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RESUMO 

A Área de Proteção Ambiental – APA é, talvez, a mais complexa de todas as unidades 

de conservação, pois apresenta grandes desafios para que se consiga atingir seu 

ambicioso e complexo objetivo legal: o de compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. A partir de experiências 

práticas e estudos acadêmicos reunidos nesta pesquisa, busca-se demonstrar os pontos 

positivos e problemáticos para a implementação dessas unidades. Autores atuantes em 

várias disciplinas são tematizados ajudando-nos a encontrar caminhos para superar as 

dificuldades e promover aquilo que se mostra como a perspectiva futura para o mundo, 

que é uma alternativa de projeto de desenvolvimento. As instituições responsáveis pela 

gestão de territórios complexos têm significativo déficit a ser vencido, enquanto que as 

competências governamentais instituídas abrem espaço para a participação da 

sociedade. Trata-se de um outro nível de governança, mais complexa, e que exige 

criação de procedimentos e motivação para uma participação legítima e representativa. 

Neste trabalho são levantadas as experiências das APAs federais, através da análise da 

categoria, do levantamento de cada APA em seu contexto, e da dinâmica relativa a cada 

uma com base em busca na Web. A partir dessas informações, são feitas relações que, 

cotejadas com outras opiniões teóricas consideradas, apontam para possíveis 

encaminhamentos a serem buscados para as diferentes situações de gestão. Da análise 

de situação das APAs conclui-se que cabe construir a governança para operacionalizar 

uma política pública a ser co-protagonizada com a sociedade civil, que envolve um 

compromisso entre esta, os poderes constituídos e um projeto futuro, feito em conjunto, 

reconhecido como legítimo e coletivo. Implementar uma APA significa executar esse 

projeto, ou seja, levá-la da abstração sob a forma de mera definição legal que é para 

uma realidade concreta. Para isso, há que se compreender o lugar que, em sua co-

relação com o território usado, permite a construção da cidadania. Requer-se um sistema 

de gestão de caráter permanente, participativo, abrangente e inclusivo, atendendo à 

diversidade de paisagens e sua gente. 

Palavras-chave: APA, Proteção Ambiental, Gestão, Unidades de Conservação, Brasil 

 

 



ABSTRACT 

The Environmental Protection Area –EPA is perhaps the most complex type of 

Protected Areas in Brazil, since its legal objective - to combine the conservation of 

nature and the sustainable use of  natural resources – involves great challenges. This 

paper focuses on positive and problematic issues for implementing the category, based 

on selected experiences and academic studies about related themes. The diversity of 

themes involved leads to some selected authors to overcome obstacles against what may 

be seen as a new perspective for a world development project. In this country, the 

institutions responsible for managing complex territories have a significant deficit to 

exceed, while the participation of society has an open space to be filled. Therefore it is a 

matter of building up a more complex level of governance, which requires the creation 

of new procedures and the necessary motivation for a legitimate representative 

participation, under a stewardship approach. In addition to many aspects of the EPA 

category itself, this work analyzes each one of the federal Environmental Protection 

Areas regarding their broader context and dynamics as they are perceived on Web 

search sites. Based on this information, some relations for each EPA are designed 

considering theoretical inputs in order to set in motion adequate management systems 

for such different situations. As a conclusion, implementing a public policy with society 

as a joint-protagonist means to build the governance, which involves a commitment 

between society and the constituted powers for a future, legitimate and collective 

common project. In other words, implementing an EPA means to carry out this project, 

turning it from the abstraction of an official definition into reality. To accomplish this, 

the environment that nurtures citizenship must be fully understood through permanent 

participation and an all-encompassing management system that take into account the 

diversity of the scenery and people involved. 
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Se o respeito aos outros e o amor pelos outros são vitais para que 

haja o respeito por si mesmo e o amor a si mesmo, temos sem dúvida 

de nos aproximar de todos os outros, inclusive daqueles a quem com 

freqüência designamos ‘natureza exterior’ com esse exato espírito. 

Cuidar do ambiente é cuidar de nós mesmos. 

David Harvey 
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INTRODUÇÃO 

A denominação da categoria internacional Paisagem Protegida, no Brasil corresponde 

à Área de Proteção Ambiental – APA. A paisagem, define Milton Santos, é um conjunto de 

formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre homem e natureza (Santos, 1982, p.23). Como só temos percepção 

da aparência, temos que cuidar para apreendê-la em sua totalidade, ou seja, não uma mera 

soma das suas partes. Para chegar às profundezas de sua realidade, é necessária uma análise 

criteriosa, distante o suficiente para a devida racionalização dos processos, causas e efeitos 

que determinam o mosaico da paisagem. 

Minha experiência prática na gestão de APAs desde 19961 e os estudos acadêmicos 

realizados no Mestrado evidenciaram a complexidade que essa configuração territorial abraça. 

São fenômenos, atores, processos, definições e categorias, complexos.  

Esta pesquisa nasceu, portanto de interrogações desta conjugação de experiência 

profissional e dissertação de Mestrado, defendida em 2000, entitulada “Áreas de Proteção 

Ambiental como Instrumento de Planejamento e Gestão – APA Cananéia-Iguape-Peruíbe, 

SP”.  Foi a primeira oportunidade de analisar do ponto de vista acadêmico a prática na 

coordenação do processo de regulamentação dessa APA federal localizada no Vale do 

Ribeira/ Litoral Sul do Estado de São Paulo. A conclusão foi a de que, reunidas algumas 

condições, as APAs poderiam atuar como verdadeiras “agências de desenvolvimento 

sustentável”, tendo-se constatado a adesão da população envolvida – sobretudo o segmento 

tradicional caiçara, para quem os objetivos da APA coincidiam com os próprios.  

Ali foram feitas análises sobre problemas e potenciais a serem desenvolvidos na 

gestão das APAs, que pressupõem processos democráticos e envolvimento da sociedade para 

a sua implementação. A par disso, as competências governamentais instituídas – União, 

Estados e Municípios – estabelecem configurações territoriais que são sobrepostas parcial ou 

totalmente por essas unidades de conservação, novas configurações territoriais, que envolvem 

outro nível de governança, mais complexa, portanto. 

Talvez a mais complexa de todas as unidades de conservação, como afirmam alguns 

especialistas – a Área de Proteção Ambiental – APA, apresenta grandes desafios para que se 

                                                      
1 Coordenação da proposta de regulamentação da APA federal Cananéia-Iguape-Peruíbe, SP (convênio 
SMA/IBAMA), regulamentação da APA estadual da Ilha Comprida, elaboração e gestão das APAs Marinhas no 
Estado de São Paulo, como funcionária do sistema ambiental do governo do Estado de São Paulo. 
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consiga atingir seu ambicioso e complexo objetivo legal: o de compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais2.  

Neste trabalho são levantadas as experiências empreendidas por APAs federais. A 

pesquisa seguiu um olhar compartilhado com o cidadão que habita o território da APA, que é 

dos municípios que a integram, além dos Estados. O cotidiano da APA é o cotidiano do 

cidadão, daquele que ali convive e participa da produção da paisagem, ora empreendendo 

ações, ora avaliando as transformações havidas ou propostas.  Pois conservar a paisagem 

implica promover a constante avaliação do que deve ser mantido, o que pode ou deve ser 

mudado.  

Participação, gestão, governança, cidadania, empoderamento, são diversos termos que 

vêm carregando o mesmo significado democrático para a implementação de políticas 

públicas: a necessária organização da sociedade para uma participação política efetiva. Busca-

se mostrar, então, que o ponto central para o possível sucesso na implementação de uma APA 

passa pela contextualização da APA em seu território e pela gestão, por meio de seu conselho 

gestor, que demanda legitimidade na representação. Além disso, assim como a sociedade que 

integra, a APA deve ser gerida de forma compartilhada entre governo e comunidades que a 

habitam. 

A APA é, ao mesmo tempo, unidade de conservação e instrumento de planejamento e 

gestão regional. E isso é muito útil numa perspectiva de desenvolvimento sustentável através 

do ordenamento territorial. Nesse, destaca-se o papel do patrimônio enquanto capital natural e 

cultural o qual, com o devido desenvolvimento institucional, pode ser usufruído por todos.  

O cidadão comum crê que as APAs são obstáculos restritivos, como se fossem Parques 

Nacionais e Estações Ecológicas. De outra parte, há quem defenda que não deveriam ser 

unidades de conservação. Um limbo que cobre milhões de hectares. 

A crítica – justa – feita por ambientalistas e por governos é a de que as APAs não são 

implementadas. No entanto, a situação das unidades de conservação no Brasil começa apenas 

a dar alguns passos avançando na obtenção dos resultados buscados. O potencial, contudo, 

que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação oferece, é rico em possibilidades, com 

instrumentos e abordagens novas. Defendemos que o laboratório ideal, para vários deeas, são 

as APAS.   

                                                      
2 Lei 9985/2000 - SNUC 



3 
 

No Brasil, são 32 APAs federais, as quais, somadas com as 163 estaduais e as 5.354 

registradas pelo Cadastro Nacional de Unidades de Conservação somam 426.273 km², mais 

de 42 milhões de hectares, um terço da área total de unidades de conservação no Brasil, sem 

sobreposições. Comparando, representa aproximadamente 38 vezes a área do município de 

Manaus ou 269 vezes o município de São Paulo. Se admitirmos as APAs estaduais e 

municipais, a cifra sobe muito, embora não haja precisão na informação, pois depende da 

atualização de alguns dados pelas instituições responsáveis.  

Os desafios da gestão de APAs, veremos, começam pelo próprio objetivo da unidade 

de conservação, mas complexifica-se através de particularidades locais, das diversidades e das 

grandes distâncias, entre outros aspectos. Porém, o essencial da gestão reside numa nova 

governança, algo a ser construído. Trata-se, portanto de buscar um compromisso entre as 

pessoas que ali vivem, dos poderes constituídos e de um projeto futuro, feito em conjunto, 

reconhecido como legítimo e coletivo. Implementar uma APA significa executar esse projeto, 

ou seja, levá-la da abstração sob a forma de mera definição legal que é para uma realidade 

concreta. Para isso, há que se compreender o lugar que, em sua co-relação com o território 

usado, permite o resgate da cidadania. Para promover o bem-estar das populações, essa 

configuração espacial deve ser operacionalizada segundo um método compatível sua 

formação, que envolve a criação de um sistema de gestão capaz de interagir com o sistema 

mais amplo que integra.  
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OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é traçar um panorama das APAs – Áreas de Proteção 

Ambiental federais quanto a suas propriedades, contextos em que se inserem e, por meio de 

autores e estudos de caso elencarmos aspectos capazes de tornar o processo de implementação 

das unidades de conservação dessa categoria mais coerente com seus princípios e, assim, 

possível.  

 

 

HIPÓTESE CENTRAL 

A implementação de uma Área de Proteção Ambiental depende da ação organizada 

dos cidadãos que nela vivem, papel a ser co-protagonizado com o poder público, em especial 

pelo nível de governo responsável por sua definição, enquanto agentes integradores das 

políticas públicas de interesse ao território em questão. Para isso são necessários uma 

estrutura de gestão e um “projeto-APA”. 
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PARTE I : MARCOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

O ser cultural elabora sua identidade construindo um território, fazendo 

dele sua morada. As geografias tornam-se verbo. As culturas, ao significar a 

natureza com a palavra, a convertem em ato; nomeando-a, constroem 

territorialidades através de práticas culturais de apropriação e manejo da 

natureza. 

Enrique Leff 
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 Nesta primeira parte da pesquisa pretendemos abordar o significado das noções e 

conceitos aqui utilizados, a partir de abordagens teóricas de autores de vários campos do 

conhecimento, unidos pela coerência intelectual e refletidos nas sugestões à prática propostas 

ao final.  

O artigo 15 da Lei Federal 9985/2000 define APA – Área de Proteção Ambiental como  

 
“uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para 

a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturai.(SNUC, 2000). 

 

Vemos a partir da definição legal que algumas questões conceituais orientam essa 

articulação: uma unidade de conservação pode promover o uso sustentável de recursos 

naturais? Qual o papel do conselho gestor? Numa APA, como se dá a relação local – global e 

o respeito ao modo de vida das pessoas? Como lidar com a convivência entre modos de vida 

distintos para a gestão de uma área protegida? Além das perguntas, algumas premissas devem 

ser consideradas, tais como: o sentido de pertencer a um lugar, identificar-se com ele; a 

importância da paisagem; as mudanças espaciais e temporais; a melhoria da qualidade de 

vida: expectativas para o futuro; o que significam as instituições nesse panorama; a cidadania 

e prática política. Afinal é disso que trata esse trabalho: do entrelaçamento, cujo processo 

formador no Brasil está engatinhando. Enfim, é certo que não encontraremos respostas 

definitivas, mas pensamos contribuir para o debate. As questões nada simples como estas que 

gravitam em torno da implementação de Áreas de Proteção Ambiental começam em como, 

por quem e para quem elas devem ser geridas.  

Assim, começamos pelo começo, por discutir termos cujos significados demandam 

uma definição a depender da ótica utilizada. Pretendemos contribuir para o enfoque da gestão, 

por onde se inicia nossa discussão. Na sequência, abordaremos a governança em áreas 

protegidas, passando pela noção de patrimônio e o papel desempenhado pelo território no 

processo de desenvolvimento. Em seguida, percorremos a questão do agir político na 

cidadania, em que democracia e representatividade levam à motivação para participar. O 

caminho percorre os mundos da diversidade cultural, com anacronicidades entre o tradicional 

e o moderno, e o sonho da comunidade nesta época globalizada. Passamos, assim, pelo agir 



7 
 

político envolvendo Estado e Sociedade, democracia e representatividade, buscando 

investigar o que motiva a participação. A diversidade dos participantes é tematizada quanto às 

mudanças territoriais e sócio-culturais, constituindo vários mundos num dado lugar. O 

território, base do planejamento e da gestão; o lugar, o território do cotidiano. Todo esse 

conjunto de noções e conceitos fundamenta a concepção de APA no campo científico. Por 

fim, são descritos os procedimentos realizados para a elaboração deste trabalho. 

 

 1.Gestão e Governança  

A palavra gestão abarca possibilidades de compreensão conforme sua aplicação, em 

geral acompanhada de adjetivos. Porém sua própria origem traz algumas nuances:  

“Gestão3 - s.f. Administração, gerência, governo. Lat. gestionem.” 

“Gerir – v.t. Administrar, dirigir, tomar conta de. Lat. gérere, com mudança de conjugação. 

Deriv.: gerido, adj.administrado; part.pass.” 

“Gestar – v.t. colocar em gestação, gerar. Lat. gestare, frequent4. de gérere, gerar.” 

Gestão, portanto, abraça simultaneamente as noções de gerir e de gestar, ou seja, 

gerar algo, cuidando na sua formação. Em termos técnicos, o termo gestão adotou a conotação 

de administrar, não devendo, no entanto, ser assimilada enquanto sinônimos. O gerenciamento 

do dia a dia de uma empresa pensa no seu crescimento, enquanto que a gestão de uma 

comunidade, idem. Mas objetivos e processos são distintos num e noutro, pois entram as 

noções de interesse geral e de um território a ser gerido.  

Concebemos, no entendimento desta questão, a noção de gestão além de gerir,  

igualmente como gestar5.  

1.1.A Noção de Governança em Áreas Protegidas  

Chautard, Villalba & Zuindeau6 consideram que governança seria o quarto pilar do 

desenvolvimento sustentável, mas que então não pode ser uma junção a posteriori. A 

                                                      
3 SILVEIRA BUENO, F. Grande Dicionário Etimológico-Prosódico da Língua Portuguêsa”. 4º vol.Ed. 
Saraiva.SP.1965 
4“Frequentativo – adj. Diz-se  dos verbos que indicam uma ação repetida como saltitar, lambiscar em relação a 
saltar, lamber.” Siveira Bueno, op.cit., p:1473) 
5 No idioma Inglês, o termo stewardship  encontra ressonâncias com essa concepção de gestão, pois envolve a 
responsabilidade de cuidar. 
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governança decorre logicamente de uma problemática multidimensional que se dá pela 

complexidade do real e dos esquemas de decisão.  

 A expressão “governance” surge a partir de reflexões originadas com o Banco 

Mundial, visando aprofundar o conhecimento das condições que garantiriam um Estado 

eficiente. (Gonçalves7, 2010) 

 

Deslocando o foco das implicações estritamente econômicas de origem estatal para 

uma visão mais abrangente, a governança passa a envolver as dimensões sociais e políticas da 

gestão pública. Assim, a capacidade governativa não seria avaliada apenas pelos resultados 

das políticas governamentais, mas também pela forma pela qual o governo exerce o seu 

poder.  

Em 1992 o Banco definiu governança, como “o exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo”. Ou, “a maneira pela qual o poder é exercido na 

administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento”, 

implicando ainda “a capacidade dos governos de planejar, formular e implementar políticas e 

cumprir funções”. Dois pontos interessantes são aqui destacados por Gonçalves (op.cit.): 

 

a) A idéia de uma “boa” governança como requisito fundamental para um desenvolvimento 

em moldes sustentáveis; 

 

b) A questão dos procedimentos e práticas governamentais na consecução de suas metas, ou 

seja, o formato institucional do processo decisório, a articulação público-privado na 

formulação de políticas, uma abertura maior ou menor para a participação dos setores 

interessados ou de distintas esferas de poder. 

 

Em 1996, a questão da globalização incitou uma preocupação de lidar com essa nova 

escala, tendo sido instituída a Comissão sobre Governança Global8, que definiu governança 

como  

                                                                                                                                                                      
6ZUINDEAU, Bertrand (coord.) ; CHAUTARD, Guy & VILLALBA, Bruno.  « Dossier 2: Gouvernance locale 
et Développement durable », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 2 : Gouvernance locale et 
Développement Durable, mis en ligne le 01 novembre 2003, consulté le 23 novembre 2010. 
7 GONÇALVES, Alcindo. “O conceito de governança”in 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf 
8 KARABOLAD, Natalia. “Os Caminhos e Desafios para Governança Global e a Responsabilidade 
Socioambiental como Ferramenta da Sustentabilidade”. Natalia Karabolad. 
http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/ 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf
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“a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, 

públicas e privadas, administram seus problemas comuns, dizendo respeito não só a 

instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, mas também a 

acordos informais que atendam aos interesses das pessoas e instituições. (Comissão 

sobre Governança Global, 1996, p. 2). 
De apenas intergovernamental, em nível global, agora “deve ser entendida de forma 

mais ampla, envolvendo organizações não-governamentais, movimentos civis, empresas 

multinacionais e mercados de capitais globais” (CGG, 1996). 

 

Gonçalves nota que essa consideração remete exatamente a caracterizar a governança 

como meio e processo, capaz de produzir resultados eficazes. Entretanto, a outra dimensão 

essencial na definição de governança diz respeito aos atores envolvidos em sua realização, 

adimitndo mais atores nos processos de discussão (ONGs, associações de moradores, 

sindicatos – de empregadores e empregados –, grupos de consumidores). Na medida em que 

quebra o monopólio por parte do Estado, envolve a dimensão estatal, sem que exclua. 

Governança diz respeito à “totalidade das diversas maneiras” para administrar problemas, 

com a participação e ação do Estado e dos setores privados, com o que concordamos e 

focaremos nesta pesquisa até o final. (Gonçalves, op.cit.) 

 

Passada mais de uma década desde então, a participação da sociedade civil é 

considerada condição essencial aos assuntos de governabilidade, tornando-se obrigatória na 

gestão ambiental e dos recursos naturais sustentáveis. Seu início se deu, contudo, há tempos, 

num processo de lenta normatização, como veremos a partir de experiências franco-

canadenses, cujos pesquisadores apontam para diferentes aspectos úteis para nossa pesquisa.  

A começar por Milot10, que nos lembra a passagem do papel do Estado, antes 

protagonista único na liderança de ações coletivas, para o de promotor do engajamento de 

atores variados por meio de modelos colaborativos11.  

 

                                                      
10 MILOT, Nicolas.”Institutionnaliser la collaboration: planifier le recours aux approaches collaboratives en 
environnement”. VertigO – La revue en sciences de l´environnement, vol.9, nº1, mai 2009. 
11 Exemplo no Brasil pode ser visto em Curitiba. Prefeitura Municipal. Modelo colaborativo: experiência e 
aprendizados do desenvolvimento comunitário em Curitiba / Prefeitura Municipal de Curitiba; GETS - Grupo de 
Estudos do Terceiro Setor; United Way of Canada - Centraide Canada . - Curitiba: Instituto Municipal de 
Administração Pública, 2002.  
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1.1.1. Gestão Colaborativa  

A abordagem colaborativa começou na França nos anos 1960 com os primeiros 

processos de consultação, segundo Milot, evoluindo de mera consulta para o nível de 

interferência em decisões públicas. Inicialmente voltada para interesses econômicos, chega 

aos poucos ao campo ambiental, com a constituição do Bureau d´audiences publiques em 

environnement (BAPE), em 1978, onde diversos atores sociais e promotores desenvolvem 

estratégias para aprendizagem social. A sociedade civil se engaja, então, numa lógica de ação 

mais local, como nos comitês de bacia hidrográfica, motivados pela busca da harmonização 

de usos conflitantes capazes de degradar o recurso. (Milot, 2009, pp.2-3) 

Ao longo dos anos 1980 e 1990, os resultados positivos de tal abordagem reforçaram a 

idéia de que a participação da sociedade civil é condição para uma relação sustentável das 

sociedades com o meio ambiente, ocupando um lugar cada vez maior nas políticas públicas. 

Deu-se início à intitucionalização da colaboração da sociedade civil através de espaços 

deliberativos, o que caracteriza um novo tipo de políticas públicas de gestão dos recursos 

naturais.  

Milot observa dois fatores positivos nesse processo. O primeiro relaciona-se com 

demanda por certa homogeneização do conjunto do território por parte do poder público, o 

que pré-define, em parte, os termos e metas da abordagem antes do engajamento das 

coletividades-foco. O outro aspecto apontado por Milot é a fixação de certas “regras do jogo” 

notadamente quanto aos critérios de representatividade, expectativas ou sequência de eventos 

a realizar. Como resultado, conclui Milot, que o modelo colaborativo estabelece uma nova 

relação entre Estado e sociedade, em que o primeiro não é o único a comandar; e esta abertura 

da ação coletiva favorece a busca por soluções de compromisso.  

Ocorre ainda um posicionamento diferente dos atores da sociedade civil vis-à-vis a 

regra pública, pois na medida e que se torna parceira da organização e da ação coletiva,  passa 

a desempenhar papel mais ativo desde a elaboração até a aplicação mais eficaz das normas 

existentes. Cabe ressaltar a importância das particularidades locais na abordagem, sendo 

complicadas as modelizações, diz Milot, da mesma forma que uma colaboração obrigatória, 

por decreto, seria algo dificilmente eficaz. Trata-se de algo a ser construído. (Milot, 2009, p.4) 
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O caráter prospectivo das abordagens colaborativas ganha peso na medida em que 

integra um processo de planejamento, como também devem abranger todo o espectro de 

organizações sociais. (op.cit., 2009) 

A partir da análise de experiências de comitês de bacia hidrográfica no Canadá, Milot 

observa que estes não são instituições strictu sensu, o que não impede que todo o quadro 

institucional da governança da água seja influenciado. Isso se dá, segundo o autor, primeiro 

pela avaliação das instituições existentes que os atores passam a fazer (sua eficácia, por 

exemplo); em segundo lugar, porque são levados a questionarem a lógica individualista vis à 

vis a ação coletiva. Uma ação organizada, por sua vez, pode levar à elaboração de novas 

instituições. 

Tal abordagem, para Milot, pode reduzir as zonas de incerteza previsíveis em torno 

dessas relações de poder, devendo-se dar o processo de governança e não como a governança. 

Além disso, Milot aponta que a parceria é uma condição necessária, mas não suficiente. Há 

que se cuidar de outros instrumentos para uma governança mais eficaz, como motivação, 

sensibilização etc.(Milot, 2009, p.7). 

Talvez seja cedo para o estabelecimento de uma tipologia de teorias da governança, ou 

mesmo para uma conceituação mais precisa, observa Létourneau13, mas a governança é capaz 

de mobilizar atores e produzir ação. E o fato do território ser coberto por uma pluralidade de 

organizações torna a governança em matéria ambiental ainda mais complexa (Létourneau, 

op.cit., 2009).  

 

Létorneau alerta para alguns aspectos a serem observados Na perspectiva da 

construção da governança: primeiro, que governança e descentralização não são equivalentes, 

estando a segunda contida na primeira. Em seguida, o autor aponta as limitações que uma  

governança enfrenta para lidar num contexto de diversidade de atores, alertando que nesse 

caso não se pode objetivar o consenso, mas, antes, o de realizar. As atribuições de 

responsabilidade devem estar muito claras, reforçando-se o  caráter deliberativo e a 

construção coletiva em lugar de uma postura pré-adquirida, diz Létourneau ( op.cit., 2009).  

 

                                                      
13 Alain Létourneau, « Les théories de la gouvernance. pluralité de discours et enjeux éthiques », VertigO - la 
revue électronique en sciences de l'environnement, Hors série 6, 2009, [En ligne], URL : 
http://vertigo.revues.org/index8891.html. 
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Outro aspecto levantando por Létourneau diz respeito à visão da governança 

individual de cada um em, seja função da posição ocupada no jogo, mas também segundo sua 

escala de valores em geral, o que vai se refletir  nas expectativas de cada um.  

 

 Casteigts14 defende que um dispositivo que pertença ao território vá dar a coerência e 

a estabilidade necessárias para dar conta ao cruzamento e interação entre os diversos aspectos 

da ação coletiva. Para ele será a noção de governança territorial que, por meio das diferentes 

escalas, de processos decisórios e cognitivos, pode ser capaz de instaurar uma nova 

configuração de ação coletiva (Casteigts, 2009, p.6).  

A governança no enfoque territorial é visto por Casteigts como um modo de 

coordenação de parcerias, intermediário entre hierarquia e mercado, de um lado, e entre 

governo e troca social de outro, processo que, numa abordagem de desenvolvimento 

sustentável, permite articular atividades mercantis e a produção de bens públicos num mesmo 

mecanismo decisório. Toma como exemplo a experiência na França com os conselhos de 

desenvolvimento (1999), os quais teriam permitido ao conjunto de forças do território definir 

uma estratégia comum, e que serviriam para aplicação tanto nas aglomerações urbanas como 

nas zonas rurais. As vantagens mais sublinhadas pelo autor são a redução do tempo decisional 

para as questões complexas e a diminuição dos pontos de conflitos, implicando numa redução 

dos custos de transação social. Além disso, as dinâmicas econômicas e sociais se articulam 

numa visão estratégica da ação pública, promovendo “a coerência no longo prazo, objetivos 

no médio prazo e ações no curto prazo”. A integração de objetivos individuais a um projeto 

comum levam ao entendimento sobre um futuro a ser compartilhado. (Casteigts, 2009, p.6). 

 

Sierra & Lewis16 analisam aspectos administrativos e políticos da adaptação do 

instrumento Parque Natural Regional francês às Municipalités Regionales de Comtés (MRC) 

no Québec, Canadá, cujas municipalidades apresentam indicadores que desestimulam a 

permanência dos seus habitantes. “As estratégias de estímulo vão se articular em torno da 

valorização patrimonial dos territórios, para dar corpo a uma construção das identidades das 

populações e tornar os MRC turisticamente atrativos” (Sierra & Lewis, 2009, p.3). 

 
                                                      
14 CASTEIGTS, Michel. « Optimisation du développement durable et management territorial stratégique: de la 
gouvernance locale à la transaction sociale », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, 
Hors-Série 6, 2009. Cf. management territorial stratégique (MTS), Casteigts, 2003). 
16 SIERRA, Aurélie & LEWIS,  Nathalie. « Gouvernance sur le territoire. un regard attentif à la configuration du 
pouvoir. », VertigO - la revue électronique em sciences de l'environnement, Hors Série 6, 2009.  
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As autoras apontam que os problemas do projeto para o Parque Natural Regional 

deram-se por falhas no processo de concertação. De um lado, o  desconhecimento do modelo 

do PNR e da proposta técnica que teria desencorajado a presença nas reuniões, estando 

presentes apenas os especialistas interessados, avaliam, o que evidencia a importância do 

processo de envolvimento dos atores e de esclarecimento do objeto da proposta. De outro, o 

pré-estabelecimento de um projeto entrou em conflito com a política local, prejudicando o 

projeto mesmo, de interesse regional, pela impossibilidade de diálogo entre as partes. 

Relações políticas entre região e municipalidades intervieram no processo, realçando a forte 

tensão entre as distintas estruturas de poder que têm que compartilhá-lo no território.  

Avaliam que, sendo grande a força que resulta da construção de uma rede local de 

governança, torna-se fundamental uma discussão sobre a partilha desse poder em projetos de 

desenvolvimento local, pois a ordem local é remexida. Um instrumento de governança, se 

imposto por instâncias políticas centrais, pode causar um curto-circuito na própria idéia de 

governança. (Sierra & Lewis, 2009). 

 

Na Índia, Venot & Narayanan17 abordaram a governança relacionada com recursos 

naturais em termos de uma escala ótima - local, regional ou nacional. Considerando que são 

multiescalares as relações entre sociedades e meio ambiente, os pesquisadores concluem que 

uma governança policêntrica, baseada em múltiplos espaços deliberativos, permitiria a 

emergência de espaços democráticos capazes de facilitar a coordenação de interesses 

múltiplos. Concluem que uma escala intermediária proporcionaria uma coordenação setorial e 

espacial, facilianto as interações entre as esferas política e jurídica, evitando-se, contudo os 

riscos de uma superbruocratização (Venot & Narayanan, 2009). 

 

Para Salles organismos internacionais 18, apesar do desempenho dos na difusão de 

novos padrões de governança (mecanismos de consultação e de participação de usuários, de 

avaliação e controle concebidos como fatores de responsabilização de atores coletivos e 

individuais vis-à-vis os resultados de sua ação), há divergências de interpretação por parte de 

distintas sociedades e comunidades. O autor aponta como elemento central a ser trabalhado 

                                                      
17 VENOT, Jean-Philippe et NARAYANAN, N.C. “Échelle(s) commune(s) ou échelles multiples? Pour une 
gouvernance démocratique des ressources naturelles: Les Zones Humides en Inde”. VertigO. Vol.9.Nº1, mai 
2009. 
18 SALLES, Denis. “Environnement: la gouvernance par la responsabilité?”. VertigO – La revue em sciences de 
l´environnement. Hors Serie 6, décembre 2009. 
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uma responsabilidade solidária, na perspectiva de transformação do quadro de controle e 

regras da vida social (Salles, op.cit., 2009). 

 Roger20 alerta para a substituição de uma regulamentação legal por uma autoridade 

pública – “que não queira ou não possa adotá-la claramente” a título de uma “boa 

governança”. O autor sugere nesse caso uma co-regulação  para aumentar a participação dos 

destinatários e estabelecer a flexibilidade da norma (op.cit., 2009). 

 

Frechette21 considera em seu trabalho que mudar um modo de gestão tradicional para 

uma abordagem sustentável é uma tarefa mais complexa que simplesmente mudar uma 

legislação, desenvolver novos instrumentos econômicos, ou introduzir novas restrições para a 

utilização do recurso (op.cit., 2009).  

 

Van Tilbeurgh & Le Dû-Blayo22 apontam para o papel das estruturas políticas locais 

na intermediação de projetos, sendo o debate público um momento primordial, quando 

começa a construção coletiva. Mas é também quando ocorre uma tensão entre os responsáveis 

pelo projeto e pela estrutura política local, entre os representantes de uma democracia 

representativa e representantes de uma democracia participativa. O político local se considera 

o representante, e outros decidirão. Portanto, deve-se atentar para os conflitos entre a 

governança a ser promovida, a democracia representativa e a democracia participativa (Op. 

cit., 2009). 

 

Mbairamadj23 analisou em Camarões impactos negativos evidenciados numa 

experiência de gestão sustentável de florestas. Verificaram-se a marginalização de populações 

locais do sistema decisório de florestas comunitárias, a desestabilização das relações de força 

                                                      
20 ROGER, Apolline.  « Quelle implication des destinataires de la norme ? La voie de la corégulation », VertigO 
- la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors série 6, 2009. 
21 FRÉCHETTE, Alain. « La gouvernance forestière au Québec : le défi du changement institutionnel dans les 
systèmes socio-écologique interdépendant », VertigO – La revue électronique en sciences de l'environnement, 
Hors Série 6, 2009 
22 VAN TILBEURGH et LE DÛ-BLAYO, Laurence. “Le rôle des collectivités territoriales dans l’adaptation 
des enjeux environnementaux globaux à l’échelle locale», VertigO - la revue électronique em sciences de 
l'environnement, Hors Série 6, 2009 
23MBAIRAMADJ, Jérémie. DE la décentralisation de La gestion ferestière à une gouvernance locale dês forêts 
communautaires er dês redevances forestières au Sud-est Cameroun.  Dossier : Gouvernance et environnement : 
quelles échelles de construction du commun ?VertigO.nº9, mai 2009. [En ligne] : URL : 
http://vertigo.revues.org/index8614.html 
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do sistema de ação da gestão florestal, a cooptação de membros dos comitês locais e a 

monopolização de ganhos por alguns atores explicariam a fraca participação local na gestão 

das florestas comunitárias. Um modelo participativo e sustentável demanda, a seu ver, todo 

um reequilíbrio do sistema de ação local, a ser instaurado por relações de interdependência de 

forma difusa em todo o sistema (op.cit., 2009).  

 

Os casos acima abordados ressaltam as questões da representatividade democrática e 

participativa, em conflitos entre o poder local e central, sociedade civil e poder público. Daí a 

tematização que ora faremos sobre os aspectos da legalidade e da legitimidade. 

A governança não é uma ação isolada da sociedade civil, o conceito compreende a 

ação conjunta de Estado e sociedade na busca de soluções e resultados para problemas 

comuns. Como a governança é construída num processo de participação crescente da 

sociedade nas decisões e nas formulações estratégicas, as organizações envolvidas precisam 

ter legitimidade, questão vital por dizer respeito às ações da sociedade civil global. Por isso é 

importante definir quem a compõe e qual a fonte de sua legitimidade. Com relação à 

legalidade, nota-se a crescente institucionalização das organizações não governamentais, o 

que vem se domonstrando positivo (Gonçalves25,s/d; Godard, 1997; Bobbio, 2009).  

 

 No Brasil, Cozzolino & Irving26 elencam cinco princípios-chave que orientariam uma 

avaliação da governança em áreas protegidas, dizendo respeito fundamentalmente às relações 

de poder e responsabilidade: legitimidade e voz; direcionamento; desempenho (performance); 

prestação de contas (accountability) e equidade (fairness). A interação do setor 

governamental com a base social local traz benefícios à gestão de áreas protegidas por 

intermédio da governança. É fundamental, no entanto, a participação ativa dos setores sociais 

nas instâncias decisórias se se pretende um processo democrático-participativo (Cozzolino & 

Irving, 2006, p.189).  

 

1.1.2.Gestão Integrada 

                                                      
25 GONÇALVES, Alcindo. “O conceito de governança”in 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf 
 
26 COZZOLINO, Luiz Felipe Freire &IRVING, Marta de Azevedo. “Unidades de conservação e 
desenvolvimento local: as APAs do Rio de Janeiro e seus processos de governança  local.FGV, RJ,2006. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf
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Assim como a governança, também a noção de gestão teve uma alteração em seu 

sentido inicial. A mais antiga noção de gestão na França relaciona-se à exploração das 

florestas e, por extensão, a noção de gestão passou a designar a realização de trabalhos 

planejados e de grande envergadura, visando a reorganização de ecossistemas naturais. 

(Godard29, op.cit.,1997) 

A gestão tomando por base o território foi introduzida na França a partir dos anos 

1950, tendo se consagrado administrativa e politicamente com a criação, em 1963, da 

Delegação para a Gestão Territorial e para a Ação Regional (DATAR), criando-se instituições 

específicas com competência regional para conceber e implementar operações de porte por 

meio de ações inovadoras.   

“A gestão territorial é a conjugação das ações do Estado e das coletividades locais 

visando corrigir os desequilíbrios regionais em termos populacionais e do exercício 

das atividades econômicas, através da integração dos aspectos demográficos, 

econômicos e espaciais. A gestão de um sistema tem por objetivo assegurar seu bom 

funcionamento e seu melhor rendimento, mas também sua perenidade e seu 

desenvolvimento”. (Godard, op.cit.,1997, pp.204-205) 

É, portanto, uma gestão integrada, a partir do território. O conceito de gestão surgiu no 

domínio privado, relacionado à administração dos bens de um proprietário a quem era 

permitido terceirizar a gestão de projetos e de usos. Ao ser aplicada aos recursos naturais, a 

gestão requer a identificação dos titulares de direitos sobre os recursos e saber quais os 

objetivos da gestão. Na sociedade, Godard considera a gestão dos recursos naturais como um 

dos principais componentes nas interações entre sociedade e natureza com a capacidade de 

uma perspectiva de transformações no longo prazo. Na sua concepção mais corrente, diz 

Godard, designa a gestão cotidiana dos recursos naturais, articulando dois níveis de gestão – 

relativo a um uso determinado e/ou conflitos entre diferentes usos de um mesmo recurso ou 

conjunto (idem, p.210). 

Mas a realização plena deste conceito, diz Godard, só vai se dar se articulado em nível 

mais global e prospectivo, quando seu objeto estende-se, no longo prazo, incluindo aí a gestão 

dos potenciais de recursos, o que deveria orientar opções de desenvolvimento. E acresce que  

esse conceito global e prospectivo envolve a preservação de suficientes potenciais para as 

gerações futuras, constituindo recursos patrimoniais (Godard, 1997, pp.213-214). 

                                                      
29 GODARD, Olivier. “A Gestão Integrada dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente: conceitos, instituições e 
desafios de legitimação” in Vieira & Weber, op.cit., 1997. 
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Tanto quanto a evolução do conceito de gestão, na França, acompanhou à de 

ordenamento territorial, Godard considera que também no tocante à proteção da natureza 

houve uma evolução, em função da substituição do termo proteção para os de conservação e 

de gestão. Substitui uma proteção baseada na eliminação de qualquer intervenção, com a 

preservação de processos e recursos. A gestão, então, “constitui o cerne onde se confrontam e 

se reencontram os objetivos associados ao desenvolvimento e ao ordenamento, com aqueles 

voltados para a conservação da natureza ou para a preservação da qualidade ambiental”30 

(Godard, op.cit.,1997, pp.213-214). 

Para Godard, uma gestão integrada no longo prazo requer uma estrutura institucional 

capaz de promovê-la e implementá-la, todavia sem essa instituição não se aproprie dos 

problemas para cuja solução foi criada, “transformando-os em sua razão de ser” (Godard, 

op.cit.,1997, pp.232-233). 

Fazer com que os atores diretos da gestão assumam todos os aspectos é um processo 

que não se dá de forma espontânea, devendo ser ativada permanentemente. A obtenção de 

resultados é difícil sem a reafirmação da responsabilidade da sociedade civil no uso dos 

recursos e do espaço – e que formam o horizonte de sua atividade cotidiana. Esse 

engajamento constitui o instrumento para retirar a gestão dos recursos da esfera de controle da 

lógica mercantil ou daquela administrativa e tecnocrática. Nesta perspectiva, devem ser 

viabilizados contratos de gestão negociada entre agentes do setor público, representantes da 

sociedade civil (envolvidos na criação de um padrão patrimonial de gestão de recursos e do 

meio ambiente) e agentes individuais ou institucionais investidos do estatuto de proprietários 

das terras. A representação institucional da sociedade deflagra, por sua vez, uma nova 

dinâmica de aprendizagem e de deliberação coletiva, mais favorável à gestão prospectiva e 

integrada dos recursos e meio ambiente (Godard, op.cit., 1997, p.238).  

“A criação de uma modalidade de gestão integrada  deve permitir a análise da 

estruturação ecológica e geográfica do território. Ao considerarmos a questão do 

recorte a partir do espaço, toda unidade espacial concreta constitui um conjunto 

complexo de recursos, suporte das mais diversas atividades econômicas e sociais”. 

(Godard, op.cit.,1997, p.240) 

Em conseqüência, as unidades de gestão do espaço devem referir-se a um recorte 

espacial capaz de atender às exigências da gestão territorial (do conjunto), possibilitando o 

                                                      
30 A França consagrou nesta linha diversos textos legislativos desde os anos 1980, informa Godard. 
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maior número de interações, devendo-se ajustar à noção de “espaço de solução de problemas” 

(Godard, op.cit.,1997, p.241). 

Além da problemática da legitimidade, Godard aponta para outro aspecto considerado 

por ele como central no campo das políticas públicas, que é a exigência de eficácia. Torna-se 

evidentemente crítica, na medida em que não cabe um governo ou uma administração 

implementarem políticas ineficazes. (Godard, op.cit., ibidem). Deve ser, portanto, uma 

qualidade intrínseca da política pública mesma, fazendo daquelas que nascem ineficazes um 

absurdo, infelizmente observadas no Brasil. 

1.1.3.Gestão Patrimonial 

O enfoque da gestão patrimonial envolve, assim, a idéia de atores autônomos e 

responsáveis, cuja identidade e capacidade de adaptação resultam da gestão de relações 

patrimoniais estabelecidas com os recursos naturais e com o habitat.  

“É também uma relação de negociação explícita entre esses atores visando uma 

gestão comum ou comunitária, porém não elimina o papel governamental quanto ao 

cumprimento de seus interesses próprios, como de facilitadores das negociações”. 

(De Montgolfier & Natali32, op.cit.,1997). 

Viabilizada a partir do comprometimento dos atores com a evolução dos respectivos 

lugares e recursos naturais, uma “hipótese fundadora” permite integrar duas condições: uma 

preocupação patrimonial compartilhada, que deve permitir o reconhecimento mútuo; e uma 

diferença de interesses que legitima e alimenta a negociação. Para os autores, além da questão 

ética envolvida na gestão patrimonial (gerações futuras), esta oferece um conjunto de 

instrumentos de análise científica (diagnóstico) e novos procedimentos de gestão dos recursos 

e dos meios naturais, por mecanismos de negociação entre os diferentes atores sociais 

envolvidos. (De Montgolfier&Natali, op.cit., 1997, p. 362-368). 

Ollagnon33 vai além, voltando-se para o enfoque patrimonial na gestão da qualidade. 

apoiado na noção de patrimônio, tal conceito inspira-se na comunicação e na negociação, 

reunindo métodos e procedimentos destinados a conduzir processos para uma resolução 

positiva. Nesse enfoque, a “demanda por qualidade” passaa ocupar a oferta quantitativa de 

produtos (Ollagnon, op.cit.,1997, pp.171-172):   

                                                      
32 In Vieira & Weber, op.cit.,1997. 
33 In Vieira & Weber, op.cit.,1997. 
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 “o que constitui o fundamento do nosso conceito de patrimonialidade é este tecido 

relacional, constituído de forma inextricável por relações face ao meio ambiente e 

por relações entre atores, e tendo como desafio a qualidade deste meio, considerado 

em si mesmo como propriedade global  (Ollagnon, op.cit., p.179). 

Leff34 considera que uma gestão participativa dos recursos ambientais deve incluir 

mecanismos de mediação e representação do sistema político. Forjou o conceito de 

“democracia ambiental”, que pretende  

“uma reintegração socioambiental fundada em novas solidariedades sociais, na 

pluralidade de identidades étnicas e culturais e na diversificação de estilos de 

desenvolvimento. Implica incorporar e resolver pacificamente os conflitos de 

interesses de diferentes grupos em torno da distribuição dos custos ecológicos. Além 

disso, a democracia ambiental abre caminho para uma gestão comunitária dos 

recursos produtivos e da socialização da natureza, considerando toda uma 

diversidade de alternativas ecológicas e culturais. Sua definição se dá em função 

das regras sociais de acesso, propriedade e apropriação efetiva dos recursos 

ambientais e do vínculo social entre os objetivos da sustentabilidade ecológica, da 

igualdade social e da diversidade cultural”(Leff, 2009, p.335). 

Uma das tendências na gestão de recursos ambientais, levanta Leff, busca resolver os 

problemas globais através da capitalização da natureza, da concertação internacional e da 

execução de programas nacionais de normatividade e controle; outra, na qual as estratégias 

ambientalistas emergem a partir das bases, através da organização social em nível local, 

comunitário e municipal.  

“Este segundo caso, relacionado com os grupos indígenas e camponeses na busca 

pela socialização da natureza, pela reapropriação democrática do seu patrimônio 

de recursos naturais e culturais e pela autogestão de suas potencialidades 

ambientais de desenvolvimento sustentável. É aqui que as condições ecológicas da 

produção sustentável e da equidade social se enraízam nos princípios da identidade 

étnica e da diversidade cultural” (Leff, 2009, p.337) . 

 

A escala em que se dá uma gestão democrática dos recursos ambientais é, para Leff, o 

“espaço do município e da comunidade”, diz Leff (2009,p.340). Mas a racionalidade 

ambiental implica um projeto de democracia na produção, vai além da difusão dos valores 

ambientais: implica uma política de equidade diferenciada. “O que não só coloca o problema 
                                                      
34 LEFF, Enrique. Ecologia, Capital, Cultura. A territorialização da racionalidade ambiental.Ed. Vozes. 
Petrópolis, 2009. 
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da concertação de interesses conflitantes, mas também o de pode fazê-lo dentro de distintos 

códigos culturais” (Leff, 2009, p.343). 

Os princípios da racionalidade ambiental, segundo Leff, determinariam um processo 

de descentralização econômica e um desenvolvimento regional equilibrado, cuja colocação 

em prática depende dos interesses e forças político-econômicas, através das atividades 

produtivas fundadas num desenvolvimento rural integrado e num ordenamento ecológico do 

espaço urbano-regional (op.cit. p.313).  

A gestão ambiental, assim, baseada na reversão da racionalidade dominante para outra 

racionalidade voltada à mobilização do potencial ecológico, social e cultural abre novas 

perspectivas para novos processos e novas formas de satisfação das necessidades básicas da 

população. E a perspectiva ambiental do desenvolvimento sustentável abre novas 

aproximações para a planificação territorial e regional colocando problemas teóricos, 

metodológicos e práticos ao ordenamento ecológico das atividades produtivas e à definição de 

unidades ambientais de manejo de recursos ( Leff, 2009, pp.315-317).  

Nesta concepção, meio ambiente demanda critérios concomitantes a)de avaliação 

ambiental e b)de indicadores de sustentabilidade sobre o patrimônio de recursos naturais, o 

potencial ecológico e os custos ambientais do desenvolvimento. Trata-se, para Leff, de um 

processo incipiente que ainda não desenvolveu instrumentos operativos suficientes de 

planificação e gestão, mas no qual o conceito de bem-estar tende a ser substituído pelo 

conceito mais amplo de qualidade de vida, a ser redefinido (Leff , op.cit., p.173).  

A diferença dos custos e benefícios socioambientais resultantes de diferentes 

estratégias de uso do solo e dos recursos não possibilita sua mensuração em termos de 

cálculos econômicos, que perdem seu sentido. A perspectiva da racionalidade ambiental e da 

produtividade ecotecnológica preconizada por Leff vai incorporar os processos naturais e 

culturais a outra dimensão do desenvolvimento das forças produtivas das formações sociais, 

como também a outra perspectiva, do desenvolvimento sustentável (op.cit., pp.181-183). 

1.2. Patrimônio Natural e Cultural 

Há uma proteção ao patrimônio natural e cultural institucionalizada que os une, assim 

como as APAs o fazem. Da noção de monumento para a cultura popular, a UNESCO - 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 
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vem percorrendo uma trajetória que vai culminar na noção da diversidade cultural como 

patrimônio. 

Em 1972, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, 

considera como patrimônio cultural:  

“Os monumentos. – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de 

elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 

da ciência;  

Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunias que, em virtude da sua 

arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal excepcional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência;  

Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor 

universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico. 

  Como patrimônio natural:  

    “Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético 

ou científico;  

    As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 

constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação;  

    Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com 

valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza 

natural.” 

A Constituição brasileira estabelece que o poder público deve zelar junto com a 

cooperação da comunidade pelo patrimônio cultural brasileiro. Este é constituído pelos bens 

materiais e imateriais referentes à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, como sejam: as formas de expressão; os modos de criar, 

fazer, viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documento, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações  artístico-culturais; os conjuntos 
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urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico35.  

 Outro patrimônio mundial, a biodiversidade, é regido pela Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), pela qual cada país deve visar a repartição de benefícios, 

decorrente do uso dos recursos genéticos e reconhecer os direitos das comunidades indígenas 

e locais sobre seus conhecimentos36.   

 No Brasil é protegido o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético – 

aquele conhecimento reunido por uma comunidade indígena ou comunidade local.  

Patrimônio genético é definido como  

"informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de 

espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e 

substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos 

destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in situ, inclusive 

domesticados, ou mantidos em condições ex situ, desde que coletados in situ no 

território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica 

exclusiva".(MP 2186/2001) 

As formas de apropriação da natureza são relações estabelecidas pela consciência do 

recurso e de sua disponibilidade de utilização, enquanto que a técnica é a mediação básica 

entre a humanidade e os recursos naturais. Por conseguinte, varia o valor natural dos lugares 

que, aliado à requalificação temporal dada pelo estágio técnico de determinada sociedade, 

constituem uma riqueza, aquela depositada em um dado espaço, e que  “constitui o patrimônio 

natural da sociedade que o domina, sendo um dos elementos caracterizadores de seu 

território”. Os recursos naturais tornam-se ativos naturais, à semelhança dos ativos produtivos 

(Moraes ª, 2000, p.71).  

Veiga38 vê impasses para que a valoração econômica dos elementos do meio ambiente 

seja o caminho para se alcançar um planejamento de ações governamentais compatíveis com a 

                                                      
35 A figura do Tombamento vem com a Coroa, significando o registro do bem no livro de Tombo. Há 
convenções específicas sobre a proteção de bens culturais que não examinaremos nesta pesquisa, e que devem 
ser observadas nas questões culturais no âmbito da gestão de uma APA. 

36 No Brasil, o tema é regulado pela Medida Provisória 2.186-16/01 que instituiu regras para o acesso, a remessa 
e a repartição de benefícios. Também estabeleceu o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 

38 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento Sustentável. O Desafio do Século XXI. Garamond. RJ, 2005. 
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aspiração a um desenvolvimento sustentável, pois é necessário um enfoque do lado 

qualitativo, em especial ao se comparar possíveis alternativas na perspectiva de usos futuros. 

A maioria dos recursos naturais é constituída de organismos vivos e coisas vivas têm 

especificidades, sendo necessário um novo paradigma científico (Veiga, 2005).  

Altvater40 aponta que os bens públicos são prazerosamente usufruídos, mas não se 

quer pahgar por sua utilização. Portanto, numa estratégia para o desenvolvimento, em padrões 

sustentáveis como o estabelecido para as APAs, a questão central reside nas condições de 

criar estruturas sociais e econômicas coerentes, “pois a realização dos interesses individuais 

conduz ao aumento dos benefícios públicos e também à destruição das bases comuns da vida” 

(Alvalter, 1995, pp. 133-134). Ativos naturais podem ser regulados para um devido retorno 

enquanto serviços ambientais no âmbito da gestão da unidade de conservação.  

Outra vertente do patrimônio relacionado com a APA diz respeito a um aspecto que 

vai incidir no exercício da política num Conselho Gestor, a arena da diversidade. A cultura de 

cada um, relativa ao seu mundo social, tem reconhecida sua importância enquanto patrimônio. 

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, de 17 de 

outubro de 2003, estabelece que 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los indivíduos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 
Suas  manifestações se dão em termos de 
 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales(Unesco, 2003). 

                                                      
40 ALTVATER, Elmar. O Preço da Riqueza. Pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial.Ed. UNESP, 
SP,1995. 
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Desde 1989, a UNESCO estabelecera uma Recomendação na qual definia  
 
“La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una 

comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por 

individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en 

cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se 

transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, 

entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los 

ritos, las costumbres, La artesanía, la arquitectura y otras artes” (Unesco, 1989). 

 
A cultura tradicional e popular, enquanto expressão cultural, deve ser salvaguardada 

por e para o grupo cuja identidade expressa, e sua conservação se dá por meio da 

documentação relativa às tradições vinculadas à cultura tradicional e popular. (Unesco, 1989) 

 

Mais tarde, será a própria diversidade de culturas o objeto de consideração da 

UNESCO, pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, de 20 de outubro de 2005, afirmando que a diversidade cultural é uma característica 

essencial da humanidade, constituindo um patrimônio comum seu, que deve ser valorizado e 

preservado em proveito de todos. Considera que a diversidade cultural cria um mundo rico e 

variado, que acrescenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e os valores 

humanos, constituindo, portanto, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável 

das comunidades, povos e nações. 

 

Considerando que a cultura adquire formas diversas através do tempo e espaço e que 

esta diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade das identidades e nas 

expressões culturais dos povos e sociedades que formam a humanidade, a Convenção 

reconhece a importância dos conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza imaterial e 

material, em particular os sistemas de conhecimento dos povos autóctones e sua contribuição 

positiva ao desenvolvimento sustentável, devendo-se garantir sua proteção e promoção da 

maneira adequada (op.cit., 2005).  

 

A convenção define Diversidade Cultural como 

 
“a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 

sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las 
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sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en 

que se expresa, enriquece y transmite el  patrimonio cultural de la humanidad 

mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos 

modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las 

expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías 

utilizados”(Unesco, 2005). 

 
 

A “proteção”, para a UNESCO, significa a adoção de medidas encaminhadas à 

preservação, salvaguarda e enriquecimento da diversidade de expressões culturais. Quanto à 

“interculturalidade”, refere-se  

 
“à presença e interação equitativa de diversas culturas e a possibilidade de gerar 

expressões compartilhadas, adquiridas por meio do diálogo e de uma atitude de 

respeito mútuo”. (idem)  

 

1.2.1. A Noção de Patrimônio como Recurso Territorial  

Landel & Senil44 mostram o percurso da noção de patrimônio de instrumento de 

conservação e um elemento de constituição de nação, tornando-se recurso para a construção 

do desenvolvimento dos territórios.  Para os autores, as dinâmicas territoriais são 

articulações entre formas e lógicas que se situam num contexto de concorrência entre os 

territórios, sendo a qualidade e a inovação “motores essenciais da competitividade”. 

Associado a outros objetos, o patrimônio lhes confere qualidades específicas, tornando-os 

”recursos territoriais”, resultando a possibilidade de distinção no mercado (Landel&Senil, 

2009). 

 

 Ao fazer parte das dinâmicas territoriais, o estatuto e a força do patrimônio se vêem 

renovados, dizem os autores, pois as lógicas atuantes são dominadas por processos de 

transmissão que se traduzem num trabalho de seleção a cargo dos atores, territorializados. 

Ocorrem processos seletivos, em que as intencionalidades (e de forma subjacente, a relação 

da continuidade e da mudança) chega à gestão dos territórios.  A partir de movimentos de 

mobilização do patrimônio nos projetos de desenvolvimento local, os autores constataram a 

                                                      
44 LANDEL, Pierre-Antoine & SENIL, Nicolas. « Patrimoine et territoire, les nouvelles ressources du 
développement », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 12: Identités, patrimoines collectifs 
et développement soutenable, mis en ligne le 20 janvier 2009, consulté le 23 novembre 2010. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/7563 
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emergência de um modo de desenvolvimento alternativo, “rompendo com o 

desenvolvimento onde a produtividade se caracterizaria pela competitividade e onde a 

inovação seria exógena aos territórios” (Landel &Senil, 2009). 

 

“O patrimônio se torna uma metonímia do território, considerado como representativo 

do conjunto dos objetos que ele simboliza”.  Esse movimento é acompanhado pela 

ampliação da lista de objetos considerados patrimônio, assim como dos atores envolvidos 

nos processos de patrimonialização, que se estendem às coletividades territoriais, às 

associações e às empresas. “De recurso para a construção dos territórios, o patrimônio se 

torna um recurso para o desenvolvimento territorial, que se trata de definir não como um 

produto, mas como um objeto integrado ao processo de construção” (idem, 2009). 

 

“Na medida em que o patrimônio é apreendido como um recurso, tomam sentido as 

sinergias que se criam na escala territorial, característico de cada comunidade ou sociedade”, 

dizem Landel & Senil. Como os recursos não são distribuídos igualmente no espaço, todos 

os espaços têm recursos potencialmente levando em conta sua peculiaridade, “desde que se 

lhes possa fazer emergi-los e valorizá-los”. Assim, os autores classificam os recursos como 

“genéricos” (transferíveis porquanto não ligados diretamente ao lugar) e “específicos” (que 

implicam um custo inacobertável mais ou menos elevado de transferência). Somente os 

últimos podem permitir uma diferenciação sustentável/durável pois são únicos e escapam à 

concorrência de mercado parcialmente. (idem) 

 

Para Pecqueur (2002)45, um recurso comporta uma dupla dimensão, econômica e 

moral. A primeira inscreve-se num sistema de valores de uso ou de troca, enquanto a 

segunda é relativa à ética, à cultura, à história coletiva. Para ele, é precisamente esta segunda 

dimensão que possui um caráter patrimonial. Mas a aquisição dessa dimensão não é 

automática, apontando duas condições para tal: ao conceber o patrimônio como uma 

construção social, devem ser superadas lógicas públicas e privadas estritas, contemplando-se 

uma lógica mista; e a  inserção num projeto de desenvolvimento local do objeto patrimonial, 

em que a emergência de um processo de oferta específica operará um reforço mútuo entre os 

produtos e os serviços (op.cit., 2002) 

                                                      
45 PECQUEUR, Bernard. « Politiques publiques, action publique et spécificités territoriales. Multifuncionnalité 
et territoires: justifications et modalités de la territorialisation des politiques publiques ». Les cahiers de la 
multifonctionnalité, no. 1, 2002 
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Transportadas essas idéias para as APAs, podemos deduzir que seu caráter patrimonial 

nasceria com a construção do território voltado para um projeto de desenvolvimento comum, 

mais que a construção de um território comum. A APA se transforma, assim, em patrimônio, 

e em recurso. 

1.2.2. Coesão e Identidade como Patrimônio Territorial 

A sustentabilidade do desenvolvimento requer uma visão compartilhada de futuro do 

território, em que a importância da coesão e da identidade para a execução de ações coletivas 

ganha maior dimensão. Para Callois46, além de favorecer ações coletivas, uma maior coesão 

instauraria um controle social favorável aos comportamentos dos cidadãos. 

 

Políticas territoriais recentes na França, como de regiões (Pays) ou o Leader, são 

apostas no favorecimento da coesão local como  um pré-requisito da sustentabilidade. Isso se 

dá porque as relações sociais permitem a transmissão de informações “difíceis de obter”, 

compensando a imperfeição do mercado aludida pelos economistas. Outro efeito positivo se 

dá pela tendência dos indivíduos de internalizar os interesses do grupo, na qual dois 

mecanismos se reforçam mutuamente: a existência de normas de comportamento 

compartilhadas, de um lado, e a existência de um controle social, de outro, que faz com que 

sejam arriscados os comportamentos fora de rumo. (Callois, op.cit., 2010) 

A constatação de que nos países onde a consciência ambiental é mais forte é onde os 

habitantes estão mais integrados socialmente em suas regiões destaca para Callois a 

importância da ligação do cidadão com o nível regional47 (no caso francês, pays, a escala da 

paisagem). No caso do Brasil, a ligação se dá no nível municipal, daí a necessidade de cuidar-

se da integração entre a escala regional - adequada à gestão da APA - com o lugar onde vive o 

indivíduo e seu grupo. Essa escala intermediária se cria por meio de unidades de gestão dentro 

da própria APA. 

                                                      
46 CALLOIS, Jean Marc. « Les relations sociales, frein ou moteur de la durabilité : approche par la notion de 
rayon de confiance », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 8 : Méthodologies et pratiques 
territoriales de l’évaluation en matière de développement durable, mis en ligne le 09 novembre 2010, consulté le 
23 novembre 2010. URL : http://developpementdurable.revues.org/3284 
47 Callois observa que na Alemanha, na Suíça e na Escandinávia essa integração social forte se traduz numa 
preocupação pela preservação da herança cultural e sua relação com a natureza, entre outras facetas.(idem) 



28 
 

No campo social, a internalização dos interesses do grupo facilita o respeito das regras 

de vida em sociedade, pelo controle social gerado pelo grupo através de regras 

compartilhadas. Dependendo, porém, de como as relações são repartidas entre os indivíduos, 

isso poderá produzir o efeito inverso ao esperado: a “tirania do consenso” reforça os 

fenômenos de exclusão e segregação (Callois, op.cit., 2010). 

No plano psicológico, a internalização de interesses coletivos também contribui para 

estabilizar o ambiente e reduzir a ansiedade ligada à incerteza, tanto no nível material quanto 

afetivo. Para melhor compreender como as relações sociais podem ser favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável, deve-se distinguir duas funções essenciais: uma estabilizadora e 

uma de mudança. Para ponderar seus efeitos, Callois aponta o critério de “raio de 

confiança”48. Esse conceito é particularmente interessante no caso de APAs bastante extensas 

e com ampla diversidade de situações interiores, pois permite a observação do lugar em que 

vive o sujeito enquanto palco de sua ação. 

Por esse conceito, a sustentabilidade do desenvolvimento territorial está ligada à noção 

de coesão se for alto o grau de confiança. Pelas implicações políticas potencialmente 

importantes, convém adequar uma ação territorial às características locais do raio de 

confiança, tendo uma escala intermediária a propriedade de conciliar melhor os efeitos 

estabilizadores e os efeitos de abertura das relações sociais que, cada vez mais políticos, e 

notadamente territoriais, encorajam a ação coletiva sob todas as formas. (Callois, op.cit., 

2010)49 

1.2.3.Desenvolvimento Territorial 

A APA tem entre seus objetivos a conservação da biodiversidade, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. Isso requer um 

outro enfoque de desenvolvimento, além do que ordenar territórios para o desenvolvimento, 

                                                      
48 Rayon de confiance. Este raio, transposto para a escala dos territórios, define-se como a extensão no espaço 
social de um indivíduo com relações que ele considera como de confiança. É também o tamanho de espaço 
social no seio do qual o indivíduo se sente “à vontade” para interagir socialmente (e isso determina também 
seu comportamento vis à vis a troca econômica e o meio ambiente). 

49 A proposta de regulamentação da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe, SP propôs as Unidades de Gestão como 
escala intermediária. Cf. MORAESb, 2000, op.cit. 
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contudo, não é uma simples agregação de programas, “demanda um sistema com base 

territorial”. (Veiga51, 2000).  No caso, constituída pela APA. 

Na definição de estratégias de desenvolvimento, diz Veiga (2000) que deve-se 

considerar a crescente interdependência entre as zonas urbanas, intermediárias e rurais, 

quando os problemas de uma acabam interferindo nas outras. Diz o autor ter notado um  

“desenvolvimento mais equilibrado do tecido econômico no centro dos trabalhos 

cujas equipes tratam dos assuntos urbanos, locais, rurais e regionais em conjunto, 

quando as ações voltam-se à identificação do equilíbrio entre o fortalecimento de 

sua capacidade concorrencial e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes 

para uma determinado território”. (Veiga, 2000, p.156) 

 Para atingir esse obetivo, Veiga assinala a necessidade de se criarem novas parcerias 

entre os atores envolvidos – sejam eles públicos , privados, nacionais, regionais ou locais. 

Estímulos a projetos decorrem da mesma idéia, “ segundo a qual as contribuições locais 

permitem operar mudanças significativas na paisagem socioeconômica territorial ». 

(Veiga,2000, p.156). 

Assim, no território de uma APA, sua gestão passa pela integração rural/urbana na 

concepção do projeto comum para o desenvolvimento e pelas parcerias. Plano, conselho e 

regras/compromissos. Veiga destaca que na França, houve inclusive a substituição dos termos 

« planejamento » e « ordenamento » por « desenvolvimento », onde uma lei rege o 

desenvolvimento do território. De todo modo, veremos, é uma concepção particular de 

“desenvolvimento”, veremos mais adiante, sobre as perspectivas que podem ser assinaladas 

por alguns autores. 

Feita a ressalva, o desenvolvimento pelo ordenamento é o que Salinas Chavez 53 

defende. O autor considera a ordenação do território como  

« a expressão espacial das políticas econômicas, sociais, culturais e ecológicas da 

sociedade [...]. Tem por objetivo o desenvolvimento equilibrado das regiões e a 

                                                      
51 VEIGA, José Eli da. A Face Rural do Desenvolvimento: natureza, território e agricultura. Ed. Da UFRGS. 
Porto Alegre, 2000. 
53 SALINAS CHAVEZ, E. ”El  Papel de La Geografía en la Ordenación del Territorio em America Latina”. In 
LEMOS, ROSS&LUCCHIARI (2008). 
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organização física do espaço segundo um conceito diretor54 »(Salinas Chavez, 

op.cit., 2008). 

O autor vê três principais dimensões no ordenamento territorial: uma ecólogo-

ambiental, preocupada com as reações entre a sociedade e seu meio ambiente; uma espacial, 

por sua vez interativa com a anterior e orientada a avaliar as interações entre os 

assentamentos, as cidades e as regiões, nível em que as redes desempenham um papel 

determinante; e aquela  política, relacionada com a administração e a gestão do território 

(Salinas Chavez, 2008, pp.52-53). Tanto processo público quanto técnico de planejamento, o 

ordenamento territorial deve ser flexível, contínuo no longo prazo, inter e multidisciplinar; 

deve traduzir-se num zoneamento das capacidades potenciais do território para acolher 

determinada atividade socioeconômica e que permita solucionar os principais problemas e 

conflitos presentes no território (idem, 2008, p.53).  

Nesse sentido, o Plano de Manejo é previsto pelo SNUC, que, defendemos aqui neste 

trabalho, deve levar em conta o projeto futuro conjunto para a APA. Celso Furtado55 alertava 

para o fato de que toda decisão econômica é parte de um conjunto de decisões com 

importantes projeções no tempo, decisões que encontram sua coerência última num projeto - 

que introduz um sentido unificador na ação do agente.  

“Isolar uma decisão do conjunto dotado de sentido, que é o projeto do agente, 

considerá-la fora do tempo e em seguida acioná-la a decisões pertencentes a outros 

projetos, como se tratasse de elementos homogêneos, é algo fundamentalmente 

distinto do que em ciência natural se considera como legítima aplicação do método 

analítico” (Furtado, 1974, pp. 112-113). 

Um projeto para o território construído de forma conjunta constituiria, em si, um 

patrimônio a desdobrar-se potencialmente em outros. Para tal é necessária uma governança 

inovadora, democrática e participativa, garantindo a eficácia no sentido de obterem-se 

resultados concretos. A governança, no entanto, apresenta questões conflituosas na sua 

implementação, envolvendo as relações locais e regionais, democracia representativa e 

democracia participativa, legitimidade e legalidade.  

                                                      
54 Conselho Europeu, 1983 
55 O Mito do Desenvolvimento Econômico. Paz e Terra. RJ. 1974. 
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Comecemos a investigar os aspectos envolvidos na relação entre a ação política e a 

governança do território, a primeira baseada em mecanismos de democracia representativa, e 

a segunda, que vem adotando mecanismos característicos de uma democracia participativa. 

Para uma relação positiva para o território, esses mecanismos devem ser integrados na 

perspectiva de melhor representar seus cidadãos, por meio da participação. 

2. Participação para a Cidadania 

A participação da sociedade no plano político e da governança de um determinado 

território não se dá de forma automática e nem espontânea, como foi visto. Se no período 

ditatorial a participação era buscada como um direito de cidadania, assiste-se hoje ao 

chamamento crescente das instituições do poder público para que os indivíduos participem da 

gestão do território, em especial no campo dos recursos naturais e patrimoniais, obtendo 

resultados aquém dos desejados. Tanto em relação à quantidade de participantes, quanto à 

qualidade desses resultados.  

A permanência do cidadão no processo de gestão também apresenta problemas, pois 

para participar é necessário estar habilitado para tal, convivendo-se numa arena de relativa 

tecnicização por vezes restrita a especialistas, de acordo com as especificidades da 

problemática ambiental. Ademais, a função da representação exige o exercício de uma 

atividade que é vista enganosamente como de poucos, de profissionais, com a qual o cidadão 

comum não quer se envolver: a política. 

2.1. O Agir Político 

Agir deriva dos verbos latinos agere – por em movimento, fazer avançar – e gerere – 

trazer, criar – cujo sentido pode ser captado pelo seu particípio passado gestum, de onde se 

origina gesta. Em seu sentido original, agere exprime “atividade em seu exercício contínuo”, 

em contraste com facere, que exprime “atividade executada num determinado instante” 

(Lafer57, op.cit.,p.22). A ação em exercício contínuo é, portanto, a base da gestão, seja ela do 

que for.     

O sentido da gestão para gerar algo, cuidando na sua formação, está, para Arendt, 

ligado ao conceito de autoridade, que é derivado do verbo latino augere – aumentar, 

acrescentar. Como acontecimentos e eventos resultam da ação, acontecimentos novos fazem 
                                                      
57 LAFER, Celso. “Da Dignidade da Política: sobre Hanna Arendt” in ARENDT, Hanna. Entre o Passado e o 
Futuro. Ed. Perspectiva.SP, 2007.6ªed. 
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crescer a ação por meio da autoridade, resultados da ação duradoura (agere), ou da ação 

naquele dado momento (facere). Donde as conotações de “fazer política” e de “agir político” 

frente à temporalidade envolvida em cada um. (Lafer, op. cit., p. 23). 

Eis, pois, outro resultado da ação, que é a política. Ademais, se baseia na pluralidade 

dos homens.  Trata da convivência entre diferentes, exigindo-se certas condições sociais de 

competência social e técnica para uma participação ativa nesse campo. Os homens  

organizam-se politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a 

partir do caos absoluto das diferenças, diz-nos Arendt59 (op.cit., 2009, pp.21-22).  

Portanto, a gestão participativa de unidades de conservação, em especial as APAs, 

envolve o exercício da política para dar conta da desejada ação frutífera e da diversidade. O 

conselho é, nesse sentido, o fórum para tal. Mas há preconceitos contra a política. Seguindo o 

raciocínio acima, políticos profissionais “fazem” política, enquanto que, do outro lado, 

aqueles que, não sendo políticos profissionais, têm em vista algo de político no sentido mais 

amplo, precisam agir politicamente, mas não sabem mover-se politicamente. Não se pode 

confundir a política com a política praticada (Arendt, 2009, p. 25). 

É um ponto fulcral na gestão de APAs a compreensão do que seja a política. Os 

preconceitos atuam negativamente, pois se opõem à compreensão teórica daquilo em jogo, de 

verdade, na política. A acepção mais ampla da palavra “política” relaciona-se com algo que 

constitui um componente integral da questão humana, em cuja órbita nos movemos a cada 

dia. Porque o mundo se modifica a partir de seus homens. Onde os homens se agrupam – 

“seja na vida privada, na social ou na público-política, surge um espaço que os reúne e ao 

mesmo tempo os separa uns dos outros. Cada um com uma estruturabilidade própria, que se 

transforma com a mudança dos tempos” (Arendt, op.cit., pp. 35-36). 

A polis foi uma forma de organização do convívio humano determinante para aquilo 

que hoje entendemos por política, sendo que até a palavra para isso, em todos os idiomas 

europeus, deriva daí, lembra-nos Arendt. E, ainda que diferentes, as definições de política ao 

longo dos tempos têm o objetivo de classificá-la como um meio para um fim mais elevado, 

“uma necessidade imperiosa para a vida humana, tanto para a vida do indivíduo quanto da 

sociedade, que garante a vida no sentido mais amplo” (Arendt, 2009, p.46). 

                                                      
59 ARENDT, Hanna. O que é Política? 8ª Ed. Bertrand Brasil, RJ.2009 
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A gestão de uma APA compreende objetivos, metas e resultados. O objetivo de uma 

coisa só começa a aparecer na realidade quando a atividade que o produziu chegou a seu fim – 

da mesma maneira que a existência de qualquer objeto produzido começa no momento em 

que o produtor o finaliza, explica-nos Arendt. As metas pelas quais nos orientamos produzem 

“os parâmetros pelos quais deve ser julgado tudo que é feito e excedem ou transcendem assim 

como a medida transcende aquilo que tem de medir” (Arendt, 2009, p.48).  

Contudo, um outro elemento é necessário no agir político, destaca Arendt - aquilo que 

o põe em movimento. Do ponto de vista psicológico, diz, “é a convicção básica que um grupo 

de homens compartilha entre si aquilo que o motiva e alimenta o agir” (op.cit., pp.127-128). 

O que motiva um grupo a gerir uma APA?   

Incitando-nos à participação política, Arendt prega que vençamos os preconceitos para 

que a política sobreviva. Porém, lembremos que no caso de conselhos gestores, que envolvem 

diversidade de atores e situações, cada um é motivado e alimentado para agir segundo seu 

mundo, uma construção social. Além disso, no mundo da democracia representativa em que 

vivemos, a política consolidou-se para uma classe como profissão, seja representando a 

sociedade civil (representantes do Executivo e Legislativo), seja representando sua classe/ 

categoria (Sindicatos, associações de classe).  

 2.2. O Monopólio dos Profissionais 

A participação envolve uma ampla gama de atores, tendo-se institucionalizado nas 

políticas públicas. Há regiões com múltiplas arenas participativas, sendo por vezes difícil para 

representantes governamentais participarem de todas as que são chamados a integrar, em 

especial onde os recursos naturais receberam proteção por unidades de conservação, mas não 

apenas, pois conselhos de saúde, de comitês de bacia hidrográfica, entre outros, foram 

criados, com reuniões regulares. Os representantes da sociedade civil organizada buscam 

espaços para defenderem suas idéias ou categorias. Associações de agricultores, de 

pescadores, sindicatos, ONGs, empresários, se encontram com técnicos de governo, entre 

outros, do que resulta, com freqüência, o monopólio desses espaços por profissionais – da 

participação e da política.   

Os limites da problemática da política nesses espaços de decisão são estabelecidos 

pelos discursos, isto é, pela relação entre o politicamente dizível ou pensável por ela (e seus 
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interesses) e a capacidade de expressão assegurada pela posição de determinada classe no 

bojo das relações de produção cultural.  

“ [...]a produção das formas de percepção e de expressão politicamente atuantes e 

legítimas é monopólio dos profissionais e, portanto, acha-se sujeita a 

constrangimentos e limitações inerentes ao campo político”. (Bourdieu61, 2007, 

pp.165-166) 

O funcionamento de um conselho gestor, portanto, não foge dos condicionantes 

impostos pela política. Assim, o perfil do gestor responsável pela condução dos trabalhos e o 

regulamento de funcionamento são importantes na coordenação da gestão participativa na 

diversidade, de grupos sociais, de classes e, portanto, de interesses. 

Para Bourdieu, uma representação permanente e política depende da existência de uma 

organização relativamente independente dos interesses corporativos e conjunturais. (op.cit, 

2007). O que não é fácil, arece o autor, pois os que dominam determinada instituição têm o 

interesse de que ela exista e persista, e, junto, dos ganhos que ela assegura.   

“Nada é menos natural do que o pensamento e a ação exigidos pela participação no 

campo político”, diz o autor. Demanda toda uma aprendizagem de saberes específicos 

produzidos e acumulados pelos profissionais do presente e do passado, envolvendo a 

linguagem e a retórica políticas, a prática do debate, ademais de outras imanentes ao campo 

da política cuja lógica tende a impor uma submissão aos valores ou controles (Bourdieu, 

2007, pp. 168-170). 

Bourdieu constata que o espaço do jogo político exige adesão fundamental ao próprio 

jogo, cujo investimento é também um produto e condição do seu funcionamento. Investir 

nesse jogo, diz, é um privilégio, “quer se trate do simples prazer de jogar, quer se trate de 

vantagens materiais ou simbólicas [...]. Aceita-se um contrato tácito ao participar e ao 

reconhecê-lo como um jogo que vale a pena ser jogado”. Une-se aos demais participantes por 

uma espécie de conluio originário, mais poderoso que acordos abertos ou secretos, existindo 

uma solidariedade entre todos os iniciados, ligados entre si pelo mesmo respeito (obsequium) 

ao próprio jogo e às leis (não escritas) que o definem. Isso tudo fica claro quando o jogo é 

ameaçado. A lógica é a da conquista do poder, ou seja, a mobilização do maior número. 

(Bourdieu, 2007, pp.173-175) 

                                                      
61 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. EDUSP, São Paulo/ Zouk, Porto Alegre. 2007 
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Não se deve subestimar a autonomia e a eficácia específica de tudo o que acontece no 

campo político, alerta Bourdieu. Relegar ao segundo plano a eficácia simbólica da 

representação - assim como da crença mobilizadora que ela suscita pela força da objetividade 

seria esquecer o poder propriamente político de governo. Este é aquele capaz de garantir uma 

eficácia real sobre as forças econômicas e sociais através da ação sobre os instrumentos de 

administração das coisas e das pessoas, por mais dependente que seja o governo dessas forças. 

(op.cit., p.175) 

Para Bourdieu, a homologia entre a estrutura do teatro político e a estrutura do mundo 

representado traduz a concordância entre o significante e o significado, o representante e o 

representado, fazendo  com que os profissionais dêem satisfação aos interesses de seus 

mandantes ao prosseguirem na satisfação dos interesses específicos que lhes impõe a 

concorrência no campo. As lutas dos representantes podem ser descritas, então, como uma 

mimesis política dos grupos ou das classes de que eles assumem como vencedores. Ou, 

inversamente, quando são tomadas posições mais adequadas ao interesse dos seus mandantes, 

e eles prosseguem na satisfação dos seus próprios interesses – sem necessariamente o 

confessarem a si mesmos: 

“A relação aparente entre os representantes e os representados – concebidos como 

causa determinante (“grupos de pressão”) ou causa final (“causas” a defender, 

interesses a “servir” ) - dissimula a relação de concorrência entre os 

representantes e, ao mesmo tempo, a relação de orquestração (ou de harmonia pré-

estabelecida) entre os representantes e os representados”.(Bourdieu, 2007, pp.:176-

177) 

  O capital político é uma forma de poder simbólico, cujo crédito é firmado na crença e 

no reconhecimento. “É um poder que aquele a que lhe está sujeito crê que ele existe, e por 

isso ele existe”. O homem político retira sua força da confiança que um grupo põe nele, é seu 

capital fiduciário. Por outro lado, é especialmente vulnerável às suspeitas, calúnias e a tudo 

que ameace a crença e a confiança (Bourdieu, op.cit., pp.188-189). 

Bourdieu alerta que, para fortalecer a autoridade, os mandantes podem usar de 

artifícios, como a produção do medo de ser do contra, por exemplo. Se toda oposição do 

interior da arena aparecer como conluio com o inimigo, explica o autor, anula-se qualquer 

possibilidade prática de ser contra. Ou, inversamente, pode produzir a angústia da exclusão, 

constituindo um verdadeiro “espírito de corpo”.  



36 
 

Pelas características próprias do campo político é que não se pode encarar a gestão de 

uma unidade de conservação como um simples procedimento burocrático para cumprimento 

legal. Requer o aprendizado de uma prática para a qual o Brasil ficou impedido durante 

décadas, que é a prática política. A ausência da democracia reflete-se, ainda, naquilo que 

Milton Santos63 inclui num estilo brasileiro de burocracia, que são os “ funcionários sem 

mandato”, cujos abusos prejudicam o exercício da cidadania. 

“não é lícito que as regras do jogo possam ser interrompidas pela opinião de um 

funcionário. O direito à integridade se estende desde o campo biológico aos da 

cultura, da política, da moral, inclui o patrimônio material e o imaterial. Não pode 

ser afetado por uma decisão não legalmente motivada”. (Santos, 1987, pp.20-21) 

Há, portanto, muito a ser pesquisado – e praticado – no domínio dos conselhos 

gestores de unidades de conservação. No caso específico das APAs, trata-se de pensar em 

novas formas de governança, o que vai bem além do perfil básico de gestores de APAs, ou se 

o conselho deve ser consultivo ou deliberativo. Necessita uma mudança de paradigma, 

envolvendo por quem e como se dará a governança para a obtenção das ações concertadas, 

sendo fundamental a concepção das formas de representação. 

 

2.3. Democracia e Representação 

A gestão de uma unidade de conservação interfere nos poderes constituídos locais e 

regionais. Surge, logo, a questão da legitimidade da representação, quando eleitos 

(vereadores, prefeitos, deputados) apontam a contraposição formada por um sistema de 

governança baesado na indicação e composto por uma categoria (técnicos, na maior parte dos 

casos) externa aos quadros políticos.  

O contexto político local deve ser observado e chamado a participar do processo de 

instituição de um Conselho, pois, como vimos anteriormente, podem gerar oposição a 

projetos que são mais que desejáveis, necessários, mesmo, ao desenvolvimento. A questão é a 

ameaça ao status quo do poder, e não se pode separar as questões técnicas das políticas, 

inclusive eleitorais.  

O exercício do poder envolve formas para a obtenção de efeitos desejados.  

                                                      
63 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. Nobel. São Paulo, 1987. 
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O Brasil é uma república, forma de governo representativo, em que há uma delegação 

da ação governativa a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos outros, cuja influência 

pode ser ampliada sobre um maior número de cidadãos e sobre uma maior extensão territorial. 

A única forma de governo não autocrática possível num grande Estado é a representação.  Se 

a democracia dos antigos fundava-se sobre o governo da assembléia, não reconhecendo 

nenhum intermediário entre o indivíduo e o Estado, as democracias dos modernos é pluralista, 

com múltiplas sociedades intermediárias. (Bobbio, 2009ª, p.152) 

Democracia direta, explica-nos Bobbio, é o nome genérico pelo qual se entendem 

todas as formas de participação no poder não resolvidas numa ou noutra forma de 

representação (nem dos interesses gerais - ou política- , nem dos interesses pessoais - ou 

orgânica). Dá-se através do governo do povo, por delegados investidos de mandato 

imperativo (e, portanto, revogável) do governo de assembléia, isto é, o governo sem 

representantes irrevogáveis ou fiduciários e também sem delegados; ou ainda pelo 

referendum. A maior parte das democracias adotou a primeira forma, diz Bobbio, sendo a 

segunda mais ligada à fase emergente de movimentos coletivos, precedente à 

institucionalização66 (Bobbio, 2009ª, pp.154-155). 

Na socidedade contemporânea, Bobbioverifica o que ele chama de “alargamento da 

democracia”, com a integração dessas duas formas de democracia, dando-se a extensão da  

democratização67 a corpos diferentes daqueles propriamente políticos, caso das áreas 

protegidas, comitês de bacia hidrográfica, etc.  

“A passagem da democracia na esfera política - em que o indivíduo é considerado 

como cidadão-, para a democracia na esfera social, onde o indivíduo é considerado 

na sua multiplicidade de status é característica da democracia contemporânea. 

Deu-se, assim, a extensão de formas de poder ascendente ao campo da sociedade 

civil em várias articulações, com a ocupação de novos espaços por formas até 

tradicionais de democracia, outrora dominados por organizações do tipo 

hierárquico ou burocrático” (Bobbio, 2009ª, p.156). 

 À medida que avança a democratização, o cidadão conquista o direito à participação 

política, percebendo que a esfera política inclui-se numa esfera mais ampla – a da sociedade 

em seu conjunto – e que não existe decisão política que não esteja condicionada (ou 

determinada) por aquilo que acontece na sociedade civil. “A partir de corpos constituídos por 
                                                      
66 A terceira, o referendo, relaciona-se com determinados assuntos 
67 Entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação dos interessados nas 
deliberações de um corpo coletivo. 
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sujeitos considerados iguais, formam-se as decisões segundo uma regra áurea, a partir do 

comprometimento entre as partes, e, não, a regra da maioria”68 (Bobbio, op.cit.).  

Um jogo cuja soma é positiva é aquele em que todas as partes ganham, no caso, uma 

deliberação tomada através de um acordo entre as partes representadas. Se o procedimento 

para a formação de uma vontade coletiva é a regra da maioria, seu valor é puramente formal 

no caso do estabelecimento de acordos para as decisões, que são ratificadas por assembléias 

(op.cit., pp.117-118). É o que caberia ser buscado como princípio de funcionamento dos 

conselhos gestores das APAs. Nelas, a sociedade civil está presente em sua plenitude de 

direitos – e de deveres.  

 Nossas sociedades pluralistas são constituídas por grupos organizados em conflito 

entre si, sendo esse procedimento de estabelecimento de acordos/contratos útil à manutenção 

do equilíbrio do sistema social. Portanto, desejável num contexto criado por uma política 

pública, no qual a sociedade é chamada a participar. 

A APA é uma unidade de conservação de uso direto. Ou seja, seus recursos podem ser 

usados diretamente pelas populações, para atingir determinados objetivos e em determinadas 

condições. O conselho gestor é o espaço que deve unir Estado e sociedade para o devido 

diálogo, plural, um espaço da palavra e da ação, constituído pelo campo da política (Lafer69, 

op.cit., p.21).  

2.4. Estado e Sociedade Civil se Somam 

 

O funcionamento de um conselho não é pacífico e tranqüilo, pois se o campo político 

é aquele do diálogo, é também o lugar da concorrência pelo poder, que se dá, entre outros 

mecanismos, com a busca do monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma parte 

ou da totalidade.  A medida da força das propostas é a mobilização obtida, não o valor de 

verdade que contenham, e representa a força do grupo que as reconhece. Mesmo que pelo 

silêncio ou pela ausência de desmentido (Arendt, 2007,  p.185). 

“Em política, dizer não é fazer. É fazer crer que se pode fazer o que se diz e, em 

particular, dar a conhecer e fazer reconhecer os princípios de “di-visão” do mundo social, as 

“palavras de ordem” que produzem a sua própria verificação ao produzirem grupos e, deste 

                                                      
68 É o caso dos atuais sistemas partidários, nos quais as decisões coletivas são o fruto de tratativas e acordos 
entre os grupos que representam as forças sociais e as forças políticas.(Bobbio, 2009ª) 
69 LAFER, Celso. Prefácio in ARENDT, H. op.cit., 2007 
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modo, uma ordem social”. O Estado é, assim, um produto da ação, e as instituições políticas, 

mesmo tendo sido elaboradas de forma superior, estão sujeitas e dependentes de outros e 

sucessivos atos para sua subsistência (Arendt, 2007, pp.185-186). E  

 “quando se admite que o porvir em discussão depende da vontade e da ação 

coletivas, as idéias-forças do porta-voz capaz de suscitar esta ação são 

infalsificáveis, pois têm o poder de fazer com que o porvir anunciado se torne 

verdadeiro”. (op.cit., p.186) 

A autoridade envolve a obediência, mas exclui a coerção. Por envolver obediência, 

argumenta Arendt, a autoridade se situa no campo da hierarquia e, como conseqüência, exclui 

a persuasão igualitária que anima o diálogo político, fundamento indispensável porque num 

determinado momento o processo político exige uma escolha entre diversos argumentos - o 

momento do poder - que resulta do agir em conjunto (Arendt, op.cit.,p.186). 

Para ser estável, o poder requer legitimidade. Esta deriva do início da ação conjunta e 

seu  desdobramento assinala a existência de uma comunidade política, diz Lafer: 

 “O início da ação conjunta – a fundação – confere autoridade ao poder. No 

contexto do conceito romano, cujo grande achado foi o de ter ancorado o conceito 

de autoridade no fato político do início da ação conjunta, o que a ação política faz é 

acrescentar, através dos feitos e acontecimentos, importância à fundação da 

comunidade política e vida às suas instituições”(Lafer, op.cit., 2007, p.23). 

De fato, a experiência vem demonstrando que naqueles processos de instituição de 

Conselhos gestores nos quais a presença de representantes da sociedade civil e do governo 

deu-se desde seu início verifica-se a tendência a um sentimento compartilhado da 

responsabilidade pela gestão. Manifestam-se como representantes da APA. A manutenção da 

atividade e a obtenção de resultados do funcionamento do Conselho vão depender da 

capacidade do órgão público responsável por sua criação e administração de dar as respostas 

às questões postas, diretamente, quando de sua competência, ou providenciando o devido 

encaminhamento no caso de não sê-lo.   

A sociedade civil é a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, este 

entendido como o conjunto dos aparatos que num sistema social organizado exercem o poder 

coativo. Ignorada pela tradição política, a sociedade civil nasce da contraposição entre a 
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esfera política e a esfera não-política (Bobbio72, 2009ª, p. 33). À medida que aumentam as 

demandas da sociedade civil e não aumenta, de forma correspondente, a capacidade das 

instituições de a elas responderem, uma sociedade vai-se tornando ingovernável. Portanto, o 

tema da governabilidade das sociedades complexas pode ser interpretado nos termos da 

dicotomia sociedade civil/Estado. E, estreitamente ligado ao tema da ingovernabilidade 

coloca-se o tema da legitimação, pois a ingovernabilidade gera a crise de legitimidade, diz 

Bobbio (2009ª, p.36) 

Assim, um conselho gestor torna-se uma instituição se atendidas tais características: 

ter legitimidade, governabilidade, representação (deliberação e cumprimento) tendo por base 

a coletividade. Instituição em que sociedade e Estado atuam como dois momentos necessários 

do sistema social em sua complexidade e em sua articulação interna. “Separados mas 

contíguos, distintos, mas interdependentes” (Bobbio, op.cit., pp.51-52). 

Enquanto regime, a democracia se caracteriza por um conjunto de regras primárias ou 

fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 

procedimentos. Num regime democrático, portanto, estar em transformação é seu estado 

natural, diz Bobbio73. Sendo a regra fundamental da democracia a da maioria, é indispensável 

que aqueles chamados a decidir - ou a eleger os que irão decidir - tenham condições de poder 

escolher (Bobbio, 2009b, pp.30-32).  

Mas a democracia tem a “demanda fácil e a resposta difícil”, ao contrário da 

autocracia, que torna a demanda mais difícil e dispõe de maior facilidade para dar respostas 

(Bobbio, op.cit.,p.49). Ou seja, o organismo responsável pela APA deve estar ciente de que 

um sistema de gestão democrático precisa avaliar sua capacidade de dar respostas, sob risco 

de esvaziar a participação. Em especial para a APA, um sistema de gestão autocrático é 

inviável, porquanto ineficaz.   

Bobbio considera a democracia representativa adequada para grandes territórios. Este 

caso, em que as deliberações coletivas são tomadas por pessoas eleitas para esta finalidade, 

não diretamente por aqueles que dela fazem parte, relaciona-se com o princípio da 

representação. Existe a figura do representante de interesses específicos de uma categoria e de 

interesses particulares, e de outro o representante de interesses gerais. Como conseqüência do 

                                                      
72 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade. Para uma teoria geral da política.  Paz e Terra 
17ªed..SP.2009a 
73 BOBBIO, Norberto.O Futuro da Democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 11ªed.Paz e Terra.SP, 2009b. 
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sistema, porém, os representantes de interesses gerais – e não de categoria – acabam por 

constituir uma categoria à parte, a dos políticos de profissão (Bobbio, idem, pp.56-60). 

Na escala de um bairro, onde os interesses em questão são os dos cidadãos e não desta 

ou daquela categoria, os cidadãos devem ser representados por cidadãos, diz Bobbio. Na  

democracia direta, o indivíduo participa ele mesmo nas deliberações que lhe dizem respeito. 

Não existem intermediários.  

A alternativa entre a democracia direta e a representativa pressupõe uma 

intermediação, feita por um delegado, com mandato. Este seria o mecanismo dos Conselhos 

Gestores, permitindo um sistema de gestão com base territorial, intermediária – entre a 

democracia direta e a representativa. Assim pode-se dar também a representação de uma 

comunidade tradicional, por meio de um representante daquele território. Um misto de 

representação, territorial e setorial. 

Na verdade, num sistema de democracia integral as duas formas de representação são 

necessárias, como diz Bobbio (pp.64-65), pois a democracia direta, que se faz por meio da 

assembléia74, tão logo legitimada e regulamentada, passará para uma democracia 

representativa. São, assim, complementares, pois à medida que cresce o número de 

representados, muda o processo. 

O reverso da participação é a apatia política que, junto com o preconceito contra a 

política, deixa em aberto o espaço de mediação de interesses e conflitos.  

“O custo que se deve pagar pelo empenho de alguns poucos é com freqüência a 

indiferença de muitos. Mas nada corrói mais o espírito do cidadão participante que 

o indiferentismo dos que cultivam o seu ‘particular’. Ao lado da necessidade de um 

autogoverno existe o desejo de não ser de fato governado e de ser deixado em paz”. 

(Bobbio, 2009b) 

A falta da participação do cidadão comum abre espaço ainda para aquela situação em 

que preponderam “profissionais da participação”, afastando das deliberações os reais 

produtores do território, impedindo que seus interesses sejam defendidos75.  

Pois Bobbio alerta para uma característica da democracia representativa que é 

tendência à formação de pequenas oligarquias. Para que se tornem cada vez menos  
                                                      
74 E do referendo (Bobbio, op.cit.) 
75 Daí o esforço a ser feito para envolver os habitantes do lugar, com sistemas mistos de representação, tema que 
discutiremos com maior profundidade no caso de Conselhor Gestor na Parte IV desta pesquisa. 
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oligárquicas, é necessário que indivíduos sempre mais dispostos a participar e a fazê-lo de 

modo sempre mais qualificado conquistem os centros de poder da sociedade civil. O poder é, 

então, distribuído de forma controlada. (idem) 

O pluralismo promove a liberdade, sendo lícito o dissenso numa democracia, desde 

que guardadas as regras do jogo. Estas, sim, devem ser necessariamente objeto de consenso. 

O jogo deve ter regras, atores e movimentos solidários entre si (Bobbio, 2009b, p.74). Esse 

deve ser o jogo do Conselho gestor da APA, a solidariedade com base no território. 

 Bobbio explica que a passagem das sociedades arcaicas às sociedades evoluídas deu-

se com a passagem da sociedade de status à sociedade de contractus. A figura do contrato, 

assim, começou no campo das relações políticas do Estado, mas, diferentemente dos acordos 

privados (e mesmo dos acordos internacionais), os acordos políticos são acordos informais, 

não regulados legalmente. O lucro do político é o poder (idem, p.138). Um Conselho 

dinâmico e atuante, legítimo e democrático pode-se fazer representar com mais propriedade, 

portanto, com mais poder. O lucro deve ser da APA, seus objetivos, seu território e sua gente.  

2.5. As Instituições e o Desenvolvimento  

Representar e se fazer representar requer um aprendizado do significado da função, de 

quais são os objetivos gerais, do porque da representação. Não diz respeito à atuação pessoal 

do indivíduo, mas deste enquanto porta-voz de interesses de um grupo. O representante é uma 

ligação entre níveis de atuação, de modo a permitir indiretamente a presença desse grupo.  

A implantação de um processo democrático de gestão participativa de fato requer um 

sistema capaz de mantê-lo ao longo do tempo e ao largo do território. Instituir um Conselho é, 

assim, prover a APA de uma instituição capaz de estabelecer normas e procedimentos 

operacionais estruturantes de um comportamento político. O Conselho é um dos instrumentos 

legais do sistema de gestão de uma Unidade de Conservação, daí, gestor. Aquilo que pode 

mover determinado território para o desenvolvimento, no sentido de Arendt (2007), agindo 

politicamente. 

  A política é moldada por suas instituições, diz Putnam desempenho 

prático é moldado pelo contexto social em que elas atuam

77. E seu 

 (op.cit., 1996, p.24).Analisando o 

contexto italiano de desigualdades entre o norte e o sul do país ao longo de três décadas, 

Putnam utiliza o conceito de « desempenho institucional », baseado num modelo simples de 
                                                      
77 PUTNAM, R. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. FGV., RJ, 1996 
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governança, a partir de demandas sociais → interação política → governo → opção de 

política → implementação. As instituições governamentais recebem subsídios do meio social 

e geram reações a esse meio, enquanto que os partidos políticos e outros grupos articulam os 

interesses da sociedade. As autoridades, quando muito, deliberam sobre o que fazer, adotando 

uma política que, a menos que essa política seja « nada a fazer », ela tem que ser 

implementada. Para ter um bom desempenho, uma instituição democrática deve ser ao mesmo 

tempo sensível (às demandas do eleitorado) e eficaz  (na utilização de recursos limitados para 

atender a essas demandas, o que constitui um campo cheio de complexidades), sendo o 

desempenho institucional importante porque a qualidade do governo interessa à vida das 

pessoas (Putnam, op.cit., pp.24-25). 

Isso é muito importante ao considerarmos a APA como parte de uma política pública, 

a qual precisa receber subsídios do meio social e gerar reações, articulando interesses, 

deliberando sobre o que fazer (dentro de sua competência). Assim, a instituição Conselho da 

APA tem que ser ao mesmo tempo sensível e eficaz. Eis os parâmetros para sua constituição. 

Para entender como funciona uma instituição – e também como diferentes instituições 

funcionam diferentemente -, Putnam empregou técnicas relacionadas com a diversidade dos 

propósitos, aprofundando-se apenas em algumas questões específicas. O principal objetivo 

foi, contudo, examinar as origens do governo eficaz e mostrou cartograficamente o nível de 

desempenho institucional das regiões italianas, melhor ao norte e pior no sul daquele país. Sua 

pesquisa aponta que criar uma nova instituição política não é tarefa rápida nem fácil, cujo 

êxito só pode ser avaliado em termos de décadas, não de anos (Putnam, 1996, p.72).  

Mas vale a pena, porque no caso italiano, Putnam conclui que, após 20 anos de 

experiência regional, a reforma institucional mudou significativamente a política local na 

Itália, onde novas instituições se estableceram, tornaram-se autônomas e conquistaram 

(lentamente) o apoio do eleitorado.” Essa reforma institucional influenciou profundamente o 

modo de agir dos políticos e do governo italianos. Mas qual o balanço no tocante à qualidade 

dos políticos e do governo?” (Putnam, 1996, pp.74-75).  

Dentre os vários indicadores elaborados pela equipe, Putnam concluiu ser o 

desempenho institucional o  único seguro para medir a o grau de satisfação com o governo 

regional (Putnam, 1996, pp.80-90). 
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Examinando-se as diferenças de desempenho e seu paralelo com o nível de 

desenvolvimento das regiões, Puntam e equipe verificaram que as regiões do Norte estão 

muito à frente das do Sul em termos de recursos materiais e humanos. Apuraram que os 

financeiros não foram o fator decisivo, pois as regiões mais pobres recebem mais recursos, em 

função da política redistributiva. Já a modernidade econômica, sim, estaria ligada ao bom 

desempenho das instituições públicas de alguma forma, tendo Putnam então se utilizado da 

noção de  “comunidade cívica”, na qual  “a cidadania se caracteriza pela participação dos 

cidadãos nos negócios públicos”. Sem terem que ser altruístas, explixa Putnam, os cidadãos 

devem buscar o interesse próprio, mas num contexto das necessidades públicas gerais, 

“sensível”, no entanto, ao interesse dos outros (Putnam, 1996, pp.99-102). 

Ao lado da participação cívica, Putnam elenca outras características da comunidade 

cívica, como a igualdade política, a solidariedade, a confiança e a tolerância, ou ainda 

associações, estruturas sociais de cooperação. É a vibração da vida associativa o importante, 

estando, importando mais a qualidade que a quantidade dessa participação. As características 

da organização social que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, diz Putnam,  

relacionam-se com o capital social79. Este, um capital produtivo  como outras formas de 

capital, possibilita a realização de certos objetivos que seriam inalcançáveis se ele não 

existisse. O capital social facilita a cooperação espontânea e, tal qual se dá com o capital 

financeiro, aqueles que dispõem de mais capital social tendem a acumular mais. Formas de 

capital social como as normas e as cadeias de relações sociais multiplicam-se com o uso e 

minguam com o desuso. A criação e a dilapidação do capital social se caracterizam 

respectivamente por círculos virtuosos e círculos viciosos, diz (Putnam, 1996, pp. 177-179) 80 

As lições tiradas por Putnam da pesquisa  foram que i) o contexto social e a história 

condicionam profundamente o desempenho das instituições ; que ii) mudando-se as 

instituições formais pode-se mudar a prática política ; e que iii) a história institucional evolui 

lentamente. 

                                                      
79 COLEMAN, James S. Foundations of social theory. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1990:300-
21. Coleman atribui a Glenn Loury a introdução do conceito de capital social, segundo Putnam. 
80 Uma característica específica do capital social é o fato de ele normalmente constituir um bem público, ao 
contrário do capital convencional, que normalmente é um bem privado. É um atributo da estrutura social e, como 
todos os bens públicos, o capital social costuma ser insuficientemente valorizado e suprido pelos agentes 
privados. Isso significa que geralmente tem que ser gerado como subproduto de outras atividades sociaisPutnam, 
com base em Coleman, op.cit. 
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Assim, cada APA deve ser analisada em seu contexto e sua história, 

institucionalizando-se formalmente (o que não significa apenas montar formalmente um 

Conselho) e ... perseverar. 

Para isso é preciso participar. E é preciso motivação, alimento para o agir. 

2.6.Por que Participar?  

Arendt (2007) dizia há pouco que um valor nobre motiva a participação política, algo 

como o heroísmo, a moral. Um objetivo comum com valor para a coletividade seria capaz de 

motivar o grupo a agir nesse sentido? No objetivo da APA – melhoria da qualidade de vida – 

está contido um valor nobre, assim como um conjunto de atividades e providências para isso.  

Participar é dar parte de seu próprio tempo, sua energia, sua experiência em prol do 

grupo. Dar-se implica interações entre o indivíduo e a comunidade, assim como entre esta e a 

sociedade. O que está contido no dar e receber? As sociedades capitalistas modernas são 

marcadas por “uma economia e uma moral de mercado e de lucro”, o que não significa que as 

primeiras ignorem as trocas mercantis, e nem tampouco que as sociedades mercantis de hoje 

tenham deixado de praticar o dom: numa e noutra variam a predominância e o porquê disso, 

afirma Godelier (2001, p.26).  

A riqueza nas sociedades capitalistas baseia-se em signos monetários, sendo o dinheiro 

o intermediador da venda e da compra de todos os tipos de mercadorias. O autor estabelece, 

assim, uma comparação entre o mundo dos dons e o das mercadorias, em que ao fetichismo 

dos dons corresponde o fetichismo das mercadorias; ao fetichismo dos objetos sagrados 

corresponderia aquele do dinheiro funcionando como capital, um “valor dotado do poder de 

gerar valor por si mesmo”, como dinheiro capaz de gerar dinheiro. “A mitologia do capital”, 

diz. (Godelier, 2001, pp.108,109) 

O dom é um ato voluntário, individual ou coletivo, que pode ou não ter sido solicitado 

por quem o recebe, mas que 

 “parece instituir simultaneamente uma relação dupla entre aquele que dá e aquele 

que recebe. Uma relação de solidariedade, pois quem dá partilha o que tem, quiçá o 

que é, com aquele a quem dá, e uma relação de superioridade, pois aquele que 

recebe o dom e o aceita fica em dívida para com aquele que deu. Mas também 

parece instaurar uma diferença e uma desigualdade de status entre doador e 

donatário, desigualdade que em certas circunstâncias pode se tornar uma 
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hierarquia. Portanto, o dom aproxima os protagonistas porque é partilha e os 

afasta socialmente porque transforma um deles em devedor do outro”. (Godelier, 

2001) 

 É de se imaginar o “formidável campo de manobras e de estratégias possíveis contido 

virtualmente na prática do dom, como também a gama de interesses opostos que ele pode 

servir”. O dom é, em sua própria essência, uma prática ambivalente que une - ou pode unir - 

paixões e forças contrárias. Ele pode ser, ao mesmo tempo ou sucessivamente, ato de 

generosidade ou ato de violência, mas nesse caso uma violência disfarçada de gesto 

desinteressado, pois se exerce por meio e sob a forma de uma partilha. (Godelier, op.cit., 

p.23). 

Está presente em todos os campos da vida social nos quais as relações pessoais 

continuam a desempenhar um papel dominante, como por exemplo, a caridade retomada por 

ONGs e até mesmo por Estados, ainda que não haja nenhuma relação pessoal direta, aponta 

Godelier (idem, p.26). Ou a conservação da biodiversidade, ou a melhoria da qualidade de 

vida, ou, melhor ainda, ambos. 

A força que obriga quem recebeu a restituir reside no fato de que a coisa – ou a pessoa 

- continua a fazer parte do que constitui a identidade, essência inalienável de um grupo 

humano, de uma pessoa moral, pois o ser não é alienável. Assim, é um bem comum, cujo uso 

pode ser cedido, mas sua propriedade, nunca (Godelier, 2001, p.71). 

As sociedades modernas provêm de transformações das sociedades que as precederam, 

e que, às vezes, continuam a existir a seu lado. Todas as estruturas sociais são transformações 

de outras que caracterizam as mesmas sociedades em outros tempos, de acordo com sua visão 

evolutiva a partir da necessidade histórica, explica Godelier:  

“Transformação significa ao mesmo tempo conservação e destruição de 

determinados elementos das antigas estruturas, mas também surgimento de 

realidades novas que se combinam às antigas e lhes dão um sentido novo, novas 

funções”  (Godelier, 2001, p.236). 

O nível das relações políticas da sociedade garante a reprodução, em conjunto, do 

conjunto, diz Godelier,   

“Mas tanto no nível do todo, quanto no de suas partes(...), dois princípios inversos 

devem estar combinados: trocar e guardar, trocar para guardar, guardar para 

transmitir. É preciso que em toda a sociedade, ao lado das coisas que circulam, que 
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se movimentam, haja pontos fixos, pontos de ancoragem das relações sociais e das 

identidades coletivas e individuais; são eles que permitem a troca e fixam seus 

limites.” (Godelier, 2001, p.240) 

Assim, em nossa sociedade, o dom existe, liberado da obrigação de produzir e 

reproduzir as relações sociais fundamentais, comuns a todos os membros da sociedade. 

Tornou-se uma operação subjetiva, pessoal, individual, expressão e instrumento de relações 

pessoais situadas além do mercado e do Estado, aponta Godelier. “Deriva, pois, de uma ética 

e de uma lógica que não são as do mercado e do lucro. Antes, resiste a elas.” Ao idealizar-se, 

o dom “sem interesse” funciona no imaginário como o último refúgio de uma solidariedade, 

de uma generosidade na partilha que teria caracterizado outras épocas da humanidade 

(Godelier, op.cit.). 

A motivação a participar do conselho de uma APA vem, assim, de outra dimensão que 

o recebimento de dinheiro pelas horas trabalhadas. Vem da oportunidade de influir nos 

desígnios do território a que pertence, em conjunto, uma oportunidade de participar da sua 

governança.  “O dom torna-se um portador de utopia (de uma utopia que pode se projetar 

tanto para o passado quanto para o futuro”(Godelier, 2001, p.316). 

Utopia é um nome criado por Thomas More atribuído aos sonhos de um mundo no 

qual possamos confiar e acreditar. Segundo Bauman83, para nascer, o sonho dos utopistas 

tinha que preencher duas condições: primeiro, um sentimento irresistível de que o mundo não 

estava funcionando de maneira adequada e de que, para consertá-lo, era necessária uma 

revisão completa; e segundo, a confiança na capacidade humana de realizar tal tarefa, 

armados – como estamos – da razão capaz de verificar o que está errado no mundo e descobrir 

o que usar para substituir as partes doentes. Mas também da capacidade para construir 

ferramentas para enxertar esses projetos na realidade humana. (Bauman, 2007, p.103) 

Talvez um projeto de mudança para melhor seja a motivação necessária para a 

participação na governança de uma APA, desde que concebido com consistência, legitimidade 

na representação, conseqüências nas suas deliberações e continuidade das ações. O agir 

político no sentido mais amplo que a prática política comezinha, porque Godelier nos lembra 

que o roubo, o oposto do dom, dá-se pela mesma lógica.  (Godelier, 2001, p.198) 

 

                                                      
83 BAUMAN, Zigmunt. Tempos Líquidos. Zahar, RJ, 2007. 
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3. Diversidade: a Convivência entre Diferentes 

O conselho gestor de uma APA reúne representantes de governo, distribuídos em seus 

níveis, e a sociedade civil, organizada por critérios que permitam o atendimento a toda uma 

gama de características, condizente com as sociedades relativas àquele território.  

A passagem do padrão tradicional (tornado arcaico) ao padrão moderno opera ainda no 

Brasil, ocorrendo modificações em todas as regiõe do país; o que difere são os ritmos, dizia 

Darcy Ribeiro (1995). As transformações mais abrangentes se dão a partir daquela mais 

radical que outras anteriores, diz ele, que é a tecnológica. Lembra-nos Darcy Ribeiro que a 

cultura popular era assentada no saber vulgar e de transmissão oral, “unificando-se por um 

corpo comum de compreensões, valores e tradições de que todos participavam e que se 

expressavam no folclore, nas crenças, no artesanato, nos costumes e nas instituições que 

regulavam a convivência e o trabalho”. E, mesmo a antiga cultura erudita, “mais influenciada 

por concepções estrangeiras, contrastava com o moderno” em face do arcaico. Nas cidades e 

vilas, a modernidade desde logo marcou amplas parcelas da população diferenciando-as das 

massas rurais por atitudes relativamente mais racionalistas, impessoais e menos 

conservadoras. (Ribeiro,1995, pp. 263-264) 

A diversidade de mundos reunida num conselho de APA deve ser considerada, 

portanto, como um patrimônio a ser devidamente protegido e promovido, no qual existem 

aspectos da diversidade que não são exatamente a que se refere a Unesco, e tampouco é tão 

explícita nas manifestações tradicionais, mas reflexos dos vários mundos sociais.  

O mundo social é produto da incorporação da divisão por classes sociais, em que cada 

condição se define em relação ao conjunto tanto por suas propriedades intrínsecas como pelas 

propriedades relacionais inerentes à sua posição no sistema no qual a identidade social define-

se. Portanto, com base na diferença. (Bourdieu89, 2007, p.164) 

 Tal distinção se dá num determinado sistema mediante a comunicação imediata entre 

os membros da cultura dominante, resultando na real integração desta classe e numa fictícia 

integração da sociedade em seu conjunto. A distinção tem sua função divisora dissimulada 

pelo efeito ideológico produzido pela legitimação de hierarquias. “compelindo todas as 

culturas a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante” (Bourdieu, op.cit., 

pp.10-11). 
                                                      
89 BOURDIEU, Pierre. A Distinção. Crítica Social do Julgamento. Edusp, SP;Zouk, Porto Alegre.2007 
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A cultura enquanto esquemas de habitus, conforme o autor, apresenta-se como formas 

de classificação originárias eficazes por funcionarem aquém da consciência e do discurso, 

portanto fora do controle voluntário. “Orientam as práticas, dissimulam os valores nos gestos 

mais automáticos, nas técnicas corporais, na aparência90”. O habitus, produto dos 

condicionamentos impostos, é, ao mesmo tempo, “princípio gerador de práticas objetivamente 

classificáveis e sistema de classificação de tais práticas.” O mundo social vai-se constituir na 

relação entre estas duas capacidades, no espaço dos estilos de vida (Bourdieu, 2007, p.162). 

Para falar de habitus, no entanto, Bordieu acresce que o conhecimento dos agentes precisa ser 

incluído, não apenas apenas como um reflexo do real, mas deve-se conferir a ele  um poder 

propriamente constituinte. Todo conhecimento, e em particular o do mundo social, é um ato 

de construção que utiliza esquemas de pensamento e de expressão, explica Bourdieu. Os 

agentes são sujeitos de atos de construção do mundo social e produtos da incorporação das 

estruturas fundamentais de uma sociedade. Se os princípios de divisão são comuns ao 

conjunto dos agentes dessa sociedade, torna-se possível a produção de um mundo comum e 

sensato - de um mundo de senso comum (Bourdieu, op.cit., p.436). Elaborar um plano, um 

projeto comum para uma APA significa considerar a diversidade de grupos sociais e 

respectivos mundos em sua construção.  

Num contexto em que o poder é obtido pela mobilização e é exercido pelo seu 

reconhecimento, lembra Bourdieu, o poder simbólico se define numa relação determinada 

entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos. Daí o importante papel do 

responsável pela condução do conselho gestor de uma APA, pois envolve capacidade de 

expressão e compreensão por representantes de mundos diversos, que se comunicam por 

códigos nem sempre inteligíveis. Ou não se comunicam. 

Conduzir um conselho relaciona-se com a condução da gestão da APA. É estabelecer a 

governança para o desenvolvimento do território. Liderar, motivar, arbitrar, enfim aquilo 

ligado a uma co-ordenação.  

“O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem 

ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as 

                                                      
90 Envolveriam os princípios mais fundamentais da construção e avaliação do mundo social, para Bourdieu 
aqueles que exprimem mais diretamente a divisão do trabalho (entre as classes, as faixas etárias e os sexos) ou a 
divisão do trabalho de dominação.(Bourdieu, 2007, p.434) 
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pronuncia, crença cuja produção não é a da competência das palavras.”(Bourdieu, 

2007, p.15) 

3.1.Os Vários Mundos no Mesmo Lugar 

Sob a abordagem de mundos sociais, são muitos os mundos envolvidos nas 32 APAs 

federais, universo desta pesquisa, decorrentes de sua situação no território brasileiro, sujeito 

aos processos históricos com conseqüências sócio-econômicas e características culturais 

correspondentes. 

Na perspectiva de um projeto comum, torna-se ainda mais significativa a compreensão 

e entendimento não só do presente e do passado, mas também de expectativas futuras relativas 

a cada mundo social. Assim, antigos ocupantes de um determinado território o vêm de uma 

forma, e planejam em torno disso sua vida. O migrante, por sua vez, tem outra concepção de 

mundo.  

Da mesma forma, o remanescente de uma cultura tradicional opera o presente e espera 

o futuro de maneiras diversas do morador metropolitano que se muda para o campo em busca 

de “qualidade de vida”. O imigrante que deixou o agreste nordestino também busca 

“qualidade de vida”. A APA busca melhoria da qualidade de vida. Mas como estabelecer um 

projeto conjunto com tantas concepções distintas sobre o que produzirem? 

A diversidade até agora discutida resulta do processo de formação do território 

brasileiro, ainda em curso.  A modernidade, que chegou com a urbanização do litoral para o 

interior, continua sua expansão pelos meios de comunicação, atingindo todos os lugares. Em 

várias APAs federais é possível verificarem-se fenômenos conhecidos em outras épocas em 

outras regiões do país, reunindo na diversidade estágios de mudanças culturais entre o 

tradicional e o moderno. 

3.2.Do Tradicional ao Moderno 

Na década de 1950, a chegada do “progresso” atingia os caipiras em São Paulo. A 

modernidade impõe mudanças, cujos impactos era assim relatados por Antonio Cândido: 

 “Para começar, rompe-se na paisagem social e econômica, a referida alternância 

entre o bairro e a moradia segregada, entre o sitiante e o agregado ou aventureiro. 

Os desajustes se resolvem, cada vez mais, pela migração urbana, com abandono 
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das atividades agrícolas e passagem a outro universo de cultura”(Candido96, 

2001). 

Mudam “os mínimos”, diz o autor, aquilo básico necessário para o modo de vida de 

antes. Ao se confrontarem com outros padrões e normas definidos pela vida urbana -  pela 

facilidade das comunicações, pela multiplicidade dos contatos -, enfim, com a penetração dos 

novos estilos de viver,   

 “O grupo que se sentia equilibrado e provido do necessário à vida, de repente se vê 

desprovido de bens de consumo e equipamento material que penetram hoje no 

recesso da sua vida.” (Candido, 2001, p.271). 

Ou o caipira rejeitava como vivia e migrava (mudança espacial), proletarizando-se 

(mudança de vida); ou procurava permanecer na lavoura, ajustando-se gradativamente (enfim, 

mudança). Na etapa transitória se podem notar traços relativamente conservados junto a 

verdadeiras regressões culturais, o que mostra a vitalidade da cultura tradicional, cuja 

conservação de traços tradicionais suscitaria o aparecimento de grupos em favor da defesa 

grupal e cultural. Este representa o aspecto da permanência (Cândido, 2001, pp.272-275). 

 O Brasil teve empreendida uma colonização pelos portugueses a partir do século XVI, 

que  

“plasmou entre a população rural não–indígena um modelo sociocultural de 

adaptação ao meio que, malgrado suas diferenças regionais e as que se podem 

detectar ao longo do tempo, apresentam características comuns, que ainda hoje 

marcam as comunidades humanas em regiões isoladas do país”(Diegues97 & 

Arruda, 2001). 

Estágios intermediários da evolução do tradicional para moderno estão presentes no 

território brasileiro, em especial em áreas protegidas, lembrando que se interligam identidade 

cultural e gestão dos recursos naturais, e também a cultura se torna objeto de proteção. Se os 

impactos a que estão sujeitos são incontroláveis, seus efeitos podem ser mediados no caso da 

gestão de uma APA através da consideração dessas especificidades no conjunto do território, 

com o esclarecimento dos processos em curso para essas populações, seus direitos e o que 

está em jogo.  

                                                      
96 CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito. Duas Cidades,Ed.34.SP.2001 
97 DIEGUES, Antonio Carlos S. & ARRUDA, Rinaldo V.S. (org.). Saberes Tradicionais e Biodiversidade no 
Brasil. MMA, DF/ USP, SP, 2001. 
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Para Milton Santos, a cultura preexistente, baseada no território, no trabalho e no 

cotidiano, ganha a força necessária para deformar, ali mesmo, o impacto da cultura de massas:  

“Gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada, 

uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma política 

territorializada. Essa cultura de vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, a 

experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade”. 

(Santos, 2000, p.144).  

Pois a cultura preexistente num dado território precisa estar a par das implicações 

dessas transformações da modernidade e da globalização – a maioria delas muito desejadas – 

para ter minimamente opções e discernir quanto ao remanescente ou descartável,  e o que 

pretendem para o futuro.  Pois o habitante do tradicional também busca o moderno.  

Busca inclusive mudando de lugar. A motivação básica do trabalhador para emigrar, 

segundo Durham99, é “para melhorar de vida”. A emigração decorre de uma situação 

desfavorável que é vista como permanente. A necessidade de “melhorar de vida” advém do 

rompimento do equilíbrio econômico que se dá coma quebra do isolamento relativo e inclusão 

numa economia competitiva, criando-se novas necessidades. O novo equilíbrio só pode ser 

estabelecido em níveis mais altos de produção e consumo, e o trabalhador sente esta situação 

como necessidade de “ascensão” social.  “Isto é, a melhoria de vida não é apenas uma 

aspiração individual, mas condição indispensável para a própria sobrevivência da população” 

(Durham, op.cit., pp. 169-171). 

Ocorre ainda hoje em muitas regiões do país aquilo que fazia da cidade de São Paulo o 

destino de contingentes originados em vários estados brasileiros nas décadas de 1960/70, 

apresentando-se como a passagem de uma economia tradicional para um sistema capitalista 

em expansão, redistribuindo a mão-de-obra e estabelecendo laços profundos e complexos 

entre regiões subdesenvolvidas e regiões em desenvolvimento (Durham, 2004, p.187).  

“Migrar representa, geralmente, abandonar um universo comunitário, organizado 

em moldes tradicionais, com a conseqüente integração dos migrantes em sistemas 

complexos e diferenciados, sendo a mobilidade social característica igualmente no 

caso de imigrantes estrangeiros, tendo em vista a escassez de ascensão social.” 

(idem, p.175) 

                                                      
99 DURHAM, Eunice R. “As comunidades rurais tradicionais e a migração” in A Dinâmica da Cultura. Cosac –
naify, 2004. 
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No caso de trabalhadores provindos de comunidades, seu universo será constituído por 

lugares onde estiverem seus conhecidos, ou onde moram pessoas de suas relações, aponta a 

pesquisa da autora:  

“Espaço geográfico e espaço social se constituem como realidade única, e as 

migrações se orientam neste universo de referência. A migração não pode ser 

compreendida simplesmente como um deslocamento no mapa, mas como um 

trânsito inserido em uma rede de relações sociais” (Durham, 2004, p.189). 

Milton Santos percebe dois deslocamentos na migração: primeiro, no mercado de 

trabalho e, em seguida, um deslocamento geográfico para outras áreas100 com a conseqüente 

“desculturização” da área, na medida em que a substituição das pessoas, a alteração dos 

equilíbrios sociais de poder, a introdução de novas formas de fazer, geram desequilíbrios. De 

um lado, verifica-se a migração das lideranças locais tradicionais e a quebra de hábitos e 

tradições, e, de outro, a mudança de formas de relacionamento produzidas lentamente durante 

longo tempo e que se vêem, “de um só golpe, substituídas por novas formas de relações cuja 

raiz é estranha, cuja adaptação ao lugar tem um fundamento puramente mercantil”(Santos, 

1985, pp.45-46). 

Tanto a economia qunato a sociedade de uma cidade se alteram profundamente, o 

mesmo ocorrendo com os tipos de relações econômicas. Abrangem o espaço regional, que vai 

conhecer novas formas de articulação e relações interurbanas de natureza completamente 

diversa da anterior. As mudanças são tanto espaciais como econômicas, culturais e políticas, 

indo das instâncias da produção a outras categorias – estruturas política, econômica, cultural 

ideológica, espacial (Santos, 1985, p.47). 

Já que o centro de comando econômico não precisa coincidir com o centro de 

comando institucional ou cultural ideológico, caracteriza-se uma crescente desarticulação 

geográfica entre as diversas instâncias formadoras. Assim, é possível que a uma economia 

altamente capitalista não corresponda imediatamente a uma distorção do comando político da 

sociedade local ou a uma perda de identidade cultural, explica Santos. Da mesma forma se 

confunde mais e mais o rural e o urbano, ou melhor, o agrícola e o urbano101 (Santos, 

op.cit.,1985; Souza, 2010). 

                                                      
100 Espaço e Método. Nobel. 1985. 
101 Atualmente, são vários os fatores que atuam com intensidade crescente sobre formas sociais, algumas até há 
pouco prática ou razovelmente isoladas,  conforme nos lembra Yazigi: o turismo, a comunicação, as migrações, 
as igrejas, enfim, entretanto, dada a intersecção entre os vários ramos das atividades da vida de uma sociedade, a 
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Esse é o quadro que encontraremos na maioria das APAs aqui abordadas. Estas 

unidades de conservação, ademais da conservação da biodiversidade, devem cumprir seu 

papel de instrumento de planejamento e de gestão regional segundo um desenvolvimento 

sustentável dos recursos naturais. 

As mudanças sociais que ocorrem na atualidade com repercussões na cultura, em 

grande velocidade pela difusão de meios de comunicação e tecnologia, repercutem em toda a 

base do tecido social de um território, o que apresenta aspectos também positivos. Celso 

Furtado102 aponta a nitidez que o processo de mudança social adquire se relacionado à idéia 

de criatividade. “Em sua dupla dimensão de força geradora de novo excedente e impulso 

criador de novos valores culturais, esse processo liberador de energias humanas constitui a 

fonte última do que entendemos por desenvolvimento” (Furtado, 2008, p.112). 

O empenho de grupos humanos para acessar novos excedentes na vida social gera uma 

energia potencial, cuja liberação requer meios adicionais, e é aí que entra a criatividade -  para 

criá-los. E uma das mais nobres formas da capacidade criadora do homem para Furtado é a 

criação de novas formas sociais. São novos tipos de associação entre os membros de uma 

sociedade e a institucionalização das relações (de cooperação ou conflituais) entre os 

indivíduos. É, como ele diz, uma expressão superior da convivência política, inseparável, 

certamente, de um sistema de valores. Eis a atividade política como condição necessária para 

que se manifeste a criatividade no plano institucional, vale dizer, para que se inovem as 

formas sociais de maneira a reduzir as tensões geradas pela acumulação (Furtado, 2008, 

pp.118-119). Isso é o que esperamos das APAs, novas formas de gerir o desenvolvimento dos 

territórios, conservando os atributos que motivaram sua criação. 

A modernidade ainda não alcançou a todos, sendo a tradição uma regra para a vida de 

regiões e de comunidades em grande parte do Brasil, a deduzir das análises sobre bens e 

outros parâmetros no Censo de 2010. Ademais, Arendt103 lembra que nem mesmo o fim de 

uma tradição faz com que conceitos tradicionais percam seu poder sobre as mentes dos 

homens. Pelo contrário, consolidam-nos, pois não têm mais contra o que se rebelar (2007, 

p.53). 

                                                                                                                                                                      
questão dos impactos culturais reveste-se de especial dificuldade de aferição, constata o autor. A mudança 
cultural é um fenômeno natural em sociedades modernas, sejam localizadas em áreas urbanas como rurais, pois a 
distância entre o rural e o urbano diminui a ponto de não ser fácil identificar suas fronteiras.(Yazigi, 2009, p.243) 

102 FURTADO, Celso. Criatividade e Dependência naCivilização Industrial.Cia. das Letras.SP, 2008 
103 ARENDT, Hanna. Entre o Passado e o Futuro. 6ªed. Perspectiva. São Paulo, 2007. 
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Para Arendt, é o conceito de processo que separa a época moderna do passado, 

implicando a dissociação entre o concreto e o geral, a coisa ou o evento singulares e o 

significado universal. “O processo, que torna por si só significativo o que quer que porventura 

carregue consigo, adquiriu assim um monopólio de universalidade e significação”. 

(Arendt104,2007, pp.95-96) 

Um processo de planejamento e gestão que garanta a realização dos objetivos da APA 

é, assim, contingência da modernidade. Harvey105 chama a atenção para a identificação entre 

o processo de modernização (identificado com o capitalismo) com o progresso e o otimismo 

perante o futuro, que, portanto, mantêm-se ainda hoje naquelas localidades que se situam 

anacrônicas em termos de facilidades modernas.  

Nesse contexto, o habitante de uma pequena cidade ou comunidade distante dos 

centros dotados de infra-estrutura (de saneamento, transportes, saúde e educação) confunde o 

que lhes trará benefícios, e desconhece os prejuízos. O desenvolvimento sustentável buscado 

por uma APA deve ser moderno no sentido de respeito às necessidades do ser humano, 

buscando alternativas para isso sem os impactos negativos verificados nas regiões 

“desenvolvidas”. Proteger o patrimônio. 

Para Giddens106, a modernidade tem quase que por definição a característica de se 

opor à tradição. Mas num contexto em que os próprios processos de mudança intensificam-se, 

ocorre uma radicalização da modernidade e o abandono, a desincorporação e a 

problematização da tradição (Giddens, op.cit.,pp.73-74).  

A perda da tradição significa a perda da noção formular de verdade, cujo conteúdo 

normativo ou moral representa o que “deve ser feito”. A tradição não diz respeito apenas à 

defesa do status quo, mas está ligada ao poder, diz Giddens. E é, efetivamente, uma maneira 

de evitar choques entre diferentes valores e modos de vida. Ela incorpora as relações de poder 

e tende a neutralizá-las. Na verdade, o mundo da “sociedade tradicional” é “um mundo de 

sociedades tradicionais”, onde o pluralismo cultural assume a forma de uma extraordinária 

diversidade de tradições e costumes – cada um deles, entretanto, existindo em um espaço 

                                                      
104 Numa crescente alienação do mundo, o homem moderno é conduzido a uma situação em que encontra apenas 
a si mesmo, onde quer que vá. Com isso, a perda do mundo é dupla, pois ocorre a perda da natureza e a perda da 
obra humana no senso mais lato, aquele que incluiria toda a história. (Arendt, 2007, p.126) 

105 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. Edições Loyola, 16ª Ed. São Paulo, 2007. 
106 GIDDENS, A.; BECK, U. & LASH, C. Modernização Reflexiva, Política, Tradição e estética na ordem 
social moderna. Ed. UNESP, São Paulo, 1995. 
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privilegiado. “A sociedade pós-tradicional, por sua vez, inerentemente globalizadora, reflete a 

intensificação da globalização, pois o pluralismo cultural não pode mais assumir a forma de 

centros distintos de poder enraizado” (Giddens, 1995, p.128).  

Este é o choque entre visões de mundo que se observa num contexto de APA, em que 

caiçaras e empresários do turismo são postos a conviver. Se não for bem explicitado aonde se 

quer chegar no futuro daquele território, só o que se tem são conflitos. Portanto, um projeto 

compartilhado deve contemplar as expectativas de ambos, na medida do possível. Sendo o 

consenso, sempre, impossível, haverá ganhos e perdas, para uns e outros. Daí ser importante o 

processo da deliberação de modo a legitimar as decisões. 

A sociedade pós-tradicional é um ponto final, mas também um início, lembra Marc 

Augé107 (1994, p.29). Nossa época, diz, é tempo de dar sentido ao presente, senão ao passado. 

Porém é também um tempo em que se dá a gestação do novo na história, lembra M.Santos, 

história que se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de épocas. Essa idéia de 

movimento e mudança é inerente à evolução da humanidade. É dessa forma que os períodos 

nascem, amadurecem e morrem (Santos, 2000, p.141). 

Estamos num desses momentos, em que está nascendo um novo mundo, enquanto 

agoniza o velho. Há resistências, sérias, porém delineiam-se novas perspectivas, veremos. 

Porém temos que lidar ainda com os resultados que o mundo que se vai deixou para os países 

então classificados como subdesenvolvidos e/ou “em desenvolvimento”. Hoje se tem certeza 

de que o padrão do desenvolvimento dos países ditos desenvolvivos não é possível para todos, 

discutindo-se, mesmo, o que é desenvolvimento.   

3.3.A Volta à Comunidade 

Lugar e cotidiano são termos que nos remetem à volta da palavra comunidade ao 

vocabulário corrente. Para Bauman109, a falta que sentimos da comunidade está ligada à 

insegurança que marca nossa época. Assim, o abrigo estabelecido pela APA, pode significar, 

no sentido de Bauman, uma comunidade. E segurança é algo de que o mundo em que vivemos 

é cada vez menos capaz de oferecer, lembra-nos o autor. 

Segundo Ferdinand Tönnies, o que distingue a comunidade antiga da moderna 

sociedade era um entendimento compartilhado por todos os seus membros. Não seria o 
                                                      
107 AUGÉ, Marc. Não- Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Papirus. Campinas, 
1994. 
109 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade. A busca por segurança no mundo atual. Jorge Zahar Ed. RJ, 2003. 
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consenso, o qual presume uma diversidade de opiniões. O entendimento comunitário não 

precisa ser construído, “está lá”, pronto para ser usado. Assim comenta Bauman: 

“O tipo de entendimento em que a comunidade se baseia precede todos os acordos e 

desacordos. Tal entendimento não é uma linha de chegada, mas o ponto de partida 

de toda união. É um sentimento recíproco e vinculante – a vontade real e própria 

daqueles que se unem; e é graças a esse entendimento, e somente a esse 

entendimento, que na comunidade as pessoas permanecem essencialmente unidas a 

despeito de todos os fatores que as separam”. (Bauman, op.cit., pp.16-17) 

Para Tönnies110, a essência da comunidade é a própria relação, e consequentemente a 

associação, entendidas como uma vida real e orgânica, enquanto que a representação virtual e 

mecânica ligava-se ao conceito de sociedade. A sociedade humana consiste na justaposição de 

indivíduos independentes uns dos outros, ao passo que a comunidade é “a vida comum, 

verdadeira e durável” (Tönnies, op.cit., pp.97-98).  

A vontade própria de uma comunidade é chamada pelo autor de “compreensão” 

(consensus). A relação comunitária é vista enquanto direito, isto é, respeitado como vontade 

realmente existente da maioria dos associados, e a “compreensão” baseia-se num 

conhecimento íntimo uns dos outros, na medida em que ela é condicionada por uma 

participação direta de um ser na vida dos outros pela inclinação de partilhar suas alegrias e 

sofrimentos. A “compreensão” exige essa participação, tanto mais verdadeira quanto mais se 

assemelharem as constituições e as experiências, “ou quanto mais o natural, o caráter e as 

maneiras de pensar forem da mesma natureza, ou de natureza homogênea” (Tönnies, 

op.cit.,p.102) . 

Assim, Tönnies coloca “compreensão” e “concórdia” como as duas formas 

elementares da vontade comum: compreensão em suas relações e ações particulares, 

concórdia em sua força e natureza gerais. Um “espírito comum” (idem, p.103). 

Bauman inclui “comunidade” no status das palavras que, “além de significado, têm 

sensações”; e que sugere uma coisa boa, qualquer que seja seu significado. “Acusamos a 

sociedade pelo sofrimento de seres humanos, mas a comunidade protege, onde se pode contar 

com a boa vontade dos outros, confiar, onde o dever é ajudar uns aos outros”. (Bauman, 2003, 

p.8) 

                                                      
110 In FERNANDES, op.cit. TONNIES, Ferdinand. Communauté et societé.  
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Um mundo inatingível para as pessoas dos grandes centros urbanos, competitivo e 

individualista, significando o paraíso perdido. Entretanto, há grande diferença entre a 

comunidade sonhada e a existente, pois na comunidade real, restringe-se a liberdade em nome 

da proteção e segurança recebidas. Porém, é possível – e cabe ao menos tentar - obter ao 

mesmo tempo segurança e liberdade, diz Bauman. (2003, pp.10-11) 

A promessa da simplificação trazida pela idéia onírica de comunidade é atraente, ao 

mesmo tempo que implica um mínimo de diversidade. Por outro lado, a simplificação obtida 

por meio da separação das diferenças incorre no perigo de se criar uma unidade comunitária 

fundada na divisão, na segregação e na manutenção das distâncias, lembra Bauman (2003). 

Pode, no caso de uma APA, resultar na marginalização de parcelas do território se não bem 

conduzido o processo de gestão do Conselho, com a preocupação de inclusão de todos os 

grupos e interesses. 

Pois é na realização de tarefas coletivas – um ponto em que Bauman aponta a falta que 

faz a comunidade - onde ele crê residir reside a chance de que venha a se realizar. (op.cit., 

pp.132-134) 

4. E m Busca da Cidadania 

No Brasil aconteceu, num espaço de trinta anos, uma série de fenômenos 

contemporâneos e concomitantes cujo potencial negativo se viu multiplicado 

exponencialmente (Santos, 1987, p.12). Expansão urbana, “desruralização desenraizante”, 

entre outros aspectos que corresponderam a um modelo político e social “que eliminou o 

embrião de cidadania que se desenvolvia, aumentando a massa de pobres em detrimento da 

classe média” (idem) . 

Em termos territoriais, foi gerado um modelo correspondente, com grandes migrações, 

esvaziamento demográfico em inúmeras regiões, concentração da população em crescimento 

em algumas poucas áreas - sobretudo urbanas -, com a formação de grandes metrópoles em 

todas as regiões e a constituição de uma verdadeira megalópole do tipo brasileiro no Sudeste, 

cujos efeitos daninhos, dizia, ainda se fariam sentir por muito tempo. Se projetos pessoais 

afloram, “dorme um projeto coletivo conseqüente” (Santos, 1987, p.14). 

Daí que num contexto de desigualdades, uma forma específica de mobilização popular 

para a construção da cidadania, diz Durham128, tem seu espaço próprio, onde a coletividade 

                                                      
128Originalmente em Novos Estudos Cebrap, 1984. In A Dinâmica da Cultura, 2004. 
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possível é determinada com base na carência. A pesquisa coordenada na década de 1980 pela 

autora mostrou que os movimentos sociais se articulam em diferentes níveis e numa 

amplitude diversa, dando-se, contudo, sempre em função de uma ou várias reivindicações 

coletivas. E apesar da heterogeneidade das bases que mobilizam e das reivindicações que 

formulam, os movimentos sociais parecem utilizar as mesmas formas de organização.  

É útil para nosso raciocínio estabelecermos uma correlação com os processos e modelos 

de representação para os Conselhos de APAs, cujos membros tanto podem resultar da 

militância de grupos ambientalistas, como também de associações de moradores. Sigamos, 

portanto, um pouco mais daquilo que aponta Durham em sua pesquisa. O modelo de 

organização “formal” implica na eleição de uma diretoria executiva, a quem cabe promover a 

mobilização e encaminhar as reivindicações. Este é um tipo que exercita a representação e 

promove lideranças que “carregam” o movimento. Tais organizações possuem raízes 

populares, mesmo que não tenham se originado propriamente nas camadas populares. Para a 

autora, o modelo “formal” é certamente parte do patrimônio cultural da respectiva população, 

sendo amplamente utilizado na constituição das associações de moradores (Durham, 2004, 

pp.284- 287). 

O outro modelo é denominado por Durham como “comunitário”. Este evita a 

institucionalização da representação, e exige uma participação permanente de todos, tanto no 

processo de tomada de decisão quanto na própria execução. Esta segunda forma apresenta de 

modo mais claro a ênfase na igualdade e na constituição da coletividade que, ao lado da noção 

de liberdade, constituem os pólos de referência da idéia de democracia (Durham, 2004, 

pp.288-289). 

Num conselho de unidade de conservação, em especial de APA, devem ocorrer as duas 

formas, exigindo-se, entretanto, sua formalização para a participação. O que coloca o 

problema da utilização do critério territorial na representação de comunidades sem 

organização jurídica. “O processo de criação interna de uma igualdade se consubstancia na 

categoria comunidade, um termo que permeia todo o discurso produzido pelos movimentos 

sociais”, diz Durham. A construção dessa igualdade se dá por meio de uma negatividade 

específica: os indivíduos mais diversos se tornam iguais na medida em que sofrem a mesma 

carência coletiva.(op.cit, 2004.) 

 “A igualdade da carência recobre a heterogeneidade das positividades (dos bens, 

das capacidades, do trabalho, dos recursos culturais). No movimento, diante da 
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mesma carência, todos se tornam iguais e vivem a experiência da 

comunidade”(Durham, 2004, p.289). 

Como transmitir a todos os membros de um Conselho de APA o sentimento de 

coletividade e de igualdade? Na medida em que as carências diferem, isso pode ser obtido por 

emio de uma positividade futura. Nota Durham que a vivência da comunidade, isto é, da 

coletividade de iguais criada pela ação conjunta de todos, dá-se numa dimensão própria que 

implica uma novidade muito importante, que é o reconhecimento da pessoa num plano 

público e não privado (op.cit.). O morador da APA se torna parte de um plano para o conjunto 

da Unidade.  

Durham observa que na nossa sociedade o indivíduo se indiferencia da massa, sendo 

só reconhecido como uma pessoa - sujeito - na vida privada. Na medida em que o movimento 

social valoriza a participação de todos e de cada um, torna-se um processo de constituição de 

pessoas na esfera pública, através do jogo do mútuo reconhecimento que ocorre internamente, 

na prática comunitária, diz.  

“Esta passagem da pessoa da dimensão privada para a pública pode ser a 

explicação de um fato muito significativo, de freqüência extraordinária nos 

depoimentos dos participantes desses movimentos: o de viverem essa experiência 

como enriquecimento pessoal, uma intensificação de sua qualidade de sujeitos. No 

movimento as pessoas se conhecem, ampliam sua sociabilidade, ‘aprendem a falar’, 

isto é, formular questões novas sobre sua experiência de vida. Basicamente, elas se 

tornam coletivas (e com isso integram) as experiências individuais e fragmentadas, 

encerradas nos limites da vida privada”(Durham, 2004, p.290). 

O reconhecimento mútuo interno dos indivíduos como pessoas exige uma reação 

complementar derivada do caráter necessariamente público do processo, que é o 

reconhecimento do movimento pela sociedade e pelo Estado. No caso das APAs, pode-se 

supor que tal reconhecimento se dê através da importância dada à participação dos 

representantes populares e da sua influência nas decisões? Durham argumenta que a 

compreensão do problema da cidadania e da relação com o Estado exige a análise na categoria 

dos direitos: “é a afirmação de um direito que faz a mediação da passagem do reconhecimento 

da carência para a formulação da reivindicação, revendo e redefinindo o espaço da cidadania”.  

“Trata-se de um processo de construção coletiva de cidadania, definida por um conjunto de 

direitos, tomados como auto-evidentes, pressuposto da atuação política e fundamento de 

avaliação da legitimidade do poder”. (Durham, op.cit., p. 292).  
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Portanto, o desafio de utilizarmo-nos dessa afirmação no caso da APA enquanto 

território de construção da cidadania é relativizar a carência como motor fundamental desse 

movimento, através do reconhecimento (por parte do poder público) da participação na 

confecção de uma proposta de melhoria futura do patrimônio conjunto (por parte de cada um). 

 
5. O Território como Abrigo 
 

Um território se constitui,  constituição esta que é variável ao longo do tempo, com 

usos diferentes nos diversos momentos históricos, o que demanda uma análise sistemática, ou, 

mesmo uma periodização, como diz M. Santos, para quem a formação sócioespacial funciona 

como uma mediação entre o território e seu uso num dado momento.  

O território não é o mesmo que espaço geográfico. Este é a união indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, e suas formas híbridas, as técnicas, que nos indicam 

como o território é usado: como, onde, por quem, porquê, para quê, ensina-nos M. Santos 

(2008). 

Santos & Silveira (2001, p.20) observam que o território, enquanto unidade e 

diversidade, é uma questão central da história humana, consituindo um pano de fundo do 

estudo das suas diversas etapas e do momento atual. Formas e normas trabalham enquanto 

conjunto indissociável, no qual o território, em si mesmo, já constitui uma norma, função de 

sua  estrutura  e de seu funcionamento. O mundo, aliás, se dá como norma, diz Santos, 

ensejando a espacialização dos seus vetores (técnicos, informacionais, econômicos, sociais e 

culturais) em diversos pontos. São ações “desterritorializadas”130, no sentido de teleagidas, 

separando, geograficamente, a causa eficiente e o efeito final, diz  Santos( op.cit., 2008, 

p.337) 

O  território é um conceito central para a Geografia, cujo enfoque enfatiza a 

materialidade do território em suas múltiplas dimensões, tendendo a incluir a interação 

sociedade-natureza (Haesbaert132, 2006, p.37-40). A relação mais difundida e aceita na 

conceituação de território para Haesbaert é aquela da perspectiva política, na qual poder e 

espaço são o mesmo. Mas o Estado pode atuar como  “desterritorializador” por meio da 
                                                      
130 O sentido (e as aspas) adotado por M. Santos na desterritorialização acima não significa o fim do território, 
pelo contrário, sua expansão e a intensificação de processos. 

132 COSTA, Rogério Haesbaert da. O Mito da Desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. 2ªed. Bertrand Brasil, RJ.2006 
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organização administrativa que impõe, como por exemplo ao desterritorializar as sociedades 

pré-capitalistas, quando destrói seus agenciamentos e seus territórios.  

“Nas sociedades tradicionais, trata-se da mais elementar formulação de uma 

territorialidade, aquela que depende estritamente  dos meios ou recursos fornecidos 

pela terra, o meio no qual o grupo está inserido133[...]” (Haesbaert, 2006, 195). 

Contudo, nessas circunstâncias o Estado não destrói completamente a territorialidade 

tradicional, mas dela se apropria integrando-a como peça ou órgão de produção134, nota o 

autor: 

“Trata-se assim de uma des-re-territorialização complexa, que ao mesmo tempo 

que destrói as territorialidades prévias, reincorpora-as e produz uma nova forma 

territorial de organização social”(Haesbaert, 2006, p.197). 

Na verdade, afirma Haesbaert, o que aparece sob o rótulo “desterritorializado” muitas 

vezes representa a construção de uma nova “des-ordem territorial muito mais complexa”, que 

não se resume a uma “desterritorialização estatal”, pois na rearticulação de uma nova 

realidade social novas “fronteiras” vão surgindo, estas  enquanto fenômeno multidimensional 

e dinâmico (idem). 

A constante nos processos de formação do território é a presença da dimensão cultural. 

Seja em termos de comunidades, de sociedades, de bairros ou grupos, observa-se que a 

revalorização de certos ambientes culturais promove uma reterritorialização, em que 

movimentos sociais e meios de comunicação enfatizam a cultura local-regional  “Enfim, a 

tensão entre desterritorialização e reterritorialização é um dos caminhos mais promissores 

para entender as entradas-saídas da modernidade” (Haesbaert, 2006, p.223). 

As mudanças culturais que ocorrem em escala ampla, atualmente, podem ser 

relacionadas ao que Milton Santos define como verticalidades e horizontalidades135, dois 

recortes superpostos e complementares do espaço geográfico atual.  Se globalização e 

modernização correspondem a verticalidades, é nas horizontalidades que se dá a produção 

local de integração solidária: 

“Obtida mediante solidariedades horizontais internas, sua natureza é tanto 

econômica, social e cultural como propriamente geográfica. A sobrevivência do 

                                                      
133 Cit. Deleuze & Guattari s/d, apud Haesbaert, 2006 
134 Cf. Cap. 3 e 4 
135 Cf. Santos, 2008.  
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conjunto depende do exercício dessa solidariedade, indispensável ao trabalho e que 

gera a visibilidade do interesse comum” (Santos, 2000, p.110). 

As formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio território136 vão se 

manter a despeito das verticalidades, que no entanto produzem tendências à fragmentação,  

constituindo “alvéolos representativos de formas específicas de ser, a partir das respectivas 

particularidades, explicando a diversidade que verificamos” (Santos, op.cit.). Por isso a APA 

pode constituir um “dispositivo de segurança” da população frente às mudanças que se 

intensificam nas localidades isoladas em termos até há pouco. E, enquanto patrimônio comum 

protegido, pode se transformar em recurso para o desenvolvimento em função de suas 

particularidades – o tradicional no moderno; o patrimônio cultural imaterial. Além da 

conservação da diversidade biológica, da diversidade cultural. 

Nos espaços banais – aqueles do cotidiano de uma sociedade – “se recriam a idéia e o 

fato da Política”, diz Milton Santos, cujo exercício se torna indispensável para providenciar os 

ajustamentos necessários ao funcionamento do conjunto, dentro de uma área específica. “Por 

meio de encontros e desencontros e do exercício do debate e dos acordos, busca-se explícita 

ou tacitamente a readaptação às novas formas de existência” (Santos, 2000, p.111).  

O sentido buscado por uma sociedade e um território dá-se por esse processo, pelo 

exercício de uma vida reflexiva, diz o autor, segundo quem, neste caso, o território não é 

apenas o lugar de uma ação pragmática; seu exercício comporta, também, um aporte da vida, 

uma parcela de emoção, que permite aos valores representar um papel (Santos, 2000). Toda a 

complexidade do cotidiano do espaço banal (ou o território usado) pode ser devidamente 

trabalhada a partir da instituição de um sistema de desenvolvimento sustentável de base 

territorial, a APA. 

O território se metamorfoseia em algo mais que um recurso, constitui assim um 

abrigo, diz Santos:   

“Na realidade, a mesma fração do território pode ser recurso e abrigo, pode 

condicionar as ações mais pragmáticas e, ao mesmo tempo, permitir vocações 

generosas, por intermédio dos dois movimentos concomitantes, podendo-se 

imaginar um cenário em que o comportamento do espaço de fluxos seja 

                                                      
136 Denominadas contra-racionalidades por M. Santos (idem). 
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subordinado à realização plena da vida, de modo a que os espaços banais 

aumentem sua capacidade de servir à plenitude do homem”(Santos, 2000, p.112). 

A partir de como o território é usado, podemos compreender sua formação 

sociespacial e, enquanto conjunto de objetos e formas, o espaço. Para reconhecer o espaço, 

Milton Santos propõe como categorias analíticas internas a paisagem, a configuração 

territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e 

as formas-conteúdo. A região, o lugar, as redes e as escalas são recortes espaciais. (Santos, 

2008, p.22)137 

Estas são as ferramentas que utilizamos para estudar o espaço geográfico ao longo do 

tempo. Por meio desses instrumentos pode-se conhecer o passado, o presente e planejar o 

futuro, como veremos a seguir. Para isso tem significado um recorte espacial que mais se 

aproxima do ser humano, que é o lugar.  

 

5.1.O Território do Cotidiano: o Lugar 

Além da acepção de território como uma extensão apropriada e usada, a 

territorialidade humana pressupõe também a preocupação com o destino, a construção do 

futuro, capacidade restrita ao homem, além da noção de territorialidade próxima dos animais 

(Santos138, 2001, p.11).  Cada pessoa, grupo, instituição, realiza o mundo à sua maneira. A 

mediação entre “dentro” e “fora” do lugar se dá pela técnica, pela produção e pela política, e  

“A mediação técnica e a produção correspondente, local e diretamente 

experimentadas, podem não ser inteiramente compreendidas, mas são vividas como 

um dado imediato, enquanto a mediação política, frequentemente exercida de longe 

e cujos objetivos nem sempre são evidentes, exige uma interpretação mais 

filosófica” (Santos, 2000, p.115). 

É o cotidiano que promove a descoberta de que ações e resultados não são autônomos, 

onde faz-se e vêem-se os resultados do que foi feito (ou não foi feito). “É preciso 

compreender os processos, não simplesmente saber que ocorrem”, diz Santos, para quem a 

“questão central”,  do ponto de vista das idéias,  

                                                      
137 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 4ª Ed. 4ª reimpressão. EDUSP. 
SP, 2008. 
138 SANTOS,M.&SILVEIRA, M.L. O Brasil: Território e sociedade no Início do Século XXI. Ed. Record. 
RJ;SP.2001. 
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“reside no encontro do caminho que vai do imediatismo às visões finalísticas. De 

um ponto de vista da ação, o problema é ultrapassar as soluções imediatistas e 

alcançar a busca política genuína e constitucional dos remédios estruturais e 

duradouros” (Santos, 2008). 

 A força do lugar vem das ações menos programáticas e mais espontâneas, 

frequentemente baseadas em objetos tecnicamente menos modernos e que permitem o 

exercício da criatividade. A cada movimento da sociedade os lugares se criam, se recriam e se 

renovam, em processo permanente de unificação, fragmentação, individuação.  “O território 

condiciona a localização dos atores, na medida em que as ações nele operadas vão depender 

da sua própria constituição” (Santos, 2008, p.228). 

  A cooperação e o conflito são a base da vida em comum no lugar, e cada lugar  é, à 

sua maneira, o mundo - exponencialmente diferente dos demais.  “Porque cada qual exerce 

uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade é criadora de 

comunhão, a política se territorializa, com o confronto entre organização e espontaneidade” 

(Santos, 2008, p.322). 

Cada lugar é o resultado da localização seletiva de uma combinação de fatores cuja 

explicação está num universo mais amplo139. “Permite observar com maior agudeza a síntese 

das determinações e processos em curso do ponto-de-vista daquele que lá atua, e, em 

decorrência, absorver a continuidade da ampliação das escalas, consecutivamente”, 

relacionando o local ao global, e vice-versa (idem).  

Para M. Santos, tanto o território quanto o lugar são “esquizofrênicos”: querem 

acolher o novo, que por sua vez quer impor sua nova ordem, a que respondem com a “contra-

ordem”. A partir dos lugares e das pessoas juntos na busca pela sobrevivência produz-se um 

“pragmatismo mesclado com a emoção na base da sociedade”:  

“A despeito de sermos o que somos, podemos também desejar ser outra coisa. 

Nisso, o papel do lugar é determinante, pois não é apenas um quadro de vida, mas 

um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo 

tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A 

existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo”. (Santos, 

2000, p.114) 

                                                      
139 À medida que se “desce” na escala geográfica, maior é a seletividade e a expressividade das variáveis 
combinadas, portanto, maior o trabalho de achar a explicação, explica Santos. 
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É a força do lugar que aponta para o futuro. As relações entre o lugar e o cotidiano 

revelam usos contrastados do mesmo espaço seguindo as diversas perspectivas que se abrem 

aos diferentes atores. A ordem local é a sede de um sentido e aponta um destino, “afrontando 

e defrontando a ordem universal” (Santos, 2008, p.26).  

6. Procedimentos  

Furlan140 coloca que, em Geografia, “existem muitos caminhos e abordagens teóricas 

possíveis para um mesmo problema” e esclarece que o entendimento da pluralidade teórico-

metodológica envolvida não parte de um ecletismo, mas de poder buscar tratamentos teóricos 

para um tema que envolve questões sociais, culturais, políticas e naturais. “Cada caminho, no 

entanto, pressupõe o posicionamento filosófico diante do mundo, a concepção de ciência, a 

postura do sujeito e da verdade do objeto a ser conhecido”(Furlan, 2000).  

A.C.Moraes141 alerta para se cuidar do método no trato da questão ambiental, onde 

reside o perigo de se cair numa miscelânea inconsistente ou “numa postura pós-metodológica 

subjugada a um suposto holismo”, cabendo àqueles que abordam a temática do meio ambiente 

em seus trabalhos que definam claramente os pressupostos lógico-epistemológicos dos 

métodos que alicerçam a discussão teórica, buscando-se relações interdisciplinares possíveis e 

úteis ao objetivo pretendido. 

Para Rodrigues142, deve-se promover um esforço para o estabelecimento de diálogos 

horizontais entre as disciplinas científicas que participam do processo, como também nos 

diálogos entre Geografia Física e Geografia Humana (1997, p.149). 

M.Adelia de Souza143 coloca que a questão ambiental é política, e requer, para seu 

tratamento, refinarem-se método e conceitos, deixando de lado as metáforas. O método, 

lembra Souza, é desvendado no processo de pesquisa, a partir do mundo de cada um. De fato, 

é ao final da primeira parte desta pequisa que os procedimentos metodológicos puderam-se 

estabelecer, a partir da proposta de Milton Santos de uma análise da realidade objetiva que é o 

espaço – um produto social em permanente processo de transformação – através da apreensão 
                                                      
140 FURLAN, Sueli Ângelo. Lugar e cidadania: os impactos sociais e ambientais das políticas de conservação 
ambiental (o caso do Parque Estadual de Ilhabela- São Sebastião-SP. FFLCH-USP, Departamento de 
Geografia. Geografia Física, SP., 2000. 
141 MORAES, Antonio Carlos R. Capitalismo, Geografia e Meio Ambiente. Tese Livre Docência. DG/ FFLCH-
USP, SP, 2000. 

142 RODRIGUES, Cleide. “Qualidade ambiental urbana: como avaliar?” in Revista do Departamento de 
Geografia 11, FFLCH-USP, SP, 1997 
143 Notas de aula. Disciplina FLG 5099. FFLCH-DG-USP, 2010. 
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de sua relação com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos processos 

(tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função e estrutura, elementos 

fundamentais para a nossa compreensão de espaço.  

A complexidade observada na APA em todos os seus aspectos – desde a criação até a 

implementação, levou-nos a percorrer um longo caminho: complexidade demanda 

transdisciplinaridade, uma premissa da atualidade.  

A APA, objeto desta pesquisa, por definição, multidisciplinar, reúne um conjunto de 

eventos. Tratada enquanto pretensa totalidade, ou ainda como integrante de um sistema 

“setorial” de unidades de conservação, é recortada do contexto regional em que se insere. 

Porém, se pensada como configuração territorial com instrumental para uma política de gestão 

territorial - incluída na totalidade real – passa a ter intencionalidades demarcáveis, objetivos 

definidos e claros para sua operacionalização, e, por conseguinte, a implementação dessa 

idéia.  

Isso requer o estabelecimento dos canais de entrada e saída entre dois sistemas: o 

sistema indissociável de objetos e ações que é o espaço geográfico145, instância, e aquele 

constituído pelo cotidiano da APA. Se atingirmos a compreensão da sociedade como um todo, 

do espaço como uma instância dentro da sociedade total e de como há uma relação entre 

espaço e sociedade (Santos146, 1980), em cada APA será evidente quais eventos e processos a 

serem acolhidos ou renegados pelo lugar. 

Para atingir o objetivo deste trabalho  - traçar um panorama das APAs-Áreas de 

Proteção Ambiental federais quanto a suas propriedades, contextos em que se inserem e 

contribuirmos para sua implementação -, a pesquisa desenvolveu-se em dois campos: 

- pesquisa teórica para definição das bases conceituais; 

- pesquisa de dados e informações, incluindo levantamento via Web. 

1)A pesquisa teórica abrangeu autores147 relacionados com os diversos aspectos e 

campos de conhecimento envolvidos,  interligados coerentemente pelo referencial de Milton 

Santos148, para quem o conceito de totalidade é uma construção válida no exame da 

                                                      
145 SANTOS, 2008 
146 SANTOS, Milton. Boletim Recifense de Geografia. Recife, 1980. 
147 definidos ao longo das disciplinas cursadas e também segundo a experiência profissional. 
148 SANTOS, Milton. Espaço & Método. Livros Studio Nobel Ltda. 4ª Ed. São Paulo, 1997. (pp.49-58)  
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complexidade de fatores a serem examinados na análise do contexto espacial. Como é um 

conceito abrangente, ao fragmentá-lo em suas partes constituintes num dado tempo, esses 

ingredientes analíticos podem ser vistos em termos de forma, função e estrutura, acrescidos da 

idéia de processo, agindo e reagindo sobre os conteúdos desse espaço.   

A construção da paisagem é também um legado aos tempos futuros, estando as 

transformações da sociedade em certa medida limitadas e dirigidas pelas formas preexistentes. 

Ao alterar o espaço criando uma paisagem repleta de artefatos e construções, o homem a torna 

mais rígida, estreitando o escopo de alternativas para desenvolvimento (Santos, 1997, pp.54-

55). 

O outro dispositivo metodológico para a gestão da APA reside na participação, que se 

impôs como mecanismo democrático para a tomada de decisões que afetam uma determinada 

população, relacionada a um território. Grande parte da discussão teórica é feita nessa 

temática, um ponto avaliado como fundamental para a implementação da unidade de 

conservação, cujo referencial legal existe, mas há muito por fazer face à fragilidade da 

aplicação do instrumento.  

Neste trabalho, a unidade de conservação APA é considerada uma configuração 

territorial, na perspectiva de ser gerida levando em conta seu patrimônio comum, a ser 

valorizado e capaz de reforçar os laços de identidade entre sua população e o território. 

Portanto, deve-se conhecer quem são os atores que atuarão no processo de governança do 

território. Tal concepção demandou uma complementação disciplinar que, dialogando com a 

Geografia, conformou as bases conceituais expressas, assim como selecionou os estudos/ 

autores para contextualização do problema das APAs federais no território brasileiro.  

2) A obtenção dos dados deu-se por meio do mecanismo de buscas na Web – Rede 

Mundial de Computadores, via Internet, instituído pela empresa Google. Foi digitado o nome 

de cada APA federal e foram feitas buscas até a 10ª página para cada unidade. Tal método foi 

definido não apenas em função da precariedade de informações sistematizadas para as APAs 

federais, mas de modo a permitir que se avaliasse, em certo grau, a “presença” da APA na sua 

região e/ou Estado e/ou município, atividades em curso protagonizadas pela chefia, problemas 

etc. Foram desprezados anúncios de pousadas, de empresas de viagens e turismo e as 

repetições.  
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3) Com vistas ao projeto para o território da APA (“projeto-APA”), foi feito o 

levantamento de programas do governo federal nos sites oficiais dos ministérios ligados à 

problemática das APAs: Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura e 

organismos relacionados. Nesse enfoque foram pesquisados no âmbito de regimes 

internacionais a Organização das Nações Unidas e instituições interligadas. 

4) As bases conceituais estabelecidas a partir da pesquisa teórica foram  cotejadas com 

experiências expostas em trabalhos científicos de vários autores nacionais de internacionais e 

pela experiência pessoal, estabelecendo-se desta forma os princípios norteadores da 

argumentação.  

5) Para efeitos propositivos, um levantamento de autores que se destinaram à questão 

das perspectivas mundiais embasa o contexto em que se daria a implementação dessas 

unidades com vistas ao futuro. 

6) Com base na concepção teórica, pesquisa bibliográfica e análise do panorama das 

APAs federais, a pesquisa conclui com a proposição e caracterização dos  instrumentos 

básicos para a implementação da APA, quais sejam, a articulação das políticas públicas num 

projeto-APA, parcerias para a gestão e a ênfase no papel do Conselho Gestor.  
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PARTE II – ASPECTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

AMBIENTAL NO BRASIL 

 

 

 

 

 

A despeito de sermos o que somos, podemos também desejar ser outra coisa. 

Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de 

vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que 

permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre 

o presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel 

revelador sobre o mundo. 

Milton Santos  
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7.  Instrumentos Legais de Proteção Ambiental 

A legislação brasileira a respeito da gestão de áreas protegidas é recente, com uma 

década de existência e poucos exemplos efetivos, ainda que com muitos avanços. Há uma 

ampla possibilidade de experimentação por meio de novos instrumentos criados, tendo sido 

feitas algumas propostas ao longo desses anos e que foram deixadas de lado, aqui lembradas. 

A questão ambiental cresce em importância nas agendas nacional e internacional, 

sendo as políticas públicas ambientais nos países em desenvolvimento fortemente 

influenciadas pelos chamados regimes internacionais, em especial a partir da Conferência no 

Rio, em 1992. Não se pode mais isolar em compartimentos estanques, entretanto, as questões 

ambientais das demais, sobretudo numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

As discussões internacionais envolvem as agências da Organização das Nações Unidas 

e sua atuação em países antes considerados em desenvolvimento e que se tornaram 

emergentes, num panorama mundial que se modifica de forma crescente, aproximando mais e 

mais as escalas local e global, e vice-versa, devendo passar necessariamente por escalas 

intermediárias – o que não tem ocorrido neste país. 

Influenciada pela movimentação internacional, a legislação brasileira a partir de 1988 

evoluiu significativamente no sentido de proteger o meio ambiente e o cidadão, seja através 

da responsabilização ao ministério público pelos direitos difusos, e mesmo pelo capítulo sobre 

meio ambiente, que veio a ser regulamentado no tocante às áreas protegidas pelo SNUC – 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais legislação, como se sabe.  

As unidades de Ccnservação incluem-se numa política ambiental nacional, que se 

insere numa abordagem de complementaridade de competências entre União, Estados e 

Municípios, mas que tende à descentralização política e administrativa para sua 

operacionalização. Se isso ocorre no que diz respeito à proteção/ preservação, seria de todo 

desejável que se desse também para a promoção do desenvolvimento adequado e desejado 

para os diferentes territórios que integram o território total nacional.  

Essa política ambiental no Brasil tem características inerentes ao seu processo de 

desenvolvimento, assim como a constituição federativa do país, tendo chegado, a nosso ver, o 

momento de se buscar uma articulação estratégica para consecução das tarefas do Poder 

Público que contemple a devida organização capacitada para uma legítima representação de 

todo o escopo de interesses no nosso caleidoscópio social e econômico.  
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No próximo capítulo, abordaremos como tem se dado a implantação dos dispositivos 

legais e das políticas públicas no país, em particular quanto às unidades de conservação, a 

partir das mudanças globais. 

7.1. As Relações entre as Políticas Ambientais Globais e as Áreas Protegidas Brasileiras  

A influência de organismos e acordos internacionais tem sido observada na 

operacionalização das políticas públicas ambientais em função do aporte significativos de 

recursos financeiros e do intercâmbio técnico para o deslanche de programas que 

fundamentaram o quadro institucional ambiental atual – governamental e não governamental, 

é fato, mas não só. 

Os “Regimes Internacionais” envolvem agências transnacionais e instituições 

financeiras multilaterais, instituições que levam adiante as negociações pautadas em 

mecanismos que envolvem cooperação, veto, barganha e compensação. Referem-se, em 

última instância, à construção da governabilidade global pela tomada de decisões por setores 

representativos de interesses socioambientais, relacionados a problemas que afetam a 

manutenção da vida, de seus ambientes sociais e naturais, em seus mecanismos de produção, 

consumo, sustentabilidade e preservação, registra Guilherme. Atuam, de forma complexa, em 

esferas de interesses frequentemente divergentes (Guilherme, 2007, pp.85-86). 

Além dos regimes internacionais ligados à Organização das Nações Unidas, outros 

atores globais – as Organizações Não-Governamentais (ONGs) Globais e as Empresas - 

atuam significativamente na evolução do tratamento às questões ambientais no país. As 

primeiras (ONU e ONGs) advogam a globalização dos problemas ambientais e são 

responsáveis por grande parte das campanhas globais de conscientização, arregimentação de 

grupos de atuação e poder de barganha e veto para dotações internacionais de formulação de 

políticas. As empresas surgem como parceiros de programas, apoiadas em dois pontos: 

regulamentação ambiental e resultantes comerciais de imagem. Esses atores podem, por sua 

vez, exercer pressão nas autoridades locais, por políticas ambientais mais estritas ou mais 

fracas (Guilherme, 2007, pp.91-92). 

Becker149 aponta para uma das conseqüências dessa influência internacional referente 

à “humanização” do preservacionismo ambiental. Para a autora, trata-se de um novo padrão 
                                                      
149 BECKER, Bertha. “Da preservação à utilização consciente da biodiversidade amazônica” In GARAY, Irene 
& BECKER, Bertha. (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade: o desafio das novas relações sociedade-
natureza no século XXI. Ed. Vozes. Petrópolis, RJ, 2006. 
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iniciado por ações como a organização de grandes programas e projetos multilaterais com a 

cooperação internacional financeira e técnica, a implantação de recortes territoriais 

correspondentes às Áreas Protegidas, a implantação de projetos comunitários alternativos e a 

presença de um novo ator, a “cooperação internacional”, em especial referindo-se à Amazônia 

(Becker, 2006, p.358). 

Os estudos e análises de Becker levam-na à conclusão de que o maior desafio da 

proteção da biodiversidade está exatamente na gestão: “Gestão do patrimônio natural, 

associando o desenvolvimento e conservação, e gestão do conhecimento, articulando 

iniciativas para alcançar sinergia, inclusive o saber das populações tradicionais” (Becker, 

2006, p.379). 

Barbault150 assinala que pode contribuir para isso a ligação do saber teórico com a 

realização prática, sendo indispensáveis o enfoque multidisciplinar e o reforço de 

intercâmbios e parcerias entre o mundo da pesquisa e o mundo da gestão de meios e espécies, 

assinalando que gestores são tanto os gestores de espaços protegidos quanto os agricultores, 

silvicultores, pescadores (Barbault, op.cit., 2006, pp. 391-392). 

Furlan, Costa Neto & Barguil151 advogam que a melhora da eficácia da política 

ambiental no Brasil passa pela mudança de mentalidades, de modo a entender como os 

diferentes sujeitos sociais concebem o território efetivamente usado no âmbito da 

problemática ambiental. Aqui, alegam, o processo de ocupação humana e políticas 

conservacionistas se deram sem considerar democraticamente as diferentes concepções de 

natureza e território, deixando de lado em especial a população local - segmentos com menor 

poder de influência política e, muitas vezes, não organizados politicamente (Furlan et al., 

2008, p.85). 

A conquista da cidadania depende exatamente dos tantos fatores que interagem nos 

distintos territórios em distintos tempos: consciência, organização, ação política, ética e 

democracia, por exemplo, dizem: “As áreas protegidas são espaços complexos. É preciso 

conhecer a descontinuidade dos atributos naturais e o modo com diferentes segmentos sociais 

concebem seu território” (idem, p. 86). 

                                                      
150 BARBAULT, Robert. “A Conservação e a Gestão da Biodiversidade: Um Desafio para a Ecologia” in 
BECKER & GARAY, op.cit.,2006. 
151“Proteção de Florestas e Outros Conjuntos Vegetacionais, Criação e Implantação de Espaços Protegidos no 
Brasil” in LEMOS, ROSS & LUCCHIARI, 2008. 
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É igualmente importante saber como a natureza vem sendo utilizada, quais as 

melhoras para a garantia da permanência dos processos que se dão, sendo do interesse da 

sociedade saber quem utiliza e para atender a quem, dizem Furlan et al.  

As políticas públicas de conservação têm se utilizado de processos de gestão 

participativa para sua implementação. Fundamental, a idéia, mas há que se analisar a 

conjuntura política e social locais. Se a cidadania existe apenas para alguns, a maioria das 

atividades será voltada para a lógica dominante do mercado. E os autores destacam que, além 

disso, o processo participativo em áreas protegidas é regido pelas limitações de cada 

categoria, restando conflitos de uso do território insolúveis (Furlan et al., 2008, p.87).  

Nesse sentido, é ainda presente a insegurança para as populações tradicionais que 

vivem em parques, cuja solução conforme o SNUC exige o reassentamento dessas populações 

ou a recategorização da unidade para uma pertencente ao grupo de uso sustentável, o que, na 

prática, acaba na protelação de definições152.  

Furlan153 aponta ademais para a timidez nas metas conservacionistas, incapazes que se 

mostram em enfrentar interesses econômicos hegemônicos representados por segmentos 

empresariais fortes, cujas atividades geram riscos sociais e urbanização caótica. “Mesmo 

mudanças positivas não contemplam aspectos básicos em nossa sociedade, principalmente na 

conquista da cidadania pelas camadas mais pobres da sociedade” (Furlan, 2000). 

Ao longo do percurso das políticas ambientais, tornou-se emblemático no contexto 

internacional, como aponta Neli de Mello154, o projeto ARPA - um projeto de expansão e 

consolidação de um sistema de áreas protegidas na Região Amazônica do Brasil. (Mello, 

2006, p.196). A autora considera o conceito de conservação como um dos condicionantes da 

mundialização atual, mas sobre a qual paira a questão: quem se beneficiará da conservação da 

biodiversidade? Ela poderá servir a um desenvolvimento mais justo, ou servirá apenas ao 

surgimento de novos negócios, lucrativos, específicos de determinados setores econômicos? 

Esta é uma questão reincidente, conclui, cuja resposta dependerá de posicionamento político 

nacional e regional explícito (idem, p.202). 

                                                      
152 No caso do Parque Estadual de Ilhabela, em São Paulo, foi feito estudo (Nogara et al. 2005, PPMA/SMA) 
indicando a manutenção das populações caiçaras com a consequente recategorização do território por elas 
utilizado. O governo estadual não vê interesse no reassentamento das comunidades.  Mas não houve 
providências até o momento para adequação legal da situação. 
153 FURLAN, Sueli Angelo.  Op.cit., 2000 
154 MELLO, Neli  A. de. Políticas Territoriais na Amazônia. Annablume.SP, 2006 
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No entanto, Mello observa que a contradição marca a discussão sobre a proteção da 

biodiversidade no país, com diferentes métodos propostos para resolução dos conflitos, do 

ponto de vista biológico e político. Contudo, mesmo sem estarem claras todas as funções e 

propriedades da biodiversidade no Brasil, o ardor popular em sua defesa denota a noção de 

propriedade coletiva (Mello, 2006, p.206). 

Para a autora, que tomou por foco a Amazônia, a articulação governo-sociedade vem 

se beneficiando da participação das organizações não governamentais, cuja influência é 

visível em vários programas e políticas governamentais. De modo a dar-nos uma idéia da 

dinâmica das atividades dessas organizações na região, a autora afirma não ter sido possível 

quantificá-las em sua pesquisa. De todo modo, a abrangência de suas ações no ordenamento e 

na gestão territorial, enfim, na política territorial, contribuem para aumentar a governabilidade 

local. (idem, pp.234-240) 

A Amazônia tem a propriedade de tornar explícitas as contradições da relação global–

local em função das condições de isolamento de inúmeras comunidades, da presença forte da 

rede global nos processos regionais, da produção local marginalizada do mercado que 

reforçam “a imperativa necessidade de ordenar o território, respeitando as organizações 

espaciais e as características dinâmicas de cada povo, de cada comunidade, atentando ainda 

para a garantia dos interesses mais amplos e mais gerais” (Mello, 2006, p.357).  

Políticas são construções sociais e devem influir decisivamente nos contextos 

históricos em que se inserem. No que diz respeito à proteção da biodiversidade, Becker afirma 

que tanto maior será quanto maior for sua contribuição para o sustento da população que com 

ela convive 155 (Becker, 2006, p.355). 

A cooperação internacional constitui componente central numa conflituosa politização 

da natureza que, mediante concessões, se impõe como forma de superar os conflitos entre si e 

de pressionar os países periféricos. “Dependendo da interação que com estes se estabelece, a 

cooperação passa a ser um importante instrumento da mudança para o desenvolvimento 

sustentável, suja definição se constrói no próprio processo” (Becker156, 1997, p.425). 

                                                      
155 BECKER, B. “Da Preservação à Utilização Consciente da Biodiversidade Amazônica. O Papel da Ciência, da 
Tecnologia e Inovação” in Dimensões Humanas da Biodiversidade. BECKER & GARAY (orgs.). Ed. Vozes, 
Petrópolis, 2006. 
156 BECKER, B.A & MIRANDA, M.(orgs.)”Novos rumos da política regional: por um desenvolvimento 
sustentável da fronteira amazônica” in Geografia Politica do Desenvolvimento Sustentável. Ed. UFRJ, RJ.1997 
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A questão da centralização e da participação na gestão das áreas protegidas está longe 

de estar equacionada, apenas começando. Mas Sansolo158 considera essa nova dicotomia um 

indicador de um processo evolutivo nas políticas ambientais na medida em que vai além da 

dicotomia entre conservação e preservação (op.cit., 2006, p.137). 

 

7.2. Instituições para a Política Ambiental 

 

As instituições são fundamentais no desenvolvimento da sociedade e na sua 

capacitação no sentido do agir político para a construção da cidadania (Putnam, 1996). Aos 

poucos, as instituições no Brasil vão se consolidando, ainda que sujeitas a pressões e reveses 

políticos. As políticas ambientais, no Brasil, beneficiaram-se antes da atuação de 

personalidades do que de instituições, personalidades que agiram para a construção dessas 

segundas. É o que nos mostra Urban159, que entrevistou os “pioneiros” da conservação da 

natureza no Brasil e registrou o percurso inicial desta.  

 

A autora mostra como a proposta de criar uma estrutura específica para a política 

ambiental dentro da administração pública brasileira permeou vários governos, começando 

em 1921 com o Serviço Florestal, porém só começando a ter alguma expressão em 1930. 

Com a criação de parques e algumas unidades, apenas em 1944 um decreto define dentre as 

funções do Serviço Florestal160 uma Seção de Parques Nacionais, então no Ministério da 

Agricultura. Mantendo o caráter produtivo da floresta, e as áreas de proteção permanente sob 

a ótica agrícola, em 1960, o Serviço Florestal foi substituído pelo Departamento de Recursos 

Naturais Renováveis (DRNR), ainda no Ministério da Agricultura. Em 1965 o país ganha um 

novo Código Florestal - Lei nº 4771 -, em seguida uma Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 

5.197/1967), além de mais 8 parques.  

 

Deu-se a criação do IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, pelo 

Decreto-Lei nº289, de 28/02/67, extinguiram-se os órgãos existentes para dar lugar a um novo 

                                                      
158 SANSOLO, Davis Gruber. “Centralismo e Participação na proteção da natureza e desenvolvimento do 
turismo no Brasil.” In IRVING (org), op.cit., 2006. 
159 URBAN, Teresa. Saudade do matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Ed. 
UFPR/ Fundação O Boticário de Proteção à Natureza/Fundação McArthur. Curitiba, 1998 
160 “promover a criação, fomento e proteção e a melhor utilização das florestas do país”.(1998, p.103) 
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órgão161 que durante os primeiros anos continuaria tratando da produção, comércio, 

exportação e de madeirasl levando –se um tempo para recueprarem-se as antigas atribuições e 

preocupações com a conservação das florestas. Mas em 1970 a situação da instituição era 

alarmante em termos de recursos humanos, recursos orçamentários, falta de apoio técnico e 

político, conta Urban. Uma pequena estrutura interna ao IBDF – o Departamento de Pesquisa 

e Conservação da Natureza tinha, por decreto, a atribuição de conservação, e criou-se a 

Divisão de Proteção à Natureza para cumprir a legislação162. Os conservacionistas reunidos 

nessa Divisão pressionaram o governo para a criação de novas áreas protegidas, tendo sido 

criados 20 novos parques nacionais entre 1971 e 1989,  relata Urban. 

 

Em 1974 foi criada a SEMA – Secretaria Especial de Meio Ambiente do Governo 

Federal, que iria criar novas figuras de áreas protegidas. Um histórico bastante detalhado pode 

ser conferido em Brito (2000)163, que registra a proposta, em 1979, do início da elaboração de 

estudos para um sistema de Unidades de Conservação para o Brasil, com prioridade na região 

amazônica.   
 “Pode-se dizer que foi a partir dessa data que ficaram explícitas oficialmente as 

bases conceituais nas quais o poder público federal já vinha e continuaria se 

apoiando para o estabelecimento e gestão de suas unidades de conservação. Até 

então, era possível reconhecer as influências de conceitos e diretrizes 

internacionais (UICN e FAO – Food and Agriculture Organisation principalmente), 

apenas se observadas e analisadas as práticas aplicadas pelas instituições 

nacionais de meio ambiente, na criação e gestão de unidades de conservação 

(escolha de extensas áreas pouco habitadas, relocação de ocupantes, aquisição das 

suas terras pelo poder público, elaboração de planos de manejo etc.”.(Brito,2000, 

p.61) 

 

Esse plano atendeu também ao II Plano Nacional de Desenvolvimento - 1975 a 1979 – 

ano em que se promulgou o Regulamento de Parques Nacionais Brasileiros164 (Brito, 2000).  

 

A Lei nº 6.938/81, que acaba de completar 30 anos sem sua total implementação, veio 

preencher a ausência de definição legal e/ou regulamentar de meio ambiente no Brasil. A 

                                                      
161 “formular a política florestal, bem como orientar, coordenar e executar ou fazer executar as medidas 
necessárias à utilização racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais renováveis e ao 
desenvolvimento florestal do país...”(1998, p.105) 
162 Deveria “prover a instalação e funcionamento dos parques nacionais e das reservas biológicas, além de 
atender a proteção da flora e da fauna”.(1998, p.107) 
163 BRITO, Maria Cecilia Wey de. Unidades de Conservação. Intenções e Resultados. Annablume. SP, 2000.  
164 Decreto nº 84.017/79 
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Política Nacional de Meio Ambiente instituída pela lei definiu meio ambiente e estabeleceu o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente. 

 

Em 1989 é criado o Ibama – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos 

Naturais Renováveis, unindo órgãos da agricultura e pesca com os de floresta, voltados ao 

desenvolvimento da produção e licenciamento. Tinha o objetivo de unificar a política 

ambiental brasileira, tornando-se, porém, um cadinho de “culturas” institucionais. Será da 

junção dessa organização com outra, ambientalista, – a Funatura –, que resultará a proposta do 

governo federal encaminhada ao Congresso Nacional de projeto de lei de criação do SNUC, 

em 1992, cujos trabalhos tinham-se iniciado em 1989 (Brito, 2000, p.68). 

 

Como decorrência desse encontro foi firmada a Convenção da Diversidade Biológica e 

em 1994, o governo brasileiro cria o Programa Nacional da Diversidade Biológica-

PRONABIO, iniciando negociações com o GEF- Global Environment Facility para receber 

recursos de doação e implementá-la. Assim, o Governo Brasileiro e o Banco Internacional 

para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial) assinaram acordo para 

execução do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira – PROBIO, que vigiu até 2005.  

O subseqüente PROBIO II consiste no Projeto Nacional de Ações Integradas Público-

Privadas para Biodiversidade, por meio do qual se pretende impulsionar a transformação dos 

modelos de produção, consumo e de ocupação do território nacional, começando com os 

setores de agricultura, ciência, pesca, florestas e saúde. A nova fase do PROBIO visa a 

integração e potencialização dos resultados alcançados anteriormente, afirma o Ministério do 

Meio Ambiente – MMA.  

O SNUC só será aprovado em 2000, após 10 anos de discussão e impasses e 

subseqüentes vetos, e cuja regulamentação – parcial – aconteceu em 2002.  

Em 2006 foi feito o primeiro diagnóstico de Áreas Protegidas no Brasil pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo mapeadas e identificadas lacunas na 

conservação dos diferentes biomas e dando-se início à elaboração de uma proposta de plano 

nacional de gestão de UC. Fica então evidente a precariedade da regularização fundiária, a 

ausência de sistemática e representatividade ecossistêmica no processo de criação das UC, 

como também de instrumentos fundamentais para o planejamento e gestão não 
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implementados (conselhos, planos de manejo, mosaicos, corredores ecológicos e parcerias), 

processos não consolidados de visitação e uso público e insuficiência de servidores para a 

gestão das unidades foram aspectos preocupantes abordados no documento, que apontou 

deficiências na gestão das áreas protegidas, nos diferentes biomas do País, considerando as 

diferenças pertinentes às categorias de UC federais: de proteção integral e de uso sustentável. 

Tais considerações feitas por Rômulo Mello165 constam do documento de 

apresentação e justificativa da criação de um novo organismo a se ocupar da gestão das 

unidades de conservação no país, o ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, que recebeu a atribuição de gerir 299 UCs federais, correspondentes a 

77.000.000 de hectares (8,2% do território brasileiro), unidades de conservação que 

abrangiam, então, cerca de 1.300 municípios. Além das UCs, o ICMBio recebeu a 

incumbência de gerir 15 centros especializados para executar  programas, ações e projetos de 

conservação e manejo de ecossistemas e de cerca de 600 espécies.  

Os dados e compromissos governamentais são aqui registrados para efeito de 

contextualização, sim, mas também de informação e, consequentemente, de cobranças da 

sociedade.  

De acordo com a Lei que o criou, em 2008, o ICMBio é o responsável “por propor a 

criação, planejar e implementar UC federais, apoiar mecanismos e processos de práticas 

sustentáveis que promovam a melhoria da qualidade de vida das populações locais e 

tradicionais residentes nas UC de uso sustentável e o desenvolvimento de pesquisas que 

subsidiem decisões direcionadas à conservação e ao manejo da biodiversidade”. Pretende que 

tais competências sejam  

 
“exercidas à luz de processos transversais de sensibilização e de educação 

ambiental, pela instalação de estruturas para atividades recreativas e incremento 

ao turismo, e por meio de estratégias de inteligência e gestão de conflitos que 

fortaleçam o poder de polícia do instituto”(Mello, op.cit.,2008). 

 

A ótica de gestão proposta para o ICMBio foi a de alavancar a gestão das UC,  

 

                                                      
165 MELLO, Rômulo José Fernandes Barreto de. Conservação da Biodiversidade:Estado e Sociedade. Proposta 
de gestão para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, submetido ao Comitê de Busca que 
subsidiará o Ministro de Estado. Brasília, DF, 2008. 
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“consolidando sistemáticas de criação, de planejamento e de instalação de 

conselhos, e se viabilize a implementação e funcionamento das unidades a contento, 

assegurando a conservação e manejo da biodiversidade em consonância com as 

práticas de uso sustentável das populações locais e tradicionais associadas às 

unidades. A educação ambiental, a visitação e uso público, a fiscalização, o fomento 

à pesquisa e o estímulo ao desenvolvimento de práticas sustentáveis de manejo da 

biodiversidade são os instrumentos que propiciarão os avanços”(idem, 2008). 

 

São apresentadas diretrizes gerais de longo prazo, mecanismos gerenciais, com 

atribuições focadas e atores claramente definidos, etc., com vistas à obtenção de resultados, 

esperavam os idealizadores, “tendo por pressupostos para a elaboração transparência, controle 

social, gestão participativa e compartilhada, formação de uma cultura organizacional, 

valorização do quadro técnico para melhoria do desempenho institucional, decisões 

colegiadas e foco em resultados”. 

 
“O envolvimento da sociedade civil como co-responsável pela gestão da 

biodiversidade é fundamental para se alcançar os resultados propostos no plano de 

gestão. Além de colaborar na implementação de ações, a sociedade civil exerce 

importante papel na avaliação do desempenho da instituição. Mecanismos que 

propiciem transparência na gestão da biodiversidade e das UC, bem como controle 

social são estratégicos para conquistar o apoio e confiança da sociedade” (Mello, 

2008).  

 

Por fim, Rômulo Mello afirma que as metas do instituto buscam consonância com a 

legislação e com diagnósticos técnicos oficiais, publicados em documentos oficiais166. É, pois, 

a conjugação de várias posturas ambientalistas numa mesma instituição, caldo cultural que 

não é simples de se formar. 

 

7.3. O ICMBio e a  Sustentabilidade Financeira das UCs federais 

 

Com o visível gargalo para a implementação das UCs vindo da falta de recursos 

financeiros e humanos, o ICMBio e o MMA uniram-se a organizações não governamentais 

                                                      
166 dentre eles o Sistema Nacional de UC, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades 
Tradicionais, o Programa de Trabalho de Áreas Protegidas da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Plano 
Nacional Estratégico de Áreas Protegidas, as diretrizes para implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade (Pan-Bio) e as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2010. 
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para elaborar o estudo do estado financeiro das unidades e as possibilidades oferecidas pelo 

próprio SNUC.  

Pela primeira vez se teria noção do custo das UCs federais, com o estudo “Pilares para 

a Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidades de Conservação”167. Um 

mapeamento orçamentário e financeiro do sistema e de suas potencialidades apontou 

alternativas para o planejamento e gestão financeira das UCs. O estudo chegou a uma 

estimativa de custos recorrentes da ordem de R$ 543, 2 milhões para o Sistema de UCs 

federais, além de R$ 611 milhões em investimentos em infra-estrutura e planejamento. Em 

2008 as UCs federais receberam R$ 316 milhões do Orçamento Federal, segundo o estudo. 

O orçamento global do MMA aparecia nada mais que atrás de dezessete outros 

ministérios, sendo rotineiros os cortes e contingenciamentos dos recursos da pasta, afirma o 

documento. Além disso, aponta, de 2001 a 2008 a receita do MMA revertida ao SNUC 

aumentou 16,35% enquanto a área somada das UCs federais cresceu 78, 46%.  

O quadro mínimo de servidores mínimo necessário deveria ser de 19 mil pessoas no 

Sistema, sendo 13 mil apenas para atividades de campo, em UCs federais e estaduais. 

Baseando-se na análise de ferramentas novas ou já em uso, o estudo voltou-se a 

questões relacionadas a fontes e demandas de recursos e mecanismos de gestão e 

monitoramento.  Foi utilizado um conjunto de planilhas baseado num aplicativo de 

computador criado inicialmente pelo Banco Mundial para modelagem de sistemas de áreas 

protegidas168. Desenvolvido, passou-se a um sistema de projeção de investimentos mínimos 

para a conservação (IMC), realizando-se ainda projeções de cenários futuros.  

Segundo o estudo, a criação do ICMBio169  – específico para a política de Unidades de 

Conservação – possibilitou orçamentos próprios para as UCs federais, consequentemente 

possibilitando investigar-se o investimento anual nessas UCs, o que se mostrou fundamental 

para a consolidação de um sistema permanente de gestão de UCs. Classificou os recursos 

como fontes a)efetivas, b)potenciais e c)que colaboram ou podem colaborar indiretamente 

com o SNUC. As efetivas são basicamente do orçamento federal – MMA e seus órgãos 

vinculados.  

                                                      
167 ICMBio (2009) 
168 O Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para a Conservação (IMC) tem por base o módulo 
financeiro do aplicativo Minimum Conservation System (Micosys). 
169 Lei 11.516 de agosto de 2007 
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A compensação ambiental, prevista na lei 9985/2000, é fruto da obrigatoriedade a que 

o empreendedor de obras impactantes apóie a implantação e a gestão de UCs de Proteção 

Integral, e as de Uso Sustentável quando afetadas diretamente pelo empreendimento. Existe a 

Câmara Federal de Compensação, transferida para o Ministério do Meio Ambiente em 2009 

(antes com o IBAMA). Para se ter uma idéia da dimensão do montante, entre 2000 e 2008 

foram aplicados em UCs federais aproximadamente R$ 58 milhões, restando R$ 102 milhões 

que ainda poderiam ter sido executados. Foi preciso estudarem-se  alternativas para execução 

dos recursos: projetos elaborados pelos órgãos gestores das UCs beneficiadas. 

Os financiamentos internacionais são outra fonte de recursos, como o Programa de 

Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), com apoio dos doadores do Fundo para o Meio 

Ambiente Global (GEF), WWF/Brasil e KfW (Banco de desenvolvimento alemão). Entre 

2003 e 2008 foram executados R$ 77,3 milhões pelo Programa Arpa, além da contrapartida 

governamental (União e Estados da Amazônia) de R$47, 6 milhões, informa o estudo. Para a 

fase II, com início em 2010, eram previstos recursos da ordem de R$ 120 milhões para as 

UCs apoiadas pelo Programa. 

O Fundo para a Conservação da Mata Atlântica (AFCoF – Atlantic Forest 

Conservation Fund) foi criado pelo FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, com o 

objetivo de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, associada à mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. Numa parceria com o KfW, o fundo recebeu em 2008 um 

primeiro aporte de 2 milhões de Euros, utilizados para o financiamento de projetos e 

atividades de diversos proponentes, governamentais e não governamentais.Além disso, em 

2009 foram firmadas uma Cooperação Técnica com a agência alemã GTZ, e uma Cooperação 

Financeira (KfW) prevendo uma contribuição ao AFCoF de 6,5 milhões de Euros para um 

prazo de três anos a partir de 2010 (ICMBio, 2009). 

A visitação é uma fonte ainda incipiente de recursos e importante em UCs de Proteção 

Integral, avalia o estudo170. Por fim, outras fontes referem-se à concessão de serviços, como 

exploração de restaurantes, lanchonetes e trilhas, uso de imagens, doações diretas e conversão 

de multas, que podem ou não compor o orçamento público. Em 2008 o ICMBio arrecadou 

cerca de R$ 7,3 milhões com concessões, sem que tivessem sido sistematizadas até então as 

informações sobre a contribuição dessas fontes para a receita das UCs. 

                                                      
170 O Parque Nacional tem a visitação entre suas funções.  
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O estudo não estabeleceu diferenciação entre os grupos de UCs - de Proteção Integral 

e Uso Sustentável – nem tampouco por categorias. Somos da opinião de que as APAs devem 

ser analisadas e prognosticadas de forma distinta, cabendo menos a geração de recursos via 

visitação e compensação; da mesma forma, devem ser instituídos distintos elementos  

orçamentários. 

Há ainda no estudo citado receitas potenciais, caracterizadas como “dependentes de 

priorização política”, como o pagamento por serviços ambientais, cuja arrecadação é pouco 

significativa ainda. Coloca também como potenciais outras fontes como o Fundo de Áreas 

Protegidas (FAP), a concessão para exploração de florestas públicas, o extrativismo e 

bioprospecção. E há os mecanismos indiretos, que não se ligam diretamente às UCs, mas 

podem, sobretudo, estimular a incorporação das UCs nas dinâmicas de ordenamento 

territorial, sendo citados o Fundo de Direitos Difusos171 e o ICMS Ecológico172 – por ora, 

ainda como possibilidades. 

Pontos-chave e lacunas observados pelo estudo:  

- déficit de pessoal em campo: nas UCs federais, o pessoal somava apenas 1% do necessário, 

ou seja, teriam que ser contratadas aproximadamente 6.500 pessoas para atuação em campo; 

- consolidação de fundos ambientais: merece uma análise sobre benefícios, procedimentos e 

critérios, eficácia, eficiência econômica e governança; 

- potencialidades e expectativas associadas ao turismo em UCs: o turismo pode gerar recursos 

importantes, mas demanda infra-estrutura e pessoal para atender aos visitantes com qualidade 

e impacto reduzido sobre as UCs; 

- pagamentos por serviços ambientais de UCs: o estudo avalia ser esta uma lacuna 

significativa. A geração de recursos merece ser estudada seja através de mecanismos de 

                                                      
171 O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, figura lançada pela Constituição de 1988, tem por objetivo a 
reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos, podendo serem 
beneficiadas entidades públicas e civis. É gerenciado pelo Executivo Federal, e registra-se aumento significativo 
no período 2007/2008 em relação a 2005/2006. As UCs podem ser beneficiadas a partir de projetos apresentados 
pelos órgãos de meio ambiente. Os recursos do fundo se originam de condenações judiciais relacionadas a 
questões ambientais por meio de ações civis públicas e de multas aplicadas pelo CADE – Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica e pela SDE – Secretaria de direito Econômico do Ministério da Justiça. 
Interessante para as APAs federais. 

172 Este último, a nosso ver, demanda melhor concepção, incluindo o estágio de implementação da gestão da 
unidade para ser obtida a vantagem. No caso de UCs federais ele não ocorre, pois é relativo à esfera estadual. 
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regulação direta seja por instrumentos de mercado, dando como exemplos as experiências da 

Costa Rica (água e serviços florestais) e do Equador (água); 

- revisão do modelo de gestão administrativa e financeira do sistema federal de UCs, sistema 

esse que enfrentou em quatro décadas muitas mudanças e oscilações nos procedimentos e no 

quadro pessoal. 

 

7.4. O ICMBio e a Gestão das Unidades de Conservação 

 

7.4.1. Os Conselhos de Unidades de Conservação 

O ICMBio considera os Conselhos como o “principal instrumento de relacionamento 

entre as Unidades de Conservação e a sociedade” e visam promover uma gestão 

compartilhada da Unidade, com ampla participação da sociedade” (ICMBio, 2011)173. 

Segundo o Instituto, a formação de um Conselho passa por três fases: a identificação 

dos atores governamentais e da sociedade civil que estejam de alguma forma relacionados 

com a UC, a sensibilização e mobilização destes atores e a sua formação propriamente dita. 

Entre suas competências constam buscar a integração da UC com as demais áreas protegidas e 

com o seu entorno, entre outras174.  

No caso das APAs, o ICMBio salienta que o SNUC não deixa claro o tipo de 

Conselho para APAs, se consultivo ou deliberativo175. “No entanto, o ICMBio está 

trabalhando na regulamentação da categoria e, até então, a maioria das APAs vem tratando 

seus Conselhos como Consultivos” (ICMBio, 2011).  

 

                                                      

173 Em janeiro de 2011, das 310 Unidades de Conservação federais, 188 possuíam Conselhos. 

174 A Instrução Normativa 11/2010 regulamenta o processo de formação dos Conselhos Consultivos e a Instrução 
Normativa 02/2007 regulamenta os processo de formação dos Conselhos Deliberativos. Como vemos, não há 
distinção de critérios e/ou de preocupações com relação à representatividade entre as categorias. 

175 Conselhos gestores de APA criados Deliberativos em 2002 foram alterados para Consultivos posteriormente.  

http://www.icmbio.gov.br/images/stories/o-que-fazemos/in112010.pdf
http://www.icmbio.gov.br/images/stories/o-que-somos/in022007.pdf
http://www.icmbio.gov.br/images/stories/o-que-somos/in022007.pdf
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7.4.2. O ICMBio e os Planos de Manejo de Unidades de Conservação 

De acordo com o ICMBio176,  

“o manejo de uma Unidade de Conservação implica em elaborar e compreender o 

conjunto de ações necessárias para a gestão e uso sustentável dos recursos naturais 

em qualquer atividade no interior e em áreas do entorno dela de modo a conciliar, 

de maneira adequada e em espaços apropriados, os diferentes tipos de usos com a 

conservação da biodiversidade”. (ICMBio, 2011) 

O plano de manejo deve levar a unidade de conservação a cumprir os objetivos 

estabelecidos na sua criação, definindo ainda os objetivos específicos de manejo daquela 

categoria, orientando a gestão da unidade de conservação. Deve promover o manejo da 

Unidade de Conservação, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado, cuja 

elaboração “não se resume apenas à produção do documento técnico. O processo de 

planejamento e o produto Plano de Manejo são ferramentas fundamentais, reconhecidas 

internacionalmente para a gestão da Unidade de Conservação” (idem, 2011). 

Ou seja, reconhece-se que o processo é tão importante quanto o produto, superando-se 

a tendência à contratação pura e simples de planos elaborados por terceiros simplesmente para 

efeitos contábeis e/ou para cumprimento de eventuais exigências pró-forma. Porém, volta-se à 

questão anterior de existência de meios para que isso seja possível, o que não vem se 

demonstrando viável. 

Para o Instituto, o processo de elaboração de Planos de Manejo é um ciclo contínuo de 

consulta e tomada de decisão com base no entendimento das questões ambientais, 

socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam uma Unidade de Conservação e a 

região onde esta se insere: 

“o Plano de Manejo é elaborado sob um enfoque multidisciplinar, com 

características particulares diante de cada objeto específico de estudo. Ele deve 

refletir um processo lógico de diagnóstico e planejamento. Ao longo do processo 

devem ser analisadas informações de diferentes naturezas, tais como dados bióticos 

e abióticos, socioeconômicos, históricos e culturais de interesse sobre a Unidade de 

Conservação e como estes se relacionam” (idem, 2011). 

                                                      
176 www.icmbio.gov.br, janeiro de 2011. 

http://www.icmbio.gov.br/
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Perfeito do ponto de vista técnico, sua implementação demanda vontade política 

explícita na priorização desses processos de diagnóstico e de planejamento. Diz o ICMBio 

que a interpretação do diagnóstico se relacionará com a definição de objetivos específicos de 

manejo, definições de zonas para as diferentes modalidades de usos, normas gerais e 

programas de manejo, contando o Instituto com uma coordenação responsável pelo processo 

de elaboração, revisão e monitoramento de Planos de Manejo (ICMBio, 2011).  

Uma tarefa de vulto se considerados o número, a diversidade de situações e as 

distâncias a serem percorridas para alcançar tal desafio. Para uma coordenação ser efetiva, são 

necessários agentes executores das ações a serem co-ordenadas, assim como recursos 

financeiros para tal.  

7.5.  Dez Anos de SNUC   

Nem tudo são lástimas. Em 2010, dez anos após a criação do SNUC – Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, o conjunto de unidades de conservação representou 

um crescimento de área protegida de aproximadamente 78,5 milhões de hectares para a 

conservação, mais que dobrando o número de UCs. O Brasil foi o responsável pela criação de 

74% das áreas destinadas a esse fim no mundo, entre 2003 e 2008, informa o ICMBio.  

 

Estudo elaborado pelo MMA em parceria com o IPEA – Instituto de Pesquisas 

Econômicas, de 2009177 mostra que as distinções e complementaridades das categorias 

estabelecidas pelo SNUC podem potencializar atividades de geração de renda, emprego, 

melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento. O estudo destaca que 88,33% da área 

protegida por UCs (15,07% do território nacional) admitem usos econômicos capazes de 

contribuir para efeitos econômicos benéficos regionalmente, em especial na Amazônia. 

 

Em nossa opinião, seria importante que fossem feitos estudos voltados para uma nova 

abordagem do papel protagonista que algumas UCs podem desempenhar em suas regiões. Em 

tempos de desenvolvimento sustentável, a polêmica teórica sobre sua viabilidade ou não 

começa a dar lugar a práticas, cujos resultados poderiam e deveriam ser potencializados.  

 

Mas o próprio Ministério admite que as unidades de conservação não são assimiladas 

e adotadas pela sociedade, sendo consideradas agentes de ingerências em assuntos locais e 
                                                      
177 IPEA, 3º  Boletim Regional Urbano Ambiental, 2009. 
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obstáculos ao desenvolvimento regional, situação que acarreta dificuldades para a 

administração dessas unidades, desgaste da imagem pública dos órgãos governamentais 

gestores, e resultando no  comprometimento do próprio objetivo de conservação ambiental 

pretendido. (MMA et al., 2004)178 

Por outro lado, observa-se também uma mobilização social para a proteção deste ou 

daquele patrimônio – natural/ construído – que resulta na criação de uma unidade de 

conservação. Neste caso, o MMA registra que a inversão do processo determina legitimidade 

e eficácia na gestão da unidade (idem, 2004).  

Tais exemplos reforçam a tese de que a efetiva troca de informações – cuja efetividade 

do processo de troca passa pela consideração do conhecimento patrimonial das populações 

locais, a abertura de vias de negociação e a explanação sobre as consequências da criação de 

uma área protegida, incluindo seus potenciais benefícios econômicos, “podem amainar 

conflitos de interesses e concorrências de usos, além de propiciar a composição de alianças 

locais” (op.cit., 2004, p.19).  

Amainar conflitos de interesses e concorrência de usos requer uma investigação mais 

aprofundada sobre as razões de serem e se tais conflitos e disputas são, de fato “amaináveis”, 

ou se isso deveria, mesmo, ser pretendido: como o próprio documento diz, adiar o surgimento 

de problemas não contribui para a efetividade do processo.  

 

8. Algumas Avaliações sobre a Implementação das Unidades de Conservação 

Medeiros, Irving & Garay179 avaliam que o histórico de proteção da natureza reflete, 

no caso brasileiro, uma dinâmica de avanços e recuos, de perdas e ganhos, e constitui um 

desafio para os próximos anos. Houve uma evolução no plano institucional, legal e de 

Políticas Públicas que resultou na expansão das áreas protegidas pelo território nacional, 

porém são inúmeros os condicionantes históricos e indefinições que impedem seu efetivo 

funcionamento e interferem em tendências futuras, com destaque para as limitações 

                                                      
178 Gestão participativa do SNUC. FERREIRA, Iara V. (Ed.). Ministério do Meio ambiente. Departamento de 
Áreas Protegidas. WWF-Brasil/ FUNBIO/ IIEB/ The Nature Conservancy. Brasília, DF, 2004. 

179 MEDEIROS, Rodrigo, IRVING, Marta & GARAY, Irene.”Áreas protegidas no Brasil: interpretando o 
contexto histórico para pensar a inclusão social” in IRVING, M (org.) Áreas Protegidas e Inclusão Social: 
construindo novos significados. Fundação Bio Rio/ Aquarius. RJ, 2006. 
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financeiras e os problemas ligados à integração da dimensão global e local.[in Irving (org), 

2006, p.35] 

Os autores apontam que a crônica falta de recursos humanos e financeiros impôs 

restrições ao funcionamento de unidades de conservação, muitas só “no papel”, sem que 

qualquer intervenção fosse realizada. “Com isso, é de se assinalar um enorme passivo no 

sistema, traduzido sob a forma de áreas protegidas em mau estado de conservação, ainda que 

se constate o esforço mais recente do Estado para sua recuperação e aparelhamento”. Como 

conseqüência, boa parte dos recursos provenientes de fontes externas por meio de 

cooperações, projetos, programas bilaterais ou multi-laterais – que aumentaram 

significativamente nas últimas décadas – teve que ser investida na recuperação deste passivo. 

(Medeiros et al., 2006) 

Outra consequência dos acordos internacionais, para os autores, os conflitos gerados 

entre a dinâmica local e a global, expuseram a deficiência de uma estratégia clara de 

integração das unidades de conservação. Esses conflitos se estabelecem, em geral, em função 

da dissonância de políticas públicas, que resulta no direcionamento de uso do mesmo espaço 

geográfico e apropriação da terra para diferentes formas de utilização e que, frequentemente, 

contrariam o estatuto de proteção da área em questão (idem, pp.35-36). Por outro lado, os 

autores apontam a “agenda positiva” criada a partir desses conflitos na consolidação do 

SNUC e na proteção da natureza no país, com o incremento do processo participativo na 

criação e gestão das UCs, novas categorias de manejo - de maior flexibilidade frente às 

demandas sociais-, modelos inovadores de gestão e parceria, assim como a articulação 

progressiva de políticas públicas (“transversalidade” e ‘internalização” da política ambiental 

pelos demais ministérios) (op.cit., 2006, p. 36). 

O PNAP – Plano Estratégico de Áreas Protegidas é destacado por Medeiros et al.  

enquanto “amadurecimento” da sociedade brasileira, da difusão e discussão pública do SNUC 

e dos desdobramentos políticos e institucionais da Política Nacional da Biodiversidade.  

Efetivamente, dizem, o Estado vem procurando desenvolver, a partir dos anos 1990, de forma 

mais consistente, uma série de iniciativas nessa direção – ainda que em pequena escala e 

frequentemente em caráter demonstrativo . Para os autores, o futuro do SNUC, em seus 

diferentes aspectos, vai depender de ações integradas e sinérgicas do governo brasileiro, do 

aperfeiçoamento do sistema em termos conceituais e operacionais, da integração harmônica 

das políticas públicas, mas, sobretudo, dos canais de diálogo entre os diferentes atores sociais 
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e setores nacionais e internacionais, assim como da compreensão da perspectiva social 

associada à proteção da natureza (Medeiros, Irving & Garay, 2006, p.37). 

8.1. “Efetividade de Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil”-RAPPAM 

A efetividade da gestão vem sendo objeto de preocupação, e evidenciaram-se no 

Congresso Mundial de Parques, em Durban, em 2003. Um dos métodos, o Rappam (Rapid 

Assessment and Prioritization of Protected Area Management) - avaliação rápida e 

priorização do manejo das unidades de conservação foi aplicado em estudo sobre a 

efetividade da gestão das unidades de conservação federais no Brasil, numa parceria entre o 

Ibama e a WWF-Brasil. O estudo contemplou 245 unidades de conservação, 84,48% do total 

das unidades de conservação federais públicas existentes, com a participação dos seus 

gestores. 

O método originado na Comissão Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) da União 

Mundial pela Conservação da Natureza (UICN), fundamenta-se no ciclo gestão – avaliação, 

cuja base se constitui pela visão, metas e objetivos. Para a avaliação da efetividade da gestão, 

as unidades de conservação são contextualizadas quanto às suas características biológicas e 

sócio-econômicas e suas vulnerabilidades, uma vez que o processo de gestão é influenciado 

pela significância das áreas e pelas pressões e oportunidades a elas relacionadas. 

Planejamento, insumos, processos, produtos e resultados alcançados em relação aos objetivos 

traçados são os demais elementos de análise que, a partir da reflexão sobre as fragilidades e 

potencialidades relativas a cada elemento, orientará o planejamento de estratégias para a 

melhoria da efetividade de gestão. 

 

A aplicação do método foi conduzida nos anos de 2005 e 2006, inicialmente 

envolvendo as unidades de conservação da Amazônia e, posteriormente, as demais unidades 

de conservação dos diferentes biomas e regiões. O estudo avaliou 116 pertencentes ao grupo 

de proteção integral e 130 ao grupo de uso sustentável180 (Rappam, 2007, p.23). Das 246 

unidades de conservação avaliadas, 32 (13%) apresentaram alta efetividade de gestão, 89 

(36%) efetividade média e 125 (51%) efetividade baixa (idem, p.73) 

 

                                                      
180 compreenderam 55 parques nacionais (PN), 28 reservas biológicas (RB), 30 estações ecológicas (EE) e três 
refúgios de vida silvestre (RVS); e 28 áreas de proteção ambiental (APA), seis áreas de relevante interesse 
ecológico (ARIE), 52 florestas nacionais (FN), 43 reservas extrativistas (ResEx) e uma reserva de 
desenvolvimento sustentável (RDS). 
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Foram observados alguns padrões no ciclo de gestão das unidades de conservação 

federais independentemente da categoria de manejo:  

- os cinco conjuntos de unidades de conservação possuem efetividade de gestão 

semelhante (entre 35% e 44%); 

- a falta de insumos como elemento que compromete a gestão das unidades de 

conservação; e  

- o planejamento como o elemento que mais contribui para a efetividade de gestão de 

todos os grupos considerados (valores entre 55% e 61%). 

 

A efetividade de gestão da maior parte das categorias de manejo teve  resultados baixos. 

APAs, Aries, Resex e RDS são as categorias de unidades de conservação mais vulneráveis, 

embora os fatores que determinam a vulnerabilidade tenham sido semelhantes a todos os 

grupos, ou seja, em todos eles o fácil acesso favorece ao desenvolvimento de atividades 

ilegais, há dificuldades de contratação e manutenção de funcionários, há grande demanda por 

recursos vulneráveis, além dos recursos naturais apresentarem alto valor de mercado 

(Rappam, 2007, p.75). 

 

Recursos humanos, recursos financeiros e questões relacionadas ao desenvolvimento de 

pesquisas, avaliação e monitoramento são críticos a todo o sistema (Rappam, 2007, p.76). 

Note-se que a vulnerabilidade se dá pela ausência do poder público, qualquer que seja a 

categoria, o que denota uma homogeneização da problemática – e da solução, podemos supor 

– tanto da visão governamental quanto da sociedade sobre as unidades de conservação. Ou 

seja, a partir das diferenças entre as categorias é que devem ser buscadas as soluções para 

superação das vulnerabilidades.  

 

Outro estudo com esse método foi realizado em parceria entre o WWF- Brasil e o 

ICMBio, analisando dois períodos de desenvolvimento do programa ARPA, na Amazônia, e 

abordando as UCs federais e estaduais. O método foi aplicado em dois grupos: o grupo I, 

constituído por 32 UCs nas quais a aplicação do RAPPAM ocorreu entre 2005 e 2006, ou 

seja, no período da fase inicial de implementação do ARPA; e o grupo II, compreendendo 54 

UCs em que a aplicação do RAPPAM foi feita entre os anos 2008 e 2010181. 

 

                                                      
181 ARPA. Efetividade da Gestão.WWF-BR, ICMBIo, 2010. 
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A média de efetividade de gestão das UCs de proteção integral pertencentes ao grupo I 

foi avaliada em 46%, enquanto nas do grupo II a média foi um pouco mais elevada, 55%. Os 

valores percentuais médios dos quatro elementos de gestão foram maiores para as UCs do 

grupo II. A avaliação dos diferentes módulos dos elementos de gestão revelou, de forma geral, 

maior efetividade de gestão no grupo II, com exceção de aspectos relacionados ao amparo 

legal dessas unidades e de recursos financeiros.   

 

Interessante notar que as unidades de conservação do grupo de uso sustentável, 

analisadas entre 2008 e 2010, apresentaram maior desempenho em todos os elementos de 

gestão e todos os módulos. De forma geral, passaram de um valor médio de gestão baixo 

(32%) em 2005-2006 (grupo I) para um valor mediano (55%) em 2008 -2010 (grupo II). 

Recursos humanos, infraestrutura, planejamento da gestão e pesquisa, avaliação e 

monitoramento revelaram valores muito baixos na aplicação do RAPPAM em 2005-2006, 

mas em 2008-2010 os valores aumentaram significativamente, chegando a valores medianos 

(entre 40% e 60%). Os resultados alcançados também foram substancialmente maiores no 

grupo II, assim como os insumos associados à comunicação e informação e, ainda, aos 

processos de tomada de decisão. 

 

O estudo concluiu que os investimentos realizados nas UCs apoiadas pelo Arpa 

geraram resultados bastante positivos na efetividade de gestão desse grupo de unidades, que 

saiu de um patamar considerado baixo para um patamar mediano de gestão. Mais interessante 

ainda é constatar que os principais avanços se deram no elemento Resultados, o que significa 

ações desenvolvidas pelas unidades nos últimos dois anos, concluindo que os investimentos 

do Arpa têm gerado resultados práticos, que se consolidam no alcance dos objetivos dessas 

unidades. (op.cit, 2010, p.24). 

 

Foram feitas avaliações no método Rappam para três Estados na Amazônia, sempre 

numa abordagem integrada entre os níveis estadual e federal: Acre, Amapá e Mato Grosso 

(WWF- Brasil, 2010). Com relação ao Acre, o estudo conclui que a integração das unidades 

de conservação estaduais e federais permitiu uma análise mais ampla do sistema e os 

resultados oriundos desse processo deverão promover o fortalecimento, o aperfeiçoamento e a 

melhoria na gestão do conjunto de UCs avaliadas, além de representar um ponto de partida 

para análises futuras e subsídio para a criação de um sistema de monitoramento contínuo da 

gestão dessas unidades. Em Mato Grosso, poucos resultados na gestão de Unidades de 



92 
 

Conservação estaduais de Mato Grosso foram alcançados. Para o Amapá, as Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável têm maior importância socioeconômica se comparadas às de 

Proteção Integral. 

 

Como conclusão dos estudos, pode-se observar a relativa superioridade nos tópicos de 

planejamento, refletindo as diretrizes e objetivos legais, como o investimento feito nos 

métodos participativos. Por outro lado, a efetividade em geral baixa expressa a ausência de 

medidas que atuem na concretização de propostas, o que requer a visão de planejamento 

enquanto ciclo com obtenção de resultados, e não apenas como mero processo de 

funcionamento cotidiano por métodos participativos seja considerado. Nesse contexto, a falta 

de Planos de Manejo condiz com a falta de resultados: a falta de um projeto para cada UC e 

para o conjunto em que se insere. 

 

8.2. Discussões sobre Gestão Participativa em UCs 

Muito se tem investido em gestão participativa, esperança da solução para a 

implementação das áreas protegidas. O MMA elaborou com o apoio do Funbio e de ONGs182 

em 2004 um documento sobre princípios e diretrizes para a gestão participativa de unidades 

de conservação, a partir de uma oficina com representantes de organização da sociedade para 

apresentar e debater experiências sobre consulta pública, assim como de criação e 

funcionamento de conselhos de gestão de UCs.  

A participação pública é obrigatória, inclusive, legalmente, no entanto sem 

especificações sobre o que isso signifique na prática183. Houve um entendimento geral no 

encontro de que a consulta pública preconizada não pode se limitar à realização de audiências 

públicas. Constitui todo um processo que deve contar com estudos e pesquisas, intercâmbio 

de informação, mediação de conflitos e negociação, e do qual devem participar todos os 

interessados, tanto do poder público como da sociedade. 

Com relação aos conselhos de UCs não ocorreu um entendimento comum, em 

particular sobre a natureza - consultiva ou deliberativa  - desses colegiados. Houve consenso, 

todavia, sobre a necessidade de se democratizar a presidência dos conselhos, hoje prerrogativa 

do chefe da UC. Houve também acordos sobre a necessidade de dotação de recursos para seu 

funcionamento e da capacitação dos membros para cumprirem adequadamente suas funções. 
                                                      
182 WWF-Brasil, IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, TNC –The Nature Conservancy 
183 SNUC, lei 9985/2000; decreto 4340/2002. 



93 
 

Os representantes governamentais no encontro concordaram que a participação e 

controle social são meios para aumentar a efetividade das políticas públicas ambientais, 

estando a efetividade diretamente relacionada ao grau de inserção dos atores sociais na 

formulação e execução das ações ambientais. O conselho foi então entendido como o espaço 

de discussão e negociação dos problemas e conflitos sócio-ambientais, fórum que permite a 

expressão plural das diversas racionalidades e dos interesses dos diversos atores sociais 

envolvidos no manejo das UCs. Essa pluralidade deve ser entendida como potencialidade para 

a elaboração de alternativas ambientais, conseqüência da negociação, buscando a melhoria da 

gestão das unidades. 

A defesa da gestão participativa é unânime, mas Garay184 aponta que deva haver uma 

dinâmica interativa , formas de saber/conhecimento:  

“Enquadrados por um conjunto de objetivos gerais consensuais, que constituem o a 

priori da proposta de trabalho, os agentes envolvidos encontram-se em situação de 

desvendar contradições e, obrigatoriamente, de tentar sintetizá-las e superá-las 

para poder operar cada etapa. Parceria e consenso são as características 

principais desta dinâmica transdisciplinar.” (Garay, op.cit, p.417) 

Entretanto, a autora ressalta que nada poderá ser realizado sem a formulação de um 

projeto, e que este apresente a possibilidade de definir e implementar as atividades na prática, 

devendo, inclusive, mostrar capacidade de modificá-la sem eliminar ou alterar os principais 

objetivos, o que inclui a execução financeira:  

“Projetos ambientais que de início determinam as ações a serem realizadas de 

forma precisa e seus respectivos financiamentos detalhados procedem de um outro 

arcabouço teórico que a pesquisa transdisciplinar e correspondem ao savoir-faire 

que caracteriza a utilização de técnicas já adquiridas” (Garay, 2006, p.418). 

A operacionalidade de um conhecimento produzido através de uma construção prática 

conjunta confere valor na medida em que é aplicável num tempo determinado e num espaço 

concreto, sendo que o cumprimento dos objetivos representa “a trilha que orienta o conjunto 

das atividades e o ponto final desse processo” (idem, p.417). 

A prática transdisciplinar tem duas características ressaltadas por Garay, sendo a 

primeira a de que os agentes interagem igualmente - representantes institucionais e até, alguns 

deles, diretamente responsáveis por ações que assegurem a conservação dos recursos 
                                                      
184 GARAY, Irene. “Construir as dimensões humanas da biodiversidade: um enfoque transdisciplinar  para a 
conservação da floresta atlântica” in Garay & Becker, op.cit., 2006. 
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biológicos. A segunda é a integração de segmentos da comunidade na qualidade de agentes 

participativos diretos nas propostas e execução de atividades.  

“Essas duas características, interinstitucionalidade e participação comunitária, 

fazem com que a elaboração do modelo de conservação resulte tanto da avaliação e 

da elaboração contínua dos agentes participantes, como do questionamento e do 

controle recíprocos, porque as ações progressivamente definidas exigem certo grau 

de acordo entre esses agentes”(Garay, op.cit., p.417). 

Além da vertente transdisciplinar, na prática participativa é preciso entender que é 

fundamental trabalhar com as instituições comunitárias, aponta Maretti185, pois elas refletem 

as estruturas mais profundas da sociedade específica e a perspectiva de longo prazo, sendo 

essencial a implicação de instituições de níveis locais e regional na solução dos problemas 

sociais e ambientais, no bojo de uma gestão territorial.  

 

As instituições comunitárias locais, produtos históricos compostos de forças 

endógenas e exógenas, uma vez destruídas possivelmente serão substituídas por outras, porém 

sem a mesma representatividade dos interesses individuais-sociais (aqueles que são dos 

indivíduos como parte de grupos sociais), sem o mesmo enraizamento (se não lhes for 

permitido o tempo necessário) e, portanto, sem o mesmo potencial de acerto e justiça, conclui 

Maretti. 

 

Portanto, além da transdisciplinaridade na prática da gestão, a atenção à diversidade 

social e cultural deve ser dada. Mas a gestão participativa inclui múltiplos graus de 

participação de parte a parte, ou de várias partes, indo desde a colaboração até a co-gestão. 

 

8.3. Co-Gestão de Unidades de Conservação 

Maretti186 distingue na gestão participativa as formas colaborativa e de co-gestão 

(SMA, 2003, p.165). O Estado tem a tutela sobre os recursos ambientais, o que lhe impõe o 

dever de zelar pelo seu bom uso e sua conservação, devendo normatizar a proteção dos 

atributos visando atender aos interesses da sociedade. Isso se dá tendo o domínio sobre esses 

bens de uso comum, ou mesmo pela imposição de restrições de uso sem que detenha seu 

                                                      
185 "Comunidade, Natureza e Espaço: Gestão Territorial Comunitaria?; Arquipelago dos Bijagós, Africa 
Ocidental". São  Paulo, 2002. 
186 “Desafios e Oportunidades para a Co-Gestão” in Modelos de co-gestão em UCs: discussão e propostas para 
o Estado de São Paulo. SVIRSKY, Enrique (Ed.). CETESB/SMA. São Paulo, SP, 2003. 
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domínio. Como há deveres e responsabilidades que não são exclusividade do poder público, é 

possível compartilhar a gestão dos recursos com outras parcelas da sociedade.  

A co-gestão propriamente dita é o compartilhamento formal da autoridade e 

responsabilidade, transferindo-a para um ente não governamental, o que é previsto legalmente 

(Maretti, op.cit., 2003). Porém há diferentes níveis de envolvimento de empresas e outras 

formas de organização na gestão de unidades de conservação, modificando o modelo antigo 

de controle completo da unidade de conservação pela instituição responsável. Exercem 

atividades como assistência técnica, implementação de programas, instituição e manejo de 

reservas privadas. No seio desses agentes, as organizações não-governamentais vêm 

evoluindo e se fortalecendo, capacitando-se para assumir a co-gestão de unidades de 

conservação públicas, incluindo os casos de delegação completa.  

No caso de co-gestão é fundamental um Plano de Manejo, pois o plano definirá as 

possibilidades da própria parceria acontecer, ou mesmo definir unidades espaciais de gestão, a 

exemplo do proposto para a APA Cananéia-Iguape-Peruíbe e/ou a partir dos Programas do 

Plano de Manejo. (Maretti, op.cit., 2003, p.174), 

De qualquer modo, Maretti pensa que se deve assegurar que fiquem com o Poder 

Público as decisões fundamentais, como a aprovação do Plano de Manejo, execução do poder 

de polícia, aspectos da regularização fundiária, entre normas, regras e limites a serem 

impostos à visitação, pesquisa e uso da imagem. O acordo que estabelecem as partes entre si 

deve definir claramente as áreas, as atribuições e ações de cada uma, dados os aspectos de 

responsabilidade e da eficiência das ações. Assim, a co-gestão é estabelecida por meio de um 

acordo formal entre as partes através da instituição e a difusão pública de ato nesse sentido 

pela organização originalmente responsável. 

“A co-gestão implica no desenvolvimento de parceria no sentido de um objetivo 

comum, buscando as soluções mais adequadas para o êxito dos objetivos da 

unidade de conservação”, não significando simplesmente executar um conjunto de 

determinações, esclarece Maretti (op.cit., 2003) 

Ressalta, no entanto, que a co-gestão não deve ser vista como solução para suprir 

deficiências de uma das partes, nem tampouco para abrir mão de responsabilidades ou de 

viabilização de organizações não-governamentais. Deve ser uma opção estratégica, sendo 

para isso que a Lei 9985/2000 abre possibilidades de parcerias formais para co-gestão 

ocorrerem. 



96 
 

A manifestação de Maretti se deu no âmbito de um seminário internacional realizado 

em 2003 pelo governo do Estado de São Paulo187, onde organizações não-governamentais já 

desempenhavam papel importante na formulação e execução de políticas ambientais, com 

grande capacidade de arrecadação de recursos, mobilização e operacionalização de 

programas, ademais de expertise no tema da conservação ambiental e da participação. 
 

Documento de 2009 elaborado pelo ICMBio mostra a experiência de parcerias na 

Amazônia190 celebradas por Acordo de Cooperação (2 Parques Nacionais) com resultados 

importantes para a gestão das unidades, como Planos de Manejo, geração de alternativas de 

renda e até a criação de uma reserva extrativista. Menciona o Manual de Procedimentos do 

ICMBio, pelo qual podem ser Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Cooperação, 

Termos de Parceria e Termos de Reciprocidade.  

 

Um Convênio envolve a transferência de recursos orçamentários entre o ICMBio e  

 
“órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, 

direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 

execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação”(ICMBio, 2009). 

 

O Contrato de Repasse transfere recursos financeiros para instituição ou agente 

financeiro público federal.  Termo de Cooperação é um instrumento de descentralização de 

crédito entre o ICMBio “e órgãos da administração pública federal direta, autarquias, 

fundação pública, ou empresa estatal dependentes federais, para executar programa de 

governo, envolvendo projeto, atividade, aquisição de bens ou evento, mediante portaria 

ministerial e sem a necessidade de exigência de contrapartida” (idem). 
 

Termo de Parceria – instrumento firmado com transferência de Recursos 

orçamentários, entre o ICMBio e Organizações Sociais de Interesse Público – OSCIPs.  

 

                                                      
187 “Construindo um Modelo de Co-Gestão de Unidades de Conservação para o Estado de São Paulo. A idéia da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado era, em conjunto com o instituo que á época era responsável pelas UCs, 
o Instituto Florestal187, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental – ISA e o Instituto de 
Pesquisas Ecológicas – IPÊ. 
 
190 ICMBio-Pallazzi-Parcerias na Gestão de UCs Federais na Amazônia, 2009. 
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Termo de Reciprocidade é o instrumento que disciplina parcerias entre o ICMBio e 

órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta 

ou indireta, ou ainda, entidades privadas com ou sem fins lucrativos, sem transferência de 

recursos financeiros orçamentários.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
191 Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, do Governo Federal, coordenado pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no qual serão realizados os atos e os procedimentos relativos à 
formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas 
Especial dos convênios, contratos de repasse e termos de cooperação (esse sistema é aberto à consulta pública, 
por meio do Portal dos Convênios – www.convenios.gov.br) 

http://www.convenios.gov.br/
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9.  A Paisagem como Objeto da Proteção 

A definição de paisagem varia muito a depender da disciplina que o faz. A palavra 

paisagem no idioma inglês é landscape193, o que significava, na origem, tanto uma unidade de 

ocupação humana – uma jurisdição – quanto algo de efeito pictórico. Nosso termo vem do 

francês, em que paysage decorre da influência do pays na vida das pessoas, o lugar com o 

qual se vincularam, em sua terra. Com esse sentido é que a categoria de áreas protegidas 

Paisagem Protegida foi inserida no sistema internacional criado pela UICN – União 

Internacional para Conservação da Natureza, na qual se situam as APAs. Veremos melhor 

esse assunto mais adiante, neste trabalho. Por ora, fiquemos com o entendimento de paisagem. 

Paisagem e espaço não são o mesmo. Milton Santos vê como uma necessidade 

epistemológica sua distinção:   

“A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 

natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima. A palavra paisagem 

é frequentemente utilizada em vez da expressão configuração territorial. Esta é o 

conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. 

A rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível 

abarcar com a visão. Assim, quando se fala em paisagem, há, também, referência à 

configuração territorial e, em muitos idiomas, o uso das duas expressões é 

indiferente. (Santos, 2002, p.103) 

             A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos, juntando objetos 

passados e presentes, enquanto o espaço é sempre presente. Cada paisagem se caracteriza por 

uma dada distribuição de formas-objeto, já o espaço resulta da intrusão da sociedade nessas, 

mudando a função – ou de significação, de valor sistêmico - desses objetos, sem que mudem 

necessariamente de lugar. “A paisagem é, pois, um sistema material e, nessa condição, 

relativamente imutável: o espaço é um sistema de valores que se transforma 

permanentemente” (Santos, 2002, pp103-104).  

           M. Santos classifica a paisagem como uma das categorias para análise do 

espaço. Sem determo-nos numa definição de paisagem, lembremos que “A paisagem, certo, 

não é muda, mas a percepção que temos dela está longe de abarcar o objeto em sua realidade 

profunda, mas apenas a uma aparência” (Santos, 1982, p.23). 

                                                      
193 Em alemão landschaft.Cf. SCHAMMA, Simon. Paisagem e Memória. Companhia das Letras.SP, 1996. 
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  “Diante de uma paisagem, ou nossa vontade de apreendê-la se exerce sobre 

conjuntos que nos falam à maneira de cartões postais, ou então nosso olhar volta-se 

para objetos isolados. De um modo ou de outro, temos a tendência de negligenciar 

o todo; mesmo os conjuntos que se encontram em nosso campo de visão nada mais 

são do que frações de um todo”(Santos, 1982, p.23). 

Sorre194 concebe as relações entre paisagem e meio pela noção de ecúmeno. Tomada 

dos gregos, representa a população em seu dinamismo interno, fruto da ação e reação 

humanas em face da natureza. O método para compreensão do fato geográfico, ou do fato 

social sob a perspectiva geográfica, significaria aceitar alguns postulados como a 

dinamicidade do fato geográfico, dizia,  

“o que é inerente ao processo biológico e cultural do homem, assim como ao 

processo de mudança cósmica ou física no qual se insere nosso planeta habitado. O 

dinamismo apresenta duplo sentido de ação: de um lado, a ação da natureza (meio 

físico e biológico) sobre o homem e, de outro, a ação humana modelando a 

natureza”. (op.cit., 1984, pp13-14). 

Assim, o conjunto das condições exteriores de vida do indivíduo ou do grupo, 

denominado por Sorre como meio, tem para ele o mesmo valor “na prática” que ambiente ou 

meio ambiente. Ao desmembrar o complexo meio para defini-lo, Sorre coloca na base o 

substratum inorgânico, o clima, que condiciona as atividades de um complexo vivo no qual 

entram os vegetais, os animais e os próprios homens. O meio climático é o meio natural 

(Sorre, op.cit., p.36). 

O complexo vivo e o complexo social complementam-se com o meio climático, 

componentes que integram o estudo da ecologia. A forma como os homens se distribuem 

sobre o território denota estruturas sociais correspodentes a habitats dispersos ou 

concentrados, que chamava muita atenção ao conjunto de atividades denominadas “gêneros 

de vida” tanto por etnógrafos como por geógrafos. “Pode ser que num futuro mais ou menos 

próximo as diferenças entre habitat rural e habitat urbano se atenuem ou mesmo desapareçam. 

[...] Mas a oposição ainda subsiste e é origem de diferenciações psicológicas” (Sorre, op.cit., 

p.45). 

Em graus distintos de região para região, os meios rurais e os meios urbanos 

modelaram dois tipos de homens, com reações mentais e disposições fisiológicas diferentes. 

                                                      
194« A Adaptação ao Meio Climático e Biossocial – Geografia Psicológica. SORRE, Max, 1954, in  MEGALE, 
Januário F. (org.) Max.Sorre. Ed. Ática.SP,1984. 
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O que se produz na passagem do meio rural para um meio muito especializado como o clima 

urbano, ou de um meio urbano para outro, produz-se também quando o meio evolui a uma 

velocidade enorme. “O que a Terra encerra?”, perguntava Sorre. “Evidentemente, o homem e 

suas obras”, explicando que em todas as geografias a noção de domínio, de área de extensão, 

é essencial, pois são disciplinas do espaço. “Os gregos denominavam ecúmeno à área de 

extensão do homem”, palavra que abarca dois elementos associados: a idéia de um espaço 

terrestre com seus limites e a idéia de ocupação pelo homem, esta última implicando fixação, 

estabilidade, chegando-se ao tema fundamental do arraigamento ao solo, da permanência 

(op.cit., 1984). 

Para Sorre, a paisagem é a expressão concreta da noção – capital – de complexo 

geográfico local, utilizada pelo geógrafo. É o verdadeiro dado geográfico. A análise promove 

a identificação da composição por traços físicos, vivos, humanos, cuja interpenetração resulta 

em relações extremamente complexas, que vão da simples justaposição até a causalidade. 

“Estas relações, tão diversas por sua forma e rigor, compõem a trama do dado geográfico” 

(Sorre, in Megale, 1984, p.126). 

Carlos Augusto Monteiro195 realizou pesquisas e trabalhos relevantes com a preocupação 

“em privilegiar a complexidade das interações geográficas”, estabelecendo “unidades 

morfoestruturais (base de caracterização de um Quadro Natural)” a que ele chama de 

geossistemas. Estudioso da Climatologia, Monteiro associa a dinâmica climática às demais, 

esfera. Em 1978 o professor dizia que “o fundamental à compreensão das relações entre clima 

e sociedade deve emanar do reconhecimento de que: 

a) O comportamento atmosférico, integrado às demais esferas e processos naturais, 

“organiza” espaços climáticos a partir das escalas superiores em direção às inferiores; 

b) A ação antrópica em derivar ou “alternar” essa organização ocorre no sentido inverso, 

ou seja, das escalas inferiores para as superiores. 

Em verdade, o homem tem capacidade de “criar” microclimas e alterar substancialmente 

os climas locais (como os “urbanos”), projetando sua ação direta até os espaços sub-regionais. 

“Daí para as escalas superiores as perspectivas de compreensão repousam na experiência 

histórica onde os efeitos são detectados mas desacompanhados do lastro de observação 

meteorológicas, relativamente recentes” (Monteiro, 1995, p.53). 

                                                      
195 MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo.  Geossistemas: a história de uma procura. Ed. Contexto. SP., 
2000 
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Tricart, por sua vez, em 1977 propôs a “Ecodinâmica”, dando origem no Brasil a uma 

metodologia baseada no entendimento da abordagem integrada: questões da natureza sob os 

efeitos da sociedade.  

“Para Tricart uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica domeio 

ambiente que tem repercussões mais ou menos imperativas sobre as biocenoses. [...] 

O conceito de Unidades Ecodinâmicas é integrado ao conceito de ecossistemas. 

Baseia-se no instrumento lógico de sistema, e enfoca as relações mútuas entre os 

diversos componentes da dinâmica e os fluxos de energia e matéria no meio 

ambiente. Foi estabelecida uma classificação dinâmica para as unidades de 

paisagens identificadas, as Unidades Ecodinâmicas, que podem ser Estáveis, 

Intergrades e Fortemente Instáveis numa apresentação sintética das categoria.” 

(Ross, Fierz & Amaral196, 2008, p.69).  

A morfodinâmica é o elemento determinante, dependendo do clima, da topografia e do 

material rochoso, a qual permite, segundo os autores, a integração desses vários parâmetros. A 

metodologia visa a avaliação do impacto da inserção da tecnologia humana no ecossistema 

(op.cit., 2008, p.68). 

Ross (1990, 1994) trabalhou os conceitos de Tricart (1977) redefinindo as unidades 

ecodinâmicas em função da percepção dos diferentes níveis de fragilidade dos sistemas 

ambientais e as características naturais de um lado, e o potencial de uso socioeconômico dos 

recursos naturais de outro.  

“Assim surgiu o concepção de fragilidade ambiental, com as análises integradas 

das relações sociedade-natureza, onde se admite como princípio lógico que os seres 

humanos são o centro das preocupações e que as questões ambientais são antes de 

tudo sócio-culturais” (Ross et al. , 2008, p.73). 

Para Leite198, a paisagem pode ser entendida como um geossistema quando é 

considerada como um espaço visto e descrito através de suas características formais, 

estruturais e funcionais e que se altera de acordo com a variação dessas características e o 

impacto do homem sobre ela (Leite , 1990, p.62). 

                                                      
196 “Da Ecodinâmica à Fragilidade Ambiental: subsídios ao Planejamento e Gestão Ambiental” in LEMOS, 
ROSS & LUCCHIARI ( 2008) 
198 LEITE, Maria Angela Faggin Pereira. “Uma Fundamentação Geográfica ao Paisagismo Regional” in 
Paisagem e Ambiente – ensaios III. FAU USP, SP, 1990. 
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Na concepção de paisagem assumida pelos arquitetos, Macedo200 a posiciona enquanto 

universo de trabalho do paisagista, entendendo-a como “a expressão morfológica em um 

determinado tempo, do processo constante de ação dos seres vivos sobre os diversos pontos 

do planeta associados ao movimento contínuo das diferentes estruturas geológicas e águas”. 

Não sendo estática, pode ser considerada como um sistema complexo de relações que, para 

ser compreendida, “necessita de muito mais informações que o mero olhar pode oferecer” 

(Macedo, 1994, p.54). 

Numa perspectiva de projetos para a paisagem, Macedo afirma não caber privilegiar 

este ou aquele elemento, mas sim a dinâmica de cada lugar e suas possibilidades de interação 

com novas estruturas espaciais.  

“Como resultado, as técnicas paisagísticas de análise e avaliação de lugares e suas 

paisagens refletem em suas estruturas esse tipo de enfoque, como se pode observar 

por exemplo nos trabalhos mais recentes de John Lyle e seus seguidores”(1994, 

p.56). 

Em termos de qualificação da paisagem, Leite201 destaca ser este um processo 

desenvolvido a partir de critérios de enorme peso subjetivo, estando ligados ao processo de 

desenvolvimento cultural da sociedade.  Para a autora, deve-se buscar construir a paisagem 

dentro das regras de relações que favoreçam uma maior diversidade de estilos de vida, o que 

implica enfrentar as contradições e entender o conflito entre as inovações e o estabelecido:  

“Isso só pode ser feito baseando-se na compreensão dos processos, naturais ou não, 

que levem ao exaurimento ou à degradação da paisagem, simultaneamente com a 

compreensão das razões sociais, econômicas e políticas que levam à adoção de 

determinadas práticas de utilização do território” (Leite, 1994, p.88). 

Entender o modo como se materializam localmente as relações econômicas, políticas e 

culturais resultantes das condições gerais de evolução da sociedade pode ser alcançado a 

partir, por exemplo, das desigualdades da paisagem. Vista como um conjunto de objetos, a 

paisagem pode ser confundida com o antiespaço ou com o não-lugar, pois é apenas uma 

possibilidade ou uma oportunidade para a manifestação de eventos. O que vai tornar esse 

conjunto de objetos um veículo de transmissão de práticas culturais é o seu conteúdo cultural 

por meio de um processo de qualificação – o uso que a sociedade faz. Tal conjunto, ou 
                                                      
200 MACEDO, Silvio Soares. “Paisagismo e Paisagem – introduzindo questões” in Paisagem e Ambiente .ensaios 
nº5. FAU USP, SP, 1994. 
201 LEITE, Maria Angela Faggin Pereira . Destruição ou Desconstrução? Questões da paisagem e tendências de 
regionalização. Ed. Hucitec/FAPESP.SP, 1994. 
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objetos, Leite202 denomina de formas da paisagem: são as conclusões espaciais de complexas 

negociações entre as diferentes instâncias da sociedade. São acréscimos materiais destinados a 

permitir a modernização e o desenvolvimento. São, na verdade, “condições para a existência 

dos lugares, valorizações de sua história, mediações entre situações percebidas e realizadas”. 

Correspondem a uma idéia de transformação, mas impregnadas de conteúdo existencial, são 

formas de identidade e memória (Leite, op.cit., 2001, p. 434). 

Para M. Santos,  

 “Considerada em um ponto determinado no tempo, uma paisagem representa 

diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade. A paisagem é o 

resultado de uma acumulação de tempos. Para cada lugar, cada porção do espaço, 

essa acumulação é diferente: os objetos não mudam no mesmo lapso de tempo, na 

mesma velocidade, ou na mesma direção” (Milton Santos,2001).  

  Constatava Santos que 

“A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente para poder 

acompanhar as transformações da sociedade. A forma é alterada, renovada, 

suprimida para dar lugar a uma outra forma que atenda às necessidades novas da 

estrutura social” (Santos, 1982, p.38) 

Ab´Saber refere-se às potencialidades paisagísticas enquanto herança, em todo o 

sentido da palavra – herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos 

povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades203. 

Aliás, mais do que espaços territoriais, os povos herdaram paisagens e ecologias, acresce 

Ab´Saber, “pelas quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser responsáveis”. Para 

tanto, continua ele, há que se conhecer melhor as limitações de uso específicas de cada tipo de 

espaço e de paisagem, e procurar obter indicações racionais para preservar o equilíbrio 

fisiográfico e ecológico (Ab´Saber, 2003, pp.9-10). 

Para Pagani204, os fundamentos teóricos e metodológicos da Ecologia da Paisagem 

irão contribuir para a abordagem das Paisagens Protegidas (Categoria V/ CMAP-UICN), 

através da qual se busca a mudança do paradigma de ilhas biológicas para aquele dos 

                                                      
202 LEITE, Maria Angela Faggin Pereira. “Uma História de Movimentos” in SANTOS  &  SILVEIRA, 2001. 
Op.cit. 
203 AB´SABER, Aziz Nacib. Os Domínios da Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.  Ateliê 
Editorial, SP, 2003 
204 PAGANI, Yara Valverde.  Áreas de  Proteção Ambiental (APAs): A Conservação em Sistemas de Paisagens 
Protegidas. Tese de Doutorado. UFRJ/ DG. RJ, 2009. 
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sistemas, levando em consideração a dinâmica da paisagem e as interrelações entre as áreas 

protegidas. 

“Ao invés de se consagrar o planejamento pontual, a conservação da 

biodiversidade é tratada em maior escala, desenvolvendo-se estratégias conjuntas 

para as áreas de proteção integral e para os espaços não estritamente protegidos, 

com a meta final de incrementar a extensão efetivamente disponível para a 

conservação” (Pagani, 2009, p.311). 

  
9.1. A Categoria V: Paisagem Protegida 

As APAs brasileiras se incluem segundo alguns autores na Categoria V205 que, segundo a 

UICN, Comissão Mundial - Protected Landscape/ Seascape – Paisagem Protegida (IUCN, 

1994, p.22) é definida como: 

  
“Area of land, with coast and sea as appropriate, where the interaction of people 

and nature over time has produced an area or distinct character with significant 

aesthetic, ecological and/or cultural value, and often with high biological diversity. 

Safeguarding the integrity of this traditional interaction is vital to the protection, 

maintenance and evolution of such an area”  (IUCN/WCPA, 1994). 

 

Tem os seguintes objetivos206:  

 

- Manter a interação harmoniosa entre natureza e cultura através da proteção da 

paisagem e a continuidade dos usos, práticas e manifestações sociais e culturais tradicionais; 

 

- Apoiar modos de vida e atividades econômicas que estejam em harmonia com a 

natureza e a preservação do tecido cultural e social de comunidades envolvidas; 

 

- Manter a diversidade de paisagens e habitats, e de ecossistemas e espécies associados; 

 

- Eliminar e/ou prevenir, quando couber, usos e atividades impróprias em escala e/ou tipo; 

 

- Prover oportunidades para lazer público através da recreação e turismo apropriados em tipo 

e  escala às qualidades essenciais das áreas; 
                                                      
205 Cf. MORAES, Marilia BR (2000); CABRAL & SOUZA (2005). 
206 PHILLIPS, Adrian, 2002. Tradução livre da Autora. 
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- Encorajar atividades científicas e educacionais as quais contribuirão no longo prazo ao 

bem-estar das populações residentes e ao desenvolvimento de aopio público para a 

proteção ambiental dessas áreas ; e 

 

- Levar  benefícios e contribuir para o bem estar da comunidade local através da provisão de 

produtos naturais (como florestais e pesqueiros) e serviços (como água limpa ou renda 

gerada formas sustentáveis de turismo). 

 

No tocante ao conceito de governança das áreas protegidas, a União Mundial para a 

Conservação da Natureza - UICN define governança como: 
“ ... a interação entre as estruturas, os processos, as tradições e os sistemas de 

conhecimento que determinam a forma em que se exerce o poder e a 

responsabilidade e se adotam as decisões, e em que os cidadãos, e outros 

diretamente interessados, expressam sua opinião. Este conceito se aplica às áreas 

protegidas em todos os níveis: local, nacional, regional e mundial  (UICN207, 2003). 

 

O quadro a seguir resume os objetivos de manejo da categoria: 

 
Quadro 1: Objetivos de Gestão para a Categoria V de Áreas protegidas Category V 
 
_ manter a interação harmoniosa da natureza e da cultura através da proteção da paisagem e a continuação de 
usos tradicionais, construindo práticas e manifestaçãoes culturais e sociais; 
 
_ apoiar modos de vida e atividades econômicas que estejam em harmonia com a natureza e a preservação do 
tecido social e cultural das comunidades envolvidas; 
 
_ manter a diversidade da paisagem e do habitat, e das species e ecossistemas associados; 
 
_eliminar onde necessário, e em seguida prevenir, usos e atividades que sejam impróprios em escala e/ou 
caráter; 
 
_ prover oportunidades para lazer público através da recreação e turismo, adequadas em tipo e escala às  
qualidades essenciais das áreas; 
 
_incentivar atividades científicas e educaionais que contribuam no longo prazo para o bem estar das 
populações residentes e para o desenvolvimento do apoio público à proteção ambiental dessas áreas; e 
 
_ que tragam benefícios para e contribuam para o bem estar da comunidade local através da promoção de 
produtos naturais (como produtos florestais e pesqueiros), e serviços (como  a água ou renda derivada de 
formas sustentáveis de turismo); 
 
_ uma compreensão mais ampla de como a Categoria V de areas protegidas pode contribuir para a 
conservação e desenvolvimento sustentável na escala bioregional, tanto na relação com outras áreas 
protegidas quanto com as demais áreas rurais;  

                                                      
207 V Congresso Mundial de Parques. Recomendações. Durban, 2003. 
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_ uma crescente compreensão de que areas protegidas da Categoria V podem ser lugares adequados para o 
desenvolvimento rural integrado e sustentável; 
 
_maior reconhecimento do valor de material genético contido em cultivos domésticos e rebanhos encontrados 
em muitas  Paisagens Protegidas; 
 
_ mais ênfase nos valores imateriais de muitas paisagens associadas a tradições e usos de suas populações.  
 
Fonte: IUCN/WCPA, 1994. 

 
 

A CMAP-UICN reuniu doze princípios para a gestão de Áreas Protegidas da Categoria V- 

Paisagem Protegida: 
1) “Conservar a paisagem, a biodiversidade e os valores culturais: gerenciar transformações de 

modo a que perdurem valores da cultura e do ambiente, garantindo que as alterações não 
provoqum  rupturas. 

 
2)O foco da gestão deve ser o ponto de interação entre a população e a natureza: é a ligação entre 
homem e natureza que deve ser protegida. 
 
3) As pessoas devem ser vistas como zeladores da paisagem: os habitantes são os arquitetos de muito 
do que é valorizado numa paisagem, e seu apoio é necessário para garantir sua sobrevivência. Na 
verdade, são eles os gestores, mediadores e facilitadores. 
 
4) A gestão deve ser feita com e pela comunidade local, e sobretudo para e por sua gente: o pleno 
envolvimento das populações locais é fundamental, e o planejamento nunca deve ser feito contra seus 
interesses de longo prazo. Como principais beneficiárias, a população residente assim como os 
usuários da área protegida devem levar adiante os objetivos estabelecidos. 
 
5) A gestão deve ter por base abordagens cooperativas, tais como co-gestão:  por meio de processos 
transparentes e democráticos, com procedimentos participativos e respeito pela pluralidade cultural. 
 
6) A gestão eficiente requer apoio político e econômico: estruturas de governança 
e práticas abrangentes são necessárias para a obtenção dos resultados, sendo necessário um acordo 
entre governo e sociedade com vistas ao desenvolvimento sustentável, com diminuição da pobreza, 
promoção da equidade de gêneros e apoio da sociedade civil. 
 
7) A gestão deve buscar não somente a conservação, mas a melhoria: sendo paisagens habitadas e 
trabalhadas, deve-se promover a restauração dos valores naturais e culturais perdidos ou erodidos. 
 
8) quando houver um conflito insuperável entre os objetivos da gestão, a prioridade deve recair sobre 
manter as qualidades especiais da área: são necessárias regras claras, legalmente, quando for o 
caso, para as diversas situações já que o contexto de Paisagem Protegida predispõe ao aparecimento 
de conflitos .  
 
9) As atividades econômicas que não necessitarem ser feitas dentro da área protegida devem 
localizar-se fora dela: o teste para saber se é aceitável ou não é i) se é sustentável, (ii) se contribui 
para os objetivos da área, e (iii) se há fortes razões para que aí se localize. 
 
10) A gestão deve ter altos padrões profissionais, como nas empresas: a sustentabilidade financeira 
deve ser um objetivo a cumprir, o que requer busca e gerenciamento de recursos, e todas as decisões 
devem ser baseadas na contabilidade e na transparência. 
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11) A gestão deve ser flexível e adaptável: como as demais áreas protegidas, sua gestão deve ser 
capaz de ajustamentos ao longo do tempo, mas considerando o contexto de ambos os sistemas 
naturais e humanos, a necessidade de flexibilidade é maior, devendo responder às diferentes situações 
sociais, culturais e econômicas que ocorrerem. 
 
12) O sucesso da gestão deve ser medido em termos ambientais e sociais: embora absolutamente 
central, as medidas da biodiversidade são apenas apenas um de uma série de indicadores, que 
incluem qualidade de vida, bem estar econômico e social, outras considerações ambientais como 
eficiência energética, e medidas relacionadas com a ambiente cultural. Uma meta deve demonstrar o 
maximum benefício social e econômico para as comunidades locais e o mínimum de impacto 
ambiental.208”  
 
(Phillips, 2002, trad. A.). 

9.2. Paisagens Protegidas: Resultados de uma Força –Tarefa 

As diretrizes que vimos acima são resultado de um trabalho de 15 anos levado no 

âmbito da UICN, como conta Phillips209, cuja publicação em 2002 foi feita de modo a 

encorajar governos e outras instituições a estabelecer e a gerir áreas protegidas com as 

características de Paisagens Protegidas em sistemas nacionais por países de todo mundo. 

Em 1996, o Congresso Mundial da UICN210 adotara a resolução 1.33 sobre 

conservação em áreas privadas, relacionadas a uma nova Categoria V, ademais das 4 

existentes até então. Em 1999, a instituição QLF - Quebec-Labrador Foundation/ Atlantic 

Center for the Environment co-patrocinou com a UICN um workshop internacional sobre 

Stewardship of Protected Landscapes em Vermont, nos EUA211, tendo sido acordada a 

criação de uma Comissão de Força Tarefa212 para a Categoria V pelo Steering Committee da 

Comissão Mundial de Áreas Protegidas da organização internacional. 

Além das diretrizes reunidas por Phillips num volume da série Best Practices, outros 

documentos foram gerados a partir de workshops realizados no âmbito dessa Força Tarefa213.  

                                                      
 
209 Phillips, Adrian. Autor e editor da serie Best Practice Protected Area Guidelines nº9. Managemente 
guidelines for IUCN Category V Protected Areas Protected Landscapes/ Seascapes. WCPA.IUCN. 2002. 
210 É de se constatar o papel de vanguarda que a UICN vem desempenhando no campo da conservação. Hoje a 
União Internacional para a Conservação da Natureza define-se como uma instituição que ajuda a encontrar 
soluções pragmáticas para os pressionantes desafios de desenvolvimento e meio ambiente, apoiando a pesquisa 
científica, gere projetos em campo e reúne governos, ONGs, agências da ONU, empresas e comunidades locais  
para desenvolver e implementar políticas, leis e melhores práticas. 

211 Conservation Study Institute et al., 2001. 
212 http://wcpa.iucn.org/theme/landscapes/landscapes.html 
213 Workshops no Reino Unido, em 2001; Durban, 2003. BERESFORD, Michael & BROWN, Jessica. The 
Protected Landscape Approach: linking Nature, Culture and Communitiy. IUCN,  2005; PARKS 2:2003. 
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Os casos estudados no volume sobre diretrizes para manejo das Paisagens Protegidas 

vêm de países muito diferentes, como o Reino Unido, ou Quênia e Tanzânia, Mongolia, Ilhas 

do Pacífico Sul, Brasil214, passando por Canadá, Estados Unidos, Itália e Santa Lucia 

(Caribe). Com representantes de todo o globo, a Força Tarefa levantou casos que pudessem 

contribuir para a elaboração de diretrizes para a categoria.  

Beresford & Brown (2005) notam que a abordagem da Paisagem Protegida vem de 

iniciativas legais e de planejamento que criaram contextos de mobilização propícia à 

governança, reunindo um conjunto bastante diverso de atores. Mas também apontam muitos 

exemplos de populações rurais que não vivem em áreas protegidas estabelecidas oficialmente, 

porém conservando suas áreas, organizadas de forma comunitária (CCAs, ou Community-

Conserved Areas), como também existem parcerias entre particulares e governos para co-

gestões exitosas.  

A conclusão dos autores é a de que a abordagem da Paisagem Protegida contribui para 

uma sociedade sustentável, numa perspectiva em que Categorias V e VI215 da UICN se 

mesclam num mesmo sentido, o da proteção da biodiversidade apropriada sócio-politicamente 

pelas populações, com o surgimento de novas economias alternativas viáveis e a melhoria da 

qualidade de vida. Nesse contexto, as comunidades locais têm papel-chave na definição e na 

implementação de estratégias. Os estudos de caso, para eles, assinalam benefícios em termos 

de: 

- Serviços ecológicos: retêm a diversidade biológica, quer selvagem, quer doméstica; por 

exemplo, protege o solo e os recursos hídricos, previne erosões, regula o clima. 

- Tradições culturais: conserva e/ou resgata tradições culturais; apóia a governança e a gestão 

tradicionais; apóia modos de vida comunitários em harmonia com a natureza; incentiva 

produtos tradicionais como parte de uma estratégia econômica; promove a continuação de 

usos tradicionais da terra e busca novos usos alternativos. 

- Cidadania216: gera envolvimento e apoio a comunidades; mobiliza para novas associações; 

promove participação e inclusão; aumenta o cuidado com o patrimônio; constrói orgulho 

comunitário; cria estruturas inclusivas de governança; alimenta a sociedade civil. 

                                                      
214 Case Studies.MORAES, MBR.  “Brazilian Legislation for Environmental Protection Areas (Category v), 
p.21; Ilha Comprida, Sao Paulo State, Brazil – land use plan to protect biodiversity.p.72 in IUCN, 2002.op.cit. 
215 Categoria VI : Área Protegida com Recursos Manejados – utilização sustentável dos ecossistemas naturais. 
216Originalmente,  civic engagement. 
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- Comunidade217: provê melhoria de meios de sobrevivência e aumenta o bem estar através do 

desenvolvimento de produtos naturais, por exemplo, agricultura, horticultura, recursos 

florestais, pesca e através da provisão de serviços; promove parcerias comunitárias e 

repartição de benefícios; gera oportunidade para parcerias entre setor público e privado; 

promove uma abordagem colaborativa de gestão, baseada no bem estar da comunidade. 

- Melhoria econômica: diminui a pobreza e melhora a qualidade de vida; aumenta a vitalidade 

e a viabilidade econômicas; promove iniciativas de desenvolvimento sustentável; promove a 

diversificação de economias locais; identifica oportunidades de desenvolvimento de novos 

produtos e serviços e cria novas oportunidades de emprego; promove atividades de lazer e de 

turismo responsável (Beresford & Brown, 2005, p.241). 

Por outro lado, são assinalados desafios a serem vencidos, apesar de tantos casos de 

sucesso, realçando a vulnerabilidade e a urgência a que estão sujeitos alguns atores, em 

especial no que se refere a esforços para integrar conservação com os aspectos sócio-

econômicos. É preciso reforçar uma percepção favorável das áreas protegidas enquanto bens 

positivos para as comunidades, dizem Beresford & Brown, com a inclusão popular, de 

políticos, proprietários e empresários na mesma arena. Há também que se combater a 

desconfiança da população rural contra as medidas conservacionistas dos recursos que 

utilizam. Em resumo, observam ser necessária uma nova imagem da conservação entre 

diversos grupos sociais para que a abordagem de Paisagem Protegida tenha êxito.  

A eficácia dessa abordagem  relaciona-se com sua complexidade, dizem os autores, ou 

seja, requer ampla gama de disciplinas, habilidades, envolve diferentes grupos de interesses, 

demandando, ademais, sensibilidade. Ainda, envolve cooperação e parcerias entre os diversos 

setores num determinado território, articulando organizações nos níveis local, nacional e 

internacional – trabalhar com paisagens numa escala ampla demanda coordenação.  

Na sua essência, afirmam, significa promover e gerir a mudança, uma vez que 

paisagens e sociedades são sistemas dinâmicos relacionados com a viabilidade social e 

econômica para sobrevivência e, entre muitas culturas, estão buscando o equilíbrio entre o 

passado, o presente e o futuro. Em resumo, os autores afirmam que se trata de uma “cara 

nova” para a conservação.  

                                                      
217 Community-building 
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“Most fundamentally, the goals for conservation are dramatically expanded from 

protection of nature and biodiversitry to include a broader cultural context and 

social agenda. For it is within this broader context that the wide diversity of people 

can find their connection to a biological and cultural heritage, and commit 

stewardship. The protected landscape approach is a process that accommodates and 

guides change”(Beresford & Brown, 2005, p.243). 

E finalizam afirmando ser essencial para a implementação dessa abordagem que sejam 

cultivadas novas lideranças entre os atores-chave, pois são necessários líderes comprometidos 

e competentes capazes de repartir uma visão de sustentabilidade, ao mesmo tempo abertos 

para aprender, e a buscar cooperação com redes regionais, nacionais e internacionais 

(op.cit.,p.244). 

 

9.3.  Valores das Paisagens Protegidas  

Examinando mais atentamente os valores contidos nas áreas protegidas da Categoria 

V, a UICN co-editou uma série que abordou a agrobiodiversidade (vol.1) e valores culturais e 

espirituais (vol.2), com a perspectiva de examinarem em seguida outros aspectos em outras 

edições. 

Com relação à agrobiodiversidade, Phillips & Stolton218 ressaltam ser a categoria V 

um mecanismo potencial para sua conservação, pois, conforme a definição da  FAO (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations) o termo tem a ver com a variedade e a 

variabilidade de animais, plantas e micro-organismos que são importantes para os alimentos e 

a agricultura, os quais resultam da interação entre o ambiente, recursos genéticos e práticas e 

sistemas de manejo usados pelas populações. Ou seja, confunde-se com a própria definição da 

Paisagem Protegida. 

Os autores lembram que a Convenção da Diversidade Biológica inclui tanto 

variedades domésticas quanto selvagens como objeto de proteção, assim, a 

agrobiodiversidade justifica-se numa área protegida. O que vai legitimá-la são a proporção e o 

tipo dessa agrobiodiversidade. No entanto, constatam ser esse um objetivo ainda pouco 

reconhecido (Phillips & Stolton, 2008, pp.8-10). 

                                                      
218 Protected Landscapes and Agrobiodiversity Values. AMEND, Thora et. al (eds.) IUCN & GTZ, 2008. 
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Os casos reunidos no volume editado por Amend et al. mostram situações da Ásia, 

Europa, África, Américas do Norte e do Sul , os quais, coletivamente, trazem evidências de 

que áreas protegidas podem ser utilizadas para obter-se a conservação da agrobiodiversidade, 

afirmam Phillips & Stolton. Algumas delas são oficialmente classificadas como Categoria V, 

outras, porém, não são assim consideradas em seus respectivos sistemas nacionais; outras, 

ainda, não têm correspondência internacional (op.cit., p.11). 

Um tema comum a todos os casos, segundo Phillips & Stolton, refere-se à pressão que 

vem do exterior atuante sobre as comunidades locais, diminuindo sua capacidade de manter 

os sistemas de manejo que ajudaram a desenvolver e a conservar a agrobiodiversidade. Os 

agentes causais, quase sempre, são efeitos dos mercados globalizados, quando não medidas do 

próprio governo (Phillips & Stolton , 2008, p.17). 

Há casos em que, notam os autores, as próprias comunidades locais interessaram-se 

por obter o status de área protegida da Categoria V. Isso porque um respaldo formal e o 

reconhecimento seriam fatores positivos para conservação da agrobiodiversidade, em especial 

porque os governos passariam a proteger as populações nessas áreas, ao invés de removê-las. 

Outros benefícios, para Philips & Stolton, viriam por219:  

- assegurar reconhecimento legal do valor da área e de sua agrobiodiversidade, e necessidade 

de sua proteção; 

- vincular a área a uma agência que pudesse agir efetivamente para a conservação da 

agrobiodiversidade; 

- ajudar a assegurar recursos e equipe necessários para manejo e outros serviços (por exemplo, 

educação, pesquisa, conscientização etc.), no sentido de conservar a agrobiodiversidade; 

- alcançar maior reconhecimento público da importância da área (idem, p. 19). 

A questão da posse da terra influi, o que demanda mecanismos inovadores de 

governança, afirmam, como o apoio financeiro aos proprietários. Entretanto, algumas 

questões permanecem sem resposta, assinalam Phillips & Stolton a partir dos casos 

                                                      
219 Nota-se o mecanismo causa-efeito registrado pelos autores, pois para eles o poder público iria prover as 
medidas necessárias para implementar projetos de interesse coletivo. Não é bem assim, contudo, como mostram 
as APAs brasileiras, quadro que é possível de ser revertido. Entretanto, não é lógico para cidadãos dos países 
desenvolvidos admitir que isso ocorra. Para os atores dos mencionados estudos de caso nota-se a expectativa de 
término do conflito. 
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levantados: como a abordagem da paisagem protegida deve agir quando tradições mudam? 

Como o conhecimento moderno pode ajudar e estabelecer uma sinergia com sistemas 

tradicionais, antes que eliminá-los? Como populações tradicionais devem lidar frente aos 

desafios modernos, como mudanças climáticas? Como se criar um equilíbrio entre conservar 

abordagens tradicionais sem fossilização de modos de vida que têm o direito de se se expandir 

e crescer? Como obter, manter, repartir e medir o sucesso através dos continentes e culturas? 

(Phillips & Stolton , 2008, p.20) 

 

Como vemos, as questões não se restringem à conservação da biodiversidade, foco da 

CBD, dizendo respeito igualmente às ciências humanas. Desta forma, a Força-Tarefa para a 

Categoria V continuou a investigar a respeito, reunindo alguns estudos de caso num segundo 

volume sobre valores das paisagens protegidas, agora abrangendo os valores culturais e 

espirituais. 

 

Mallarach220 discute no capítulo introdutório porque valores culturais e espirituais são 

fundamentais para a Categoria V. Examinando a relação entre eles, constata a forma isolada 

do mundo espiritual e do material adotado pela tradição da ciência ocidental moderna. Em 

muitas culturas isso não ocorre, havendo dificuldades inclusive na tradução de determinados 

termos para as linguagens ocidentais oficiais221.  

 

Baseia-se na definição da UNESCO de cultura (2001) e na Declaração da Diversidade 

Cultural (2001) para defender os direitos das minorias culturais de serem respeitadas, 

enquanto patrimônio cultural imaterial (2003), ligado ao conhecimento tradicional, incluindo 

nesse contexto os valores espirituais. Para o autor, o conceito de paisagem no contexto 

ocidental envolve a natureza com o homem ( Mallarach, 2008b, p.11). 

 

O volume sobre Paisagens Protegidas e os valores culturais e religiosos reúne 16 

casos, provenientes da África, Europa, América do Sul (Brasil222), Ásia, América do Norte e 

Austrália, com o objetivo central de mostrar a importância que a proteção dessas paisagens 

tem para esses valores, e vice-versa, como tais valores podem contribuir para a governança 

das paisagens protegidas. 

                                                      
220 Protected Landscapes and Cultural and Spiritual Values. MALLARACH, Josep-Maria (ed.) IUCN, GTZ & 
Obra Social de Caixa Catalunya, 2008b.  
221 A UICN uitiliza como idiomas oficiais o Inglês, o Francês e o Espanhol. 
222 “Protecting Seascapes: Vitoria Island, Ilhabela State Park, Brazil”. MORAES, MBR et al. 2008b .pp.64-67 



114 
 

 

O estudo distinguiu grupos razoavelmente distintos de valores culturais em que foram 

reunidos os casos (religião, artesanato, ambos, arquitetura e artes, idioma e conhecimento, 

poesia e pintura). Se são diversas as manifestações, há por vezes contraste - e mesmo 

competição - entre valores culturais e religiosos locais e aqueles advindos da cultura 

hegemônica ocidental. Nesse sentido, Mallarach aponta para o caso autraliano, cuja área 

protegida segue o sistema de gestão ocidental para parques, uma criação ocidental moderna, 

conflitando com os valores da população aborígene  (Mallarach, 2008b, p.17). 

 

Mas de maneira geral pressões externas vêm reduzindo a capacidade das comunidades 

locais de manterem seus estilos de vida e práticas tradicionais. Isso repercute negativamente 

nos valores culturais e religiosos, acabando por atingir a paisagem que a própria população 

contribuiu para criar e manejar223, de acordo com Mallarach, por intermédio mesmo da 

entidade governamental. Outras ameaças advêm das pressões populacionais, de mudanças 

climáticas, tensões étnicas, perda da identidade cultural e falta de recursos financeiros para a 

conservação.  

 

O autor destaca que os problemas enfrentados pelas comunidades rurais nessas áreas 

não são diferentes daquelas enfrentadas por outras em quaisquer outros lugares, entretanto, 

aqui a relação direta com a perda de valores culturais e espirituais – que se associam a 

tradicionais formas de uso – acaba por levar o impacto à conservação da própria paisagem 

protegida  (Mallarach, 2008b, p.17). 

 

Em termos de governança, os casos mostram diversidade e, em termos legais, notam-

se duas situações: áreas protegidas oficialmente estabelecidas e diversos tipos de áreas 

comunitariamente conservadas, onde a proteção é alcançada mediante sistemas tradicionais de 

governança. Mallarach esclarece a distinção entre governança e gestão, observando que há 

uma interpretação ainda mais ampla do termo envolvendo o senso de equidade, que implica 

na repartição de custos, benefícios e numa consideração dos valores presentes224. 

                                                      
223 O termo manejar, conforme definido no SNUC, vai além das práticas de conservação de espécies in situ, 
aquele carcaterístico das Unidades de Conservação de Proteção Integral, em especial quando empregado em 
relação à Categoria V – no Brasil, as Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 
224 Mallarach cita Borrini Feyerabend et al., 2004. Indigenous and Local Communities and Protected Areas: 
Towards Equity and Enhanced Conservation. Guidance on Policy and Practice for Co-managed Protected 
Areas and Community Conserved Areas. Best Practice Protected Areas Series nº 11. Gland , Switzerland and 
Cambrondge, UK. IUCN. 
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Por fim, Mallarach afirma que a conservação dos valores culturais e de populações 

locais se fundamenta em quatro temas comuns, à semelhança da agrobiodiversidade analisada 

anteriormente: auto-estima e respeito próprio; sistema de governança formal ou informal; 

apoio suficiente de organismos nacionais ou internacionais, ONGs e público em geral; 

estruturas sociais e econômicas que não conflitem com os modos de vida de modo a levá-los 

ao desaparecimento (Mallarach, 2008b, p.18). 

 

Essas análises internacionais têm o mérito de situar as experiências nacionais num 

contexto mais amplo, quer de impactos negativos, quanto de positivos, no caso, visando 

equacionar a conservação em Paisagens Protegidas. É como deve ser considerado o tópico a 

seguir, sobre os Parques Naturais Regionais da França.  

 

9.4.  Parques Naturais Regionais (PNR): a Inspiração para as APAs Brasileiras 

Os Parques Naturais Regionais ocorrem em vários países europeus. A instituição que 

reúne informações sobre os PNRs na França é a Federação de Parques Naturais Regionais da 

França, que nos dá um breve histórico do processo de consolidação dessa área protegida no 

país, sendo a porta-voz da rede dos 46 parques. Seus objetivos são os de representar os 

interesses coletivos dos PNRF junto a instâncias nacionais e internacionais, participar da 

definição e implantação da política em favor dos espaços rurais franceses, de divulgar a ética 

dos PNRF e suas ações, na França e no exterior225. Trabalha através de cinco pólos de 

competência: territórios e projeto, patrimônios e desenvolvimento sustentável, insitucional e 

recursos, comunicação e multimídia, Europa- Internacional. Os pólos articulam-se em 

comissões.  

É no polo “Territórios e Projeto” onde se reúnem as atividades políticas e de 

governança, como a elaboração ou revisão de suas cartas e métodos de avaliação, a 

articulação entre projetos de um parque e outros projetos do território, programas de 

planejamento urbano ou de contratualização226. Também é avaliada a capacidade de conduzir 

seu projeto por um fucionamento participativo do organismo gestor, e é feito o 

desenvolvimento de práticas cidadãs no quadro das suas políticas educativas e culturais. Este 

polo se apóia em duas Comissões: “Gestão do Território” e “Vida dos Territórios”. Esta 

                                                      
225 www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr 
226 Trad. A: relativos à Carta-Parque, contratos de projetos. 
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última coordena os trabalhos ligados ao funcionamento participativo dos sindicatos mistos de 

gestão dos Parques, a ação educativa e a participação dos habitantes. 

A Federação é responsável pela articulação entre os projetos incidentes no território do 

Parque, considerando como uma orientação estratégica a melhora nas relações entre os 

Parques e os diversos responsáveis, visando a ação compartilhada da Carta-Parque. O 

desenvolvimento de “boas práticas” deve ser incentivado visando o futuro: práticas comuns 

entre as municipalidades da região e com os técnicos do Parque, e promover uma reflexão 

sobre a articulação entre os Parques e as Aglomerações. 

A participação se dá pela organização dos Sindicatos Mistos, como mencionado 

anteriormente, cabendo à Comissão da Vida dos Territórios promover a participação, práticas 

inovadoras e parcerias, assim como troca de experiências. O grupo de Trabalho “Educação no 

Território” desenvolve as parcerias com os estabelecimentos agrícolas, com as escolas, 

seguindo as orientações para a educação ambiental, informa o site da organização. 

A Federação dos Parques Naturais Regionais é uma entidade não governamental: 

assim, ela apoia nacionalmente os Parques por meio de moções (da Assembléia Geral, do 

Conselho de administração ou do Bureau), por exemplo, quando sua Carta esteja ameaçada 

por projetos de desenvolvimento privados ou públicos. Igualmente se posiciona sobre as 

orientações de políticas públicas (orçamento, contratos de projetos) de modo a que os Parques 

disponham de meios necessários à realização de suas missões, informa. 

 
  

O site da Federação dos Parques Naturais Regionais franceses é muito didático e 

completo, disponível para toda sorte de informações sobre os Parques, locais de hospedagem, 

atrações etc. E dá-nos conta das preocupações de que se ocupam os gestores e a Federação: 

um seminário foi planejado para discutir o futuro dos Parques Naturais Regionais franceses. 

No contexto de uma França rural em profunda mutação, diz o convite, os PNRs foram 

imaginados para inventar uma nova forma de gestão do território. Depois de 40 anos de 

experiência, os PNRs avaliam o que faz sua força: o que faz o desenvolvimento alicerçado na 

preservação e valorização do patrimônio e sobre o que são hoje as forças a cultivar e os 

obstáculos a serem superados. Os temas previstos envolviam: reforma territorial, a 

atratividade do espaço rural, a depatrimonialização da agricultura, a relação alimentação e 

território, a mobilidade, a porosidade urbano-rural, a fragilidade social das populações rurais, 

a renovação da ligação com a natureza, a descentralização e a reforma das coletividades. 
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A origem dos PNRs no país deu-se em 1964, quando o governo francês requereu a um 

grupo interministerial uma solução menos restritiva que os Parques Nacionais voltada para a 

proteção de espaços rurais habitados com patrimônio notável. Foi assinado em 1967 o decreto 

instituindo os Parques Naturais Regionais, que classifica como tal “o território total ou parcial 

de uma ou várias municipalidades que apresentem um interesse particular pela qualidade de 

seu patrimônio natural e cultural, para o lazer e descanso dos homens e o turismo, a fim de 

sua proteção de organização”. 

Esse novo tipo de Parque nasceu com três objetivos: criar zonas de lazer próximo às 

grandes metrópoles; animar os setores rurais em dificuldades econômicas, buscar novas 

possibilidades de valorização das riquezas naturais e culturais, da preservação da flora, da 

fauna e das paisagens, informa a Federação. 

 
  

O primeiro Parque Natural Regional no país foi criado em 1968, outro, no ano 

seguinte, e em 1971, o então recém-criado Ministério do Meio Ambiente assume sua 

administração. Nesse ano é instituída a Federação dos Parques Naturais Regionais, e estes 

passam a ser reconhecidos como “instrumentos de gestão do território”.  

Em 1973 são 10 os PNRs na França, ano em que é criada a Federação dos Parques 

Naturais e Nacionais da Europa. Com a institucionalização das Regiões na França em 1975, 

um novo decreto vai precisar as funções do PNR, que passam para definir e promover a 

implantação coerente das ações de gestão e desenvolvimento econômico acordadas nos 

respectivos territórios. As Regiões passam a ter a prerrogativa de proposição do Parque e de 

elaboração da carta e devem financiar o funcionamento dos PNRs, ficando para o Estado 

(nível nacional) a anuência da carta e a oficialização dos Parques. Trata-se do reconhecimento 

legal de instrumento de gestão do território.  

No ano seguinte, 1976, a lei da Proteção da Natureza européia impõe a proteção dos 

espaços naturais e das paisagens, a preservação das espécies animais e vegetais, a manutenção 

do equilíbrio biológico, estabelecendo que a proteção contra a degradação passa a constituir 

interesse geral. Ao mesmo tempo, deve-se assegurar o equilíbrio harmonioso da população 

residente nos meios rurais e urbanos. É nesse momento que se estabelece uma linha 

orçamentária para os PNRs na França, garantindo cerca da metade do orçamento anual de um 

Parque.  
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Após 10 anos de sua instituição, existiam 20 Parques Naturais na França. Sua 

importância pode ser aferida pela aquisição da competência de deliberar sobre os temas de 

Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente em lugar dos conselhos específicos criados na 

época para isso. 

Em 1982, a Lei da Descentralização na França transfere dos Departamentos227 para as 

assembléias regionais as competências econômicas das coletividades locais, que aumentam. 

As audiências públicas se democratizam, e os PNRs passam ser considerados exemplos de 

auto-desenvolvimento, balões de ensaio para as políticas nacionais, segundo o governo 

francês à época. 

Em 1984 iniciam-se as cotas leiteiras na Comunidade Européia e a discussão da 

diversificação agrícola. Uma Convenção assinada entre a Federão dos PNRs e o Ministério da 

Agricultura reconhece o papel dos PNRs no desenvolvimento rural como um todo dos 

territórios particulares que recobrem. Três anos depois, no primeiro Ano Europeu do Meio 

Ambiente, o estudo “O Patrimônio Local, uma ferramenta para o desenvolvimento” é 

publicado, elaborado a partir de diversos projetos desenvolvidos em PNRs. 

Em 1994, o decreto de aplicação da lei de Paisagens estabelece os critérios que devem 

prevalecer na criação de um Parque: qualidade do patrimônio e coerência do território, 

qualidade do projeto e capacidade de conduzi-lo; a regra do jogo da elaboração das Cartas dos 

Parques – em oposição aos documentos de urbanismo- e prevê a assinatura de um acordo com 

o Estado de modo a assegurar a coerência das políticas públicas com a carta do Parque. 

Em 1995 fica definida legalmente a gestão dos Parques pelos Sindicatos Mistos 

abertos228. A Federação dos Parques Naturais Regionais torna-se nesse ano membro da UICN 

– União Internacional para a Conservação da Natureza, representando o conjunto dos PNRs 

da França. E um estudo solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente demonstra que a 

política de desenvolvimento respeitoso ao ambiente executada pelos PNRs é responsável pela 

criação de empregos (30.000/ano).  Foi nesse ano também que o primeiro Parque não 

consegue realizar os compromissos acordados na carta (prazo então de 10 anos), perdendo 

esse status. 

                                                      
227 O Departamento é uma região mais ampla que o Pays, de caráter administrativo.  É gerida pelo Prefêt,  ligado 
ao governo francês. A municipalidade – a commune – é governada pelo Maire . Há conselhos  políticos 
regionais, integrados pelos élus.   
228 Ver mais adiante (7.2.2.) o exemplo do Sindicato do Parque NR de Livradois-Forez  
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Os 32 parques cobriam 10 % do território francês em 1997 e, nos anos seguintes, 

chegariam a 38 parques. A Lei de Orientação para a Gestão e Desenvolvimento Sustentável 

do Território (LOADDT) reconhece os PNRs como instrumentos de gestão do território, e 

passam a ter a competência para os aspectos territoriais no plano Estado-Região, 

compatibilizadas as cartas do Parque a do Pays. E a Lei de Diretrizes Agrícolas dota os PNRs 

do papel de representantes nas comissões departamentais como parte da sociedade civil. A 

partir de 2005 os PNRs passam a contar com 12 anos para a avaliação pela Federação pela 

manunteção ou não como Parque.  

Hoje são 46 Parques Naturais Regionais na França, cobrindo 13% do território francês, 

mais de 3.900 municipalidades, cerca de 7 milhões de hectares e mais de 3 milhões de 

habitantes, segundo dados fornecidos pela Federação. 

Para ser classificado como um Parque Natural Regional – PNR, um território deve ser 

predominantemente rural, deve ter paisagens e ambientes naturais, patrimônio cultural, 

conjugando alta qualidade e frágil equilíbrio do território. Um PNR se organiza em torno de 

um projeto discutido e acordado de desenvolvimento sustentável, alicerçado na proteção e a 

valorização de seu patrimônio natural e cultural.  

Segundo a Federação, é grande a diversidade de territórios abrangidos por PNRs, 

formando um mosaico de paisagens, as mais emblemáticas da França: a floresta cobre 37% da 

superfície total dos Parques Naturais Regionais, a produção agrícola representa quase 40% da 

superfície total dos PNRs, sendo a metade dessa porcentagem constituída por pastagens. Há 

parques localizados em apenas uma Região e um só Departamento, outros situam-se em 

vários. Há os grandes Parques (395.000 ha) e os pequenos (24.500 ha). Alguns são compostos 

por muitas municipalidades (communes), outros por poucas. Alguns são populosos (250.000 

hab.), outros com população pequena (3.000 hab.). 

Enquadram-se como territórios notáveis, o que implica ter como base do projeto 

comum de desenvolvimento a preservação das riquezas naturais, culturais e humanas 

(tradições populares, saberes locais). A Federação alerta que a classificação como PNR só se 

justifica para territórios com patrimônio de notável interesse para a região, e que comportem 

elementos reconhecidos nos níveis nacional e/ou internacional. 

Os critérios para classificação como PNR, segundo a Federação, são: 
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a) Qualidade e caráter de patrimônio, entendido como o conjunto das característicias 

específicas desse território; 

b) Qualidade do Projeto (Carta-Parque para 10+2 anos); 

c) Capacidade do organismo gestor de conduzir o projeto (meios humanos e financeiros, 

parcerias, acordos formalizados, contratos de objetivos). 

Trata-se de uma marca registrada – a marca “Parque Natural Regional”, que o governo 

francês dá através de um decreto, passando a integrar o mapa nacional. A marca inclui um 

emblema figurativo (logotipo) e  uma denominação própria capazes de identificar o território 

abrangido e as ações conduzidas pelo organismo gestor do parque. Essa certificação apóia o  

desenvolvimento econômico local através da marca de “produto” , de “hospedagem (accueil)” 

ou de “saber (savoir-faire)”. O logotipo é propriedade do Ministério do Meio Ambiente, que o 

concede à gestão do Parque, depositando-o no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

com uso devidamente regulamentado.  

O funcionamento do Parque se dá por intermédio de um Sindicato Misto, espécie de 

conselho com entidades governamentais dos diferentes níveis e representantes das atividades 

da sociedade civil. Há um Presidente e um Secretário, este encarregado da gestão 

propriamente dita, que envolve o projeto da Carta-Parque, contando com equipe técnica e 

funcionários. O orçamento do Parque é atendido pelo governo federal e por outros recursos 

levantados, informa a Federação. 

Um Parque Natural Regional francês não dispõe de um poder regulamentador específico. 

A Carta-Parque é um documento assinado por todas as municipalidades participantes, e seu 

disposto se torna objeto do engajamento de todas as coletividades. Isso consiste em trabalhar 

pela implementação de dispositivos específicos relativos à construção, gestão da água e 

resíduos sólidos, circulação motorizada, recursos florestais etc.  

O Parque é sistematicamente consultado sobre a conveniência de um empreendimento ou 

de medida de gestão sobre seu território mediante estudo de impacto. Projetos urbanísticos e 

programas de planejamento devem estar compatibilizados com as cartas.  

Cada vez mais, registra a Federação, vem se dando uma fusão normativa, ou seja, a carta 

vem sendo empregada em matérias de gestão e uso do espaço, podendo ocorrer uma discussão 

judicial caso não sejam sejam respeitados os pareceres do  organismo de gestão do Parque. 
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A “Revista Parque” aborda temas relevantes para os PNRs, estando atualmente  na edição 

de nº67. Pode-se obtê-la digitalmente mediante pagamento de 10 euros, a partir do nº 50. Os 

títulos das matérias e respectivas edições listados abaixo permitem conhecerem-se as 

discussões em torno dessa construção coletiva que ganha maior espaço com as preocupações 

sobre os rumos do mundo. Até há pouco tempo seguro e definitivo, o continente europeu 

engaja-se na perspectiva de que “outra vida” é possível:  

 

Quadro 2: Temas da Revista Parque  

Número Data  temas 
46 03/03 Para as zonas úmidas: há urgência! 

47 07/03 Conhecer para decidir 

48 11/03 Conhecer para conscientizar.  

A cooperação internacional: uma oportunidade a aproveitar! 

49 03/04 As zonas úmidas: ambientes úteis e frágeis 

50 10/04 A rede de PNR vive um momento importante. 

Pode-se aumentar o número de Parques indefinidamente? 

51 02/05 Saibamos assumir nossas responsabilidades e a respeitá-las! 

As políticas européias após 2006: o lugar dos Parques. 

Esporte e natureza: podemos fazer uma escolha inteligente. 

52 06/05 Os PNR, lugares de vida e de iniciativas. 

Governança participativa: os Parques podem fazer melhor? 

Os empresários amam os Parques ... e vice-versa. 

53 10/05 A contagem regressiva começou. 

Temos mesmo como resistir ao cimento? 

Esses corredores biológicos que fazem viver a biodiversidade. 

54 03.06 Uma lei sobre os Parques Nacionais, sobre os Parques Naturais Marinhos e os 

PNRs. 

Pesquisar e experimentar nos Parques. Em que condições? 

Uma educação à cidadania. 

55 06/06 A água, recurso vital para nossos Parques. 

Como inserir os PNRs na nova descentralização Estado-Região? 

Concertação e mediação na floresta. 

30 Nº 

especial 

07/06 30 Anos de Parque, de 1967 a 1997. 

56 11/06 2007, continuar a inventar o futuro. 

A volta do lobo: os criadores precisam sobretudo de apoio moral. 

Turismo sustentável: a liberdade de experienciar. 

57 03/07 40 Anos: novos desafios. 
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Os Parques devem apoiar os circuitos produtor–consumidor de distribuição? 

Quando os Parques imprimem sua marca sobre os territórios. 

58/59 10/07 Depois de 40 anos, ser PNR é ser útil. E amanhã? 

Os PNRs ou “como uma outra vida se inventa aqui”. 

O conselho de orientação, pesquisa e prospectiva. 

60 03/08 Os Parques: garantidos sem OGM? 

Os Parques experienciam um urbanismo rural exigente. 

61 07/08 A Carta-Parque reconhecida como Agenda 21 Local. 

Como simplificar e diminuir os procedimentos para (re) classificação dos PNRs. 

As intercomunalidades são hoje atores especiais por méritos próprios. 

62 03/09 Nossa força, a inovação. 

Como estabelecer verdadeiras vias de colaboração entre Parques e Cidades-Portal229  

Publicidade e paisagem: por uma solução do conflito. 

63 07/09 Face às antenas de telefonia móvel, como preservar as paisagens e  nossa saúde? 

A Casa do Parque230, uma mídia para o território. 

64 12/09 A vocação dos Parques: uma realidade, uma aquisição, uma sorte? 

Circuito produtor-consumidor: os Parques assumem a missão da experiência. 

65 07/10 Ano Internacional da Biodiversidade: proteger o notável. 

Os PNRs têm realmente a “cultura” européia certa? 

66 12/10 Biodiversidade comum e doméstica. 

Orçamento dos Parques, entre a fragilidade e a perenidade? 

67 04/11 Biodiversidade: uma trama verde e azul para a mobilidade das espécies. 

A reforma da política agrícola comum européia  mereceria uma abordagem 

decididamente territorial. 

 MORAES, MBR, 2011. Fonte: Revues Parc.  
 

Ao analisar-se o desenvolvimento histórico e espacial dos Parques Naturais Regionais 

na França percebe-se que o fortalecimento dessa figura contou com dois fatores fundamentais 

que os distinguem das APAs brasileiras: a voluntariedade das municipalidades participantes e 

a existência de uma instituição que luta por eles.  

 

No primeiro caso, as communes aparentemente vêem vantagens em integrar um PNR, 

a observar o número crescente deles. Nesse processo, a Carta–Parque (um projeto) e a Marca–

Parque (um selo) parecem atuar de forma decisiva na valorização do território, capaz de 

promover algo diferente e melhor. Como é dito no slogan “Une autre vie s´invente ici”231, o 

                                                      
229 Villes-portes. Cidades ‘portas-de-entrada” de Parques. 
230 Sede do Parque, com material informativo, exposições etc. 
231 “Uma outra vida se inventa aqui” 
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que constitui uma nítida aplicação de ferramentas do marketing que leva, ademais, à reflexão 

sobre  o mundo atual. 

 

A segunda distinção clara com relação às APAs brasileiras refere-se à Federação dos 

PNRs. Essa entidade que se fortaleceu e ganhou peso político ao longo dos anos 

evidentemente envolve disputas de poder, como qualquer instituição de caráter político, traz 

benefícios para grupos, regiões, indivíduos e comunidades, pois constitui uma fatia de 

prestígio e dinheiro. Nesse sentido, cabe lembrar que a própria obrigação de que quase metade 

do orçamento de um Parque seja garantida pelo Estado francês foi resultado de gestões da 

Federação junto aos  poderes públicos. É assim produto de um sistema representativo 

democrático, ainda que indireto, mas que acaba por “empoderar” quase diretamente os 

habitantes dos territórios, no limite, os maires de communes por vezes bem pequenas e bem 

próximas de seu eleitorado. 

 

Não é pouca a importância desse recurso orçamentário permanente – ainda que 

insuficiente para cobrir todos os custos de um Parque - para o sucesso da gestão de um PNR. 

A começar pela viabilização de um projeto para o Parque com um prazo, agora de até 12 anos, 

projeto que deverá ser avaliado ao final do período e, se exitoso, rende a renovação do “título” 

de Parque Natural Regional. Possibilita a constituição de uma infra-estrutura de 

funcionamento mínimo – sede e equipe – que, por sua vez, permite a elaboração dos 

programas e projetos, sem que ocorra a suspensão das atividades pela falta de perspectivas 

financeiras tão usual no Brasil a cada sucessão governamental. Em segundo lugar, a existência 

dos elementos acima elencados – infra-estrutura, recursos, projeto_parque - promove aquilo 

mesmo que potencializará o investimento governamental, que é a atratividade a investidores, 

multiplicando a soma inicialmente investida. Não que seja fácil, pois exige articulação  

política, governança, resultados para sua mantuenção. Nítido processo ganha-ganha.  

 

Vejamos a seguir a experiência de um Parque Natural Regional, sua carta-parque e sua 

dinâmica de funcionamento. 
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9.5. A Carta-Parque de um PNR na França  

 

O Parque a ser enfocado é o de Livradois-Forez232, que acabou de discutir e aprovar 

sua nova Carta-Parque.233  

 

Situado na região da Auvergne, abrange os Departamentos de Puy-de-Dôme e Haute-

Loire, foi criado em fevereiro de 1986, reunindo 180 municipalidades (communes), numa 

superfície total de 321.992 ha, um dos maiores da França. Compreende 109.030 habitantes. 

Suas cidades mais  conhecidas são Thiers, Ambert e La-Chaise-Dieu, com dinâmica atividade 

artística. Sua localização se dá num setor de montanhas médias, descendo a oeste até as 

planícies de Limagne, a leste com os picos do monte Forez separando-o do Vale do Loire. 

Apresenta diversidade de ambientes naturais, a que corresponde uma diversidade de flora e 

fauna. Os principais produtos do território são a farinha - pão, massas - , doces e mel. 

Construções romanas integram um interessante patrimônio histórico e cultural, enquanto 

atividades artísticas  acontecem nas cidades.  

 

Segundo o site do Parque, a Carta 2010-2012234 levou três anos de discussão em reuniões 

com a população (debates públicos, oficinas), com os políticos locais (reuniões e encontros) e 

com os parceiros do Parque (comissões de trabalho, reuniões temáticas). Sua oficialização se 

deu por uma Instrução Interministerial em 2010 e valerá pela Agenda 21 local. Os principais 

pontos firmados na carta são: 

 

I. Trata-se de um novo projeto para o Livradois-Forez, visando “inventer une autre 

vie respectueuse des patrimoines et des resources du Livradois-Forez, où frugalité 

se conjugue avec épanouissement.”235 

                                                      
232 Cada PNR tem seu próprio site. O do Livradois-Forez é http://www.parc-livradois-forez.org/. Este Parque 
integrou em 2002 uma cooperação técnica232 entre o órgão federal brasileiro e a Federação dos PNRs franceses: 
IBAMA/ PNUD. Aprimoramento da Gestão de Áreas Protegidas Brasileiras e Francesas. Projeto de 
Cooperação Bilateral. IBAMA/ Federação dos Parques Naturais Regionais da França. MORAES, Marilia BR. 
Relatório de Consultoria. Brasília, DF. 2002 
233 Foi objeto em 2002 de uma proposta de cooperação técnica entre o governo brasileiro e a Federação de 
Parques NR da França, junto com outro na Guiana.Essa cooperação envolvia a APA Chapada do Araripe, APA 
Cananéia-Iguape-Peruíbe, Mosaico de UCs de Santa  Catarina, Parques Naturais  Regionais de Livradois-Forez e 
da Guiana. Não teve andamento com a mudança administrativa na esfera federal brasileira, sendo retomada a 
partir de 2005, com ênfase nos Parques Naturais Regionais na França e gestão de Mosaicos de unidades de 
conservação no Brasil, envolvendo outras áreas protegidas. 
234 Versão definitiva disponível em http://www.parc-livradois-forez.org/ (consultado em 17/06/2011) 
235 “inventar uma outra vida respeitosa aos patrimônios e aos recursos do Livradois-Forez, onde frugalidade se 
junta a desabrochar/ desenvolver” 

http://www.parc-livradois-forez.org/
http://www.parc-livradois-forez.org/
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II. Uma estratégia territorializada: unidade e diversidade do território. 

III. Modos de agir refundados: governança (instâncias de concertação), modos de 

intervenção, equipe técnica, avaliação, parcerias etc. 

IV. O Projeto-Parque acontece por 4 eixos estratégicos, com os seguintes objetivos: 

1. Patrimônio como fundamento do senso de pertencimento. 

1.1. Manter a biodiversidade e diversificar os habitats naturais; 

1.2. Construir as paisagens do amanhã; 

1.3. Transmitir e investir nos patrimônios culturais de ontem e de hoje. 

2. Território de recursos, benefício dos habitats 

2.1. Preservar a água e os meios aquáticos através de uma gestão exemplar; 

2.2. Promover e desenvolver uma gestão sustentável da floresta; 

2.3. Encorajar as práticas agrícolas sadias, favoráveis a uma gestão 

sustentável dos recursos; 

2.4. Desenvolver um turismo sustentável, baseado no encontro com a  

natureza e com o patrimônio; 

2.5. Valorizar os recursos em energia renovável. 

3. Práticas sustentáveis para uma “outra vida” 

3.1. Promover junto às empresas uma melhor perfomance ambiental e 

social; 

3.2. Realizar um urbanismo frugal em espaço e energia; 

3.3. Desenvolver modos de transporte e de deslocamento pouco impactantes 

ao meio rural; 

3.4. Instrumentalizar as coletividades locais para que sejam os motores da 

mudança. 

 

4. “Cidadão do lugar e do mundo”: o Homem no centro do projeto 

4.1. Passar das idéias às ações; 

4.2. Agir por mais solidariedade; 

4.3. Abrir-se aos outros e ao mundo pela cultura. 

 

O orçamento do Parque Natural Regional do Livradois-Forez de 2010 informado em 

seu site foi de 3.397.157,00 euros. Destes, 35% destinaram-se aos Programas de Ação e 47% 

aos trabalhos de Animação. As contribuições foram de 2.050.250,00 euros, sendo 8% da parte 
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das communes, e 64% do Conselho Regional da Auvergne, o restante por meio de outros 

conselhos de que faz parte o território do Parque. 

 

Quadro 3: Pessoal Envolvido no Parque NR de Livradois-Forez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           MBRM, 2011. Fonte: PNR Livradois-Forez, 2011. 

 

O funcionamento do Parque envolve 25 pessoas, além do Sindicato Misto (comitê 

sindical com 56 membros) e das redes, estas por sua vez envolvendo mais 12 pessoas. São 

incomparáveis as cifras referentes ao Parque Natural Regional de Livradois-Forez, situado 

numa região de baixo dinamismo econômico na França, com uma APA brasileira em termos 

de pessoal envolvido, e que nem têm orçamento próprio, i.e., com certa autonomia. Nem 

tampouco pode-se colocar em moldes correspondentes os níveis políticos e governamentais 

dos dois países, cujas extensões e situações sócio-econômico-culturais também são bastante 

distintas. A questão que se pretende focar a partir do exemplo acima é o quanto um projeto de 

Parque é capaz de motivar a participação dos envolvidos, viabilizando, assim, a obtenção de 

resultados.  

 

Função Temas/ nº de pessoas 

Direção  3 

Equipe administrativa 8 

Equipe técnica e de animação Meio ambiente, água (4) 

Paisagem, urbanismo, 

arquitetura (3) 

Cultura, educação, 

sensibilização (3) 

Economia, agricultura, floresta, 

turismo (4) 

Redes:  

Rede agrícola: 1  

Turismo : 3 

Cine-parque: 3 

Caminhadas: 3 

Leitura:2 
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A afirmação de que os resultados são positivos é feita com base em dois dados que a 

experiência do Livradois-Forez nos transmite: 

a) A criação do Parque deu-se na década de 1980, e houve desde então subseqüentes 

renovações da Carta-Parque, com mais um projeto comum definido e com mais 

municipalidades envolvidas;  

b) Deram-se discussões ao longo de três anos de discussão para a elaboração do novo 

projeto, que adquiriu a função de Agenda 21. Houve, portanto, interesse e mobilização 

suficientes para tal. 

 

Nota-se, desta forma, o significado do Parque Natural Regional Livradois-Forez para a 

sua região. Dois fatores se destacam a nosso ver, para a obtenção de resultados positivos, 

sendo o primeiro o Projeto-Parque. “Uma outra vida ser possível por meio do PNR” – 

conforme o slogan adotado – constitui mais que um projeto, objetivamente falando; constitui 

a busca por realizar uma idealização.  

 

O diretor do Parque dizia em 2002236 ser vantajoso e interessante o intercâmbio com o 

Brasil pela abertura ao novo, característica da cultura brasileira. Via como um “ar fresco” a 

dinamizar e motivar a gestão do Parque até certo ponto acomodado numa rotina. Em especial 

no interior, os habitantes franceses encaram mudanças como algo desnecessário, para não 

dizer indesejável. Aliás, o verbo “ser”, em francês, significa tanto “ser”, como “estar”. Se as 

coisas estão de certa forma, elas são de certa forma: sempre foram assim, para que mudar? A 

retomada da cooperação mostra a manutenção do interesse francês, que passou a enfatizar a 

experiência de gestão do Mosaico de UCs237. Os Parques Naturais Regionais vão bem, 

obrigado.  

 

A grande crítica sobre as APAs brasileiras feita pelos franceses em 2002 era a respeito do 

processo de criação, pois enfatizavam a ligação que existe entre o processo de constituição e o 

processo de funcionamento238. Todavia, um fator fundamental para o sucesso de um 

dispositivo de gestão regional como o PNR são a dinâmica entre segmentos e sua influência 

política. Pode-se observar abaixo a sua magnitude:  

                                                      
236 Em Brasília, DF, no âmbito da  Cooperação Técnica mencionada anteirormente, que trouxe representantes do 
PNR e da Federação ao Brasil. 
237 Boletim da Cooperação Brasil-França sobre Áreas Protegidas. Nº3 -Maio/2009 
 
238 Tal correlação se evidenciou no caso das APAs estaduais marinhas no litoral paulista, criadas em 2008. 
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Figura 1: Organograma da Gestão do Parque Livradois-Forez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sócio-profissionais 

parceiros técnicos 

 

Serviços Descentralizados do Estado 

(fonte: PNR Livradois-Forez, 2011,  trad. A.) 

Ou seja, trata-se de um nível de gestão regional compartilhada, mais que a gestão de 

uma área protegida. 

9.6. Reservas de Biosfera: Mesmo Conceito, Diferente Concepção 

Outro exemplo de gestão regional compartilhada pode ser percebido na concepção das 

Reservas da Biosfera. Originária da década de 1970, após as discussões sobre meio ambiente 

em Estocolmo, a UNESCO veio propor um modelo de gestão, sem entrar na esfera política de 

cada país: um modelo envolvendo a sociedade civil organizada e instâncias governamentais 

existentes com vistas à realização de pesquisas científicas, conservação dos recursos naturais 

Uma equipe de animação pluridisciplinar sob a 
responsabilidade de um diretor 

                     Presidente 

                           Bureau  

                (21 membros) 

                 Comitê sindical 

                (56 membros) 

Comissões 
de trabalho 

Câmaras 

consultivas 

             180 communes               2 Departamentos           1 Região 

 

Assembléia geral dos 
delegados das communes 

Conferência territorial 

Conferência geral dos 
Parceiros 
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e alternativas de desenvolvimento, 20 anos depois sacramentadas na categoria de 

desenvolvimento sustentável. A idéia de postos avançados, comitês, bureau, mantém-se válida 

e atuante, oferecendo similaridades e diferenças com relação às APAs, uma não substitui a 

outra. 

Sendo uma figura internacional (reconhecida pelo governo brasileiro), a Reserva da 

Biosfera, ligada à UNESCO, tem uma articulação mais ampla, com fôlego para intercâmbios 

de experiências e obtenção de recursos, cuja aplicação é especialmente recomendável no caso 

de fronteiras entre países.  

Por exemplo, foi essa a conclusão no âmbito do projeto de cooperação URB-AL III239 

envolvendo o Bioma Pampa e três países.  O bioma Pampa envolve Argentina, Uruguai e 

Brasil, onde é mais reduzido, restringindo-se ao Estado do Rio Grande do Sul. Há em Brasília 

uma proposta de instituição da Reserva da Biosfera do Pampa. Para os gaúchos a própria 

identidade cultural repousa no uso e ocupação do Pampa. Vem daí o que o projeto URB-AL 

constatou - os fortes laços culturais e econômicos estabelecidos entre as populações da região 

tri-fronteiriça Brasil, Uruguai e Argentina, que poderiam potencializar seus esforços, se 

somados, na proteção desse Bioma comum. A soma das forças pode resultar em ações 

efetivas. Nesse estudo, foi lembrado que o conceito de Reserva da Biosfera leva em conta 

territórios com dimensões suficientes para suas funções, planos de ação definidos e um 

sistema de gestão participativo envolvendo os vários segmentos do governo e da sociedade. 

Concluiu por ser uma figura de proteção recomendável para o bioma do Pampa, ficando a 

cargo de cada país sua respectiva delimitação nacional, incluindo áreas protegidas existentes e 

por criar240 

Pode-se perceber a identificação da Reserva da Biosfera com as APAs brasileiras 

enquanto modelo de gestão, contendo o mesmo conceito de desenvolvimento sustentável e 

zoneamento gradual de proteção, admitindo um mosaico de atividades e segmentos 

populacionais num dado território. A concepção, porém, difere no caráter legal (SNUC) das 

APAs, na escala (nacional por bioma das Reservas da Biosfera) e na rede internacional das 

                                                      
239 Aglomerados Urbanos em Áreas Protegidas: Métodos para promover o desenvolvimento socioeconômico da 
população com a tutela da natureza (URB-AL III). Estudo, Comparação e Avaliação das Normativas. Marília 
Britto de Moraes, Outubro, 2010. Comunidade Européia.  

240  O Uruguai mantém uma cooperação com a França em torno dos Parques Naturais Regionais e os Paisajes 
Protejidos, ambos da categoria V. 
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Reservas – a UNESCO. Somam-se, complementam-se, ambas numa abordagem de Paisagem 

Protegida - Categoria V. 

 
10.  Fatores Incidentes na Implementação da APA 

 

10.1.  O Que Significa Implementar uma APA? 

 

O termo “implemento” significa “complemento, suplemento, o que serve para 

completar, preencher alguma falta. Lat. implementum de implere, encher, completar”241. 

Segundo o Aurélio242, vem do inglês implement243 e significa “aquilo que é indispensável 

para executar alguma coisa; apresto, petrecho”, num primeiro sentido. E “cumprimento, 

execução”, num segundo. Implementação é “o ato ou efeito de implementar”.(idem, op.cit.) 

Implementar” significa  
“1. Dar execução a (um plano, programa ou projeto).2. Levar à prática por meio de 

providências concretas.3. Prover de implemento(s).4.Inform. programar”.  

 

 Pode-se, assim, subentender que a implementação pressupõe um projeto, um plano, 

cumprindo-o por meio de providências concretas, executando-o na prática. Por isso, 

implementar uma APA é levá-la de uma idéia à objetivação: fazer com que funcione para seus 

objetivos.  

 

10.2. Planejamento, Regionalização e APAs  

 

A questão ambiental exige um tratamento trans e interdisciplinar, uma vez que os 

aspectos e campos de conhecimento são múltiplos, sabe-se. Se o planejamento244 foi-se 

especializando em setores, foi antes um conceito nascido para pensar o futuro, o porvir, o 

crescimento. Integrando temas e disciplinas, o planejamento regional surgido no início do 

século XX experimentou métodos para uma interpretação a partir da sobreposição da 

representação de temas. Patrick Giddes, Ian McHarg, lá fora, são exemplos. Em matéria 

                                                      
241 Grande Dicionário Etimológico-Prosódico da Lingua Portuguesa. Francisco da Silveira Bueno. 4º 
vol.p.1867.Edição Saraiva. SP, 1965 
242 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI. O dicionário da língua portuguesa. Ed. 
Nova Freonteira. RJ, 1999.p.1083. 
243 Segundo o  Webster´s New World Dictionary : De origem latina -  implementum, implere, com os 
significados apontados por Aurélio. p.705.The World Publishing Company.USA, 1978 
244 Cf. MORAES, Marilia BR. (2000)  
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ambiental, a ecologia da paisagem vem se firmando como um campo de pesquisas favorável 

ao trato ambiental.  

Enfoquemos, porém, a questão da imposição de uma definição de região – ou, no caso 

das APAs, de uma configuração por vezes em escala regional – reunindo um conjunto de 

características naturais e culturais. Isso se justifica pelo fato das APAs terem sido criadas em  

função de critérios e parâmetros insuficientes se avaliado o conjunto de um determinado 

território. A relação contraditória entre a regionalização institucional e a configuração da 

paisagem traz consequências para o ordenamento territorial, além da inconsistência entre a 

identificação que faz o habitante da APA com o seu território oficial.  

O SNUC obriga a um processo de participação, assumido, vimos, pelo ICMBio como 

fundamental para o processo de gestão democrática pretendido. Constituídas que estão as 32 

APAs federais, algumas delas merecerão reajustes de limites legais, o que pode ser discutido 

quando da elaboração do Plano de Manejo. O importante é que o processo de identificação 

entre território da sociedade e território definido pelo Estado se dê, de modo a se obter o 

engajamento e proteção buscados pela unidade de conservação. 

Considerando-se a evolução do próprio conceito de conservação em áreas protegidas, 

em especial na década de 90, temos com a instituição da Categoria V246, Paisagens 

Protegidas, um útil referencial para uma análise com vistas à implementação da APA – Área 

de Proteção Ambiental, esse o ponto central desta pesquisa. Para isso, vejamos a seguir 

algumas características particulares da APA. 

10.3. A APA e a Legislação de Proteção Ambiental 

 

Retomando o determinado pelo SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, a APA tem como objetivos básicos “proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais”, definindo-a como  

 

 

 

                                                      
246 Cf. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. DUDLEY, Nigel (Ed.) 
WCPA/IUCN.Gland, 2008; e http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/ 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/
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uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para 

a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (SNUC, 2000). 

 

A legislação do SNUC envolve a lei 9985/2000 e sua regulamentação, decreto 

4340/2002, que estabelece definições, objetivos e instrumentos – possíveis implementos – na 

perspectiva de fazer com que se chegue à prática e resultados esperados.  

 

Sendo uma APA integrante do Grupo de UCs de Uso Sustentável, volta-se para uma  

 
“exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os 

demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” , 

com o objetivo básico de uma UC desse grupo, qual seja, compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais.  

 

Lembrando que unidade de conservação  
é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, onde 

conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação 

do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 

sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos 

seres vivos em geral (SNUC, 2000). 

 

O significado de “implementar” nesta pesquisa implica um projeto ou um plano 

norteador para o conjunto. No caso da APA, do ponto de vista legal é o Plano de Manejo tal 

instrumento, definido como o 
“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação 

das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade  (SNUC, 2000). 
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 Nota-se a insuficiência de um plano de manejo para atingir os objetivos da APA.  

O SNUC se detém nos aspectos normativos, como o zoneamento:247  

 
é a  definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de 

manejo e normas específicos, 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. 

 

Nesta pesquisa o termo gestão aparecerá qualificando o plano da APA ainda que não  

“oficial”, pois no sentido aqui adotado se trata de implementar um projeto, um plano de 

gestão. Mas o qualificativo gestor, por outro lado, vem-se tornando até mesmo oficial.  

 

O planejamento caracteriza-se por instituir um processo, que deve acompanhar de 

forma dinâmica a metamorfose do espaço observado, como no recorte territorial definido 

como APA. Então, em que pese a ausência desta preocupação no plano de manejo, os 

objetivos e as diretrizes do SNUC e do Plano Nacional de Áreas Protegidas deixam clara tal 

perspectiva, até porque, o desenvolvimento sustentável visa assegurar às futuras gerações os 

meios para subsistência e desenvolvimento. 

 

Ora, entendendo-se “gestão” como cuidar, fazer crescer, desenvolver, tal tarefa exige 

dos  seus responsáveis capacidade e poder para isso. Ao voltar-se os olhos para os objetivos e 

diretrizes do SNUC, percebe-se uma expressa (art.5º) recomendação de que haja o mais 

completo envolvimento das populações relacionadas com a conservação da unidade. E que  

 
                                                      

247O Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002 regulamenta artigo da Lei 6938 de 1981 sobre ao 
zoneamento Ecológico –Econômico do país, em que o define como o  instrumento de organização do território 
a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece 
medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e 
do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 
condições de vida da população e tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes 
públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem 
recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 
Estabelece que, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância ecológica, 
as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de 
exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades 
incompatíveis com suas diretrizes gerais 
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a Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 

dispuser no regulamento desta Lei” [SNUC, Lei 9985/2000],  

 

sem defini-lo como consultivo ou deliberativo. Tampouco o decreto 4.340 o diz, tendo havido 

o entendimento por parte do órgão gestor federal Ibama, quando responsável pelas UCs, de 

que deveria ser um conselho de caráter consultivo.  

 

Para apoiar nosso raciocínio sobre a gestão de unidades de conservação de uso 

sustentável, vejamos o que o SNUC define para as Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

– RDS e Reservas Extrativistas –ResEx, alvo de maiores especificações do que as APAs na 

legislação. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas 

locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 

diversidade biológica.  Têm por objetivo básico a preservação da natureza, ao mesmo tempo 

que assegurar as condições e meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e 

da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais. Além 

disso, visam valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do 

ambiente, desenvolvido por estas populações.  Uma RDS é de domínio público, “sendo que as 

áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas” 

(§2º, art.20).  

 

A Reserva Extrativista – ResEx é definida como uma área utilizada por populações 

extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo, e, complementarmente, 

na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem por objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável 

dos recursos naturais da unidade. Quanto às áreas particulares, o SNUC é assertivo: quando 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. 

 

Ambas devem ter conselhos deliberativos, os quais serão os responsáveis pela 

aprovação dos respectivos planos de manejo.  
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Note-se que há condicionantes, pois as populações tradicionais nas RDSs e ResEx 

obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de 

conservação, com regras para o uso dos recursos naturais, estabelecidas no próprio SNUC, 

como a proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que 

danifiquem seus habitats, ou de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos 

ecossistemas. Demais normas serão estabelecidas no plano de manejo da unidade de 

conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. 
 

Essas categorias de uso sustentável têm domínio fundiário público, o uso em seu 

território é regido por contrato, e seus conselhos têm competência deliberativa, inclusive para 

aprovar seus planos de manejo.  Ora, como é possível, então, que as APAs, em cujo interior 

são admitidos posse e domínio privados, não devam ter mecanismos de regência de usos e, 

por outro lado, poder de deliberação em seus órgãos colegiados?  

 

Nossa opinião é de que devem ser firmados contratos entre as partes também no caso 

das APAs, com características diversas do contrato com as populações tradicionais naquelas 

categorias, pois o leque social e de atividades é muito mais amplo, tão amplo e diverso que 

merece uma abordagem caso a caso. Entretanto, têm em comum o objetivo central que é o de 

atender às expectativas acordadas, de acordo com a lei: um projeto, uma carta. Um 

compromisso a ser cumprido, portanto realista e factível. 

 

As APAs, dissemos, completam 30 anos de existência. A Lei nº6.902 criou em 1981 a 

figura Área de Proteção Ambiental – APA249. Por esta lei, o Poder Executivo, 

 
 quando houver relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do 

território nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar 

o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições 

ecológicas locais.  

 

E em cada APA, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito 

de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: a 

implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar 

mananciais de água; a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando 

essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; o 
                                                      
249 junto com a criação da Estação Ecológica. Portanto, ambas completam 30 anos de existência em 2011.  
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exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um 

acentuado assoreamento das coleções hídricas; e o exercício de atividades que ameacem 

extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional. Ou seja, primeiro: podem ser 

desenvolvidas atividades econômicas na APA; segundo ponto: podem receber restrições. 

A Lei nº 6.902/81 foi regulamentada em 1990, pelo Decreto 99274, que também 

abordou a Lei 6939/81, a lei que estabeleceu há 30 anos a Política Nacional de Meio 

Ambiente no Brasil. O decreto de regulamentação estabelece que ( Art. 17)  

“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 

órgão estadual competente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis”.  

Em 1987 uma Resolução (nº 11) do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama declara 

como unidades de conservação aqueles sítios ecológicos de relevância cultural (categoria esta 

que não mais existe), entre as quais as áreas de proteção ambiental, APAs,  especialmente 

suas zonas de vida silvestre e os corredores ecológicos250.  Porém foi de 1988  a Resolução (nº 

10 do Conama) que viria a focar as APAs em maior detalhe, sendo que trechos destas constam 

de documentos criadores de APAs configurando alguns textos básicos referentes a 

determinados períodos, podendo ou não virem acompanhadas de especificidades locais ou 

regionais.  A Resolução nº 10/1988 foi revogada pela Resolução Conama nº 428, de 17 de 

dezembro de 2010, que dispõe sobre a autorização do órgão responsável pela administração 

da Unidade de Conservação (UC) entre os procedimentos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental que afetem as Unidades de Conservação 

específicas ou suas zonas de amortecimento. 

 

A questão do licenciamento é, de fato, complexa para uma UC federal, demandando 

um protocolo discutido entre os poderes públicos envolvidos naquele território, não apenas 

entre os níveis de governo como também internamente, para que fique claro ao cidadão como 

proceder e, ao poder, público, o que acontece para suas devidas providências. A legislação 

apresentada demonstra que a APA exibe alguns dispositivos voltados à etapa de 

licenciamento de atividades. Por outro lado, observamos entre outras categorias de uso 
                                                      
250 Cf. Ganem & Viana, 2005, op.cit. 
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sustentável a exigência de serem firmados compromissos entre as partes, usuários e poder 

público. Na nossa opinião, a APA viria a requerer um mecanismo do gênero, acrescendo-se a 

complexidade da abrangência de usos e atividades, e que, mais que usuários, há proprietários 

em seu território.  

 

O estabelecimento de acordos viabiliza maior grau de auto-determinação mediante 

sanções definidas em contrato. Não há a menor dúvida quanto à possibilidade disso ser feito 

por mecanismos democráticos, ao mesmo tempo que com o devido controle do órgão 

responsável técnico.  

10.3.1. Áreas Protegidas e Populações Tradicionais 

A polêmica em torno das populações tradicionais em áreas protegidas resultou num 

quadro paradoxal no âmbito do SNUC, cuja lei versa sobre elas sem que tenham sido sequer 

definidas e, por outro lado, foram criadas UCs exclusivas, como que “compensando” os vetos, 

negociados. Manteve-se a proibição de populações tradicionais em Parques onde, com enorme 

freqüência, estão presentes. Nessa situação, pela lei, deve ser requerido o reassentamento das 

populações ou a recategorização da unidade. Até que isso ocorra, deve ser estabelecido um 

contrato para definir prazo, usos permitidos etc. Ou, como acaba por acontecer, nenhuma das 

alternativas é adotada, postergando o impasse, cuja solução é de interesse das populações, 

diga-se, preocupadas com seu futuro251. 

 

Quanto a essa problemática, é célebre o trabalho encabeçado por Diegues252, em 

meados da década de 1990, que culminou com a produção de literatura a respeito, ainda em 

curso. O decreto 6.040, de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), veio preencher em parte a 

lacuna deixada pelo SNUC, no que se refere à definição de populações tradicionais253, que 

                                                      
251 No Parque Estadual de Ilhabela, em SP, estudo realizado com financiamento do PPMA –KfW recomendava a 
re-categorização de parte do Parque para Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Cf. NOGARA et al (2005)  
252 Natural de Iguape, SP, O Prof. Dr. Antonio Carlos Sant´Ana Diegues foi o responsável pela criação do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras – NUPAUB, na USP, 
realizando trabalhos desde 1988 sobre as mudanças sociais no interior das comunidades litorâneas brasileiras,e  
promovendo o resgate da cultura da gente do mar. A obra emblemática dessa produção é O Mito Moderno da 
Natureza Intocada, publicada em 1994  pelo Núcleo. Influenciou o pensamento científico no Brasil e no exterior, 
por meio da UICN, instituição para a qual colaborou. 
253 I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
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são enfocadas em conjunto, aquelas com distinções legais (indígenas, quilombolas) ou não 

(caipiras, caiçaras). Esse decreto estabelece que o desenvolvimento sustentável será o meio de  

se promover a melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas 

gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando 

os seus modos de vida e as suas tradições.  

Repete acordos internacionais, é verdade, com o mérito de sinalizar nacionalmente 

para que a incorporação desses segmentos seja passo obrigatório na análise para licenças de 

empreendimentos, por exemplo, e o aval na obtenção de recursos financeiros para projetos 

voltados ao atendimento de suas necessidades. Segundo esse decreto,   

“Estabelecer a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades 

e dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam 

em áreas rurais ou urbanas, constitui valor a ser protegido” (Dec.6040/2007). 

O decreto é um avanço para resgate e preservação dos direitos culturais, do exercício 

de práticas comunitárias, da memória cultural e da identidade racial e étnica. Implica no 

reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 

econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de 

organização e suas instituições.   

Em 2006 o Decreto 5.758 instituíra o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

– PNAP, finalizando todo um processo de discussões pelo país para sua elaboração. O 

objetivo do plano é “estabelecer um sistema abrangente de áreas protegidas ecologicamente 

representativo, efetivamente manejado, integrando áreas terrestres e marinhas mais amplas até 

2015”. O conceito de Área Protegida254 (AP) fixado por esse decreto vem englobar as 

Unidades de Conservação, as Terras Indígenas (outro conflito entre grupos 

conservacionistas), Áreas de Preservação Permanente (APPs) (conflito com produtores 

rurais), entre as áreas protegidas mais destacadas.  

 

                                                                                                                                                                      
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;  II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a 
reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária (com especificidades legais no caso das terras indígenas e quilombolas) 

 
254 O termo Área Protegida é utilizado internacionalmente pela UICN como aquilo que para nós é a Unidade de 
Conservação, grosso modo. Porém dependendo da especificidade do país envolve também terras indígenas. 
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Seus princípios incluem a complementaridade de todas as categorias de unidades de 

conservação e demais áreas protegidas na conservação da diversidade biológica e 

sociocultural, assim como  
“o reconhecimento dos elementos integradores da paisagem, a repartição justa e 

eqüitativa dos custos e benefícios advindos da conservação da natureza, o 

desenvolvimento das potencialidades de uso sustentável das áreas protegidas e a 

sustentabilidade ambiental como premissa do desenvolvimento nacional, e a 

 harmonização com as políticas públicas de ordenamento territorial e 

desenvolvimento regional sustentável, com a aplicação do princípio da precaução” 

(PNAP,  2006).  

Suas diretrizes abrangem um sistema de práticas de manejo sustentável dos recursos 

naturais, integrado com a gestão das bacias hidrográficas e uma devida consideração de 

interfaces da diversidade biológica com a diversidade sociocultural, os aspectos econômicos, 

de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento do País, entre outras. Prega que a 

formulação e a implementação das políticas de ordenamento territorial e de desenvolvimento 

regional devem prever a criação de áreas protegidas, além de destacar o papel dos serviços 

ambientais na busca pela sustentabilidade dos recursos e conservação da biodiversidade, de 

modo a tornar as unidades de conservação pólos de desenvolvimento sustentável. Enfim, 

perfeita na sua concepção, tem sido difícil colocar em prática, ainda que haja o esforço para 

acertar. Certo que não é pouco, contribuindo juridicamente hoje em contendas a respeito e, 

futuramente, numa regulamentação de aspectos aplicáveis à categoria, no sentido de explicitá-

las quanto a seus objetivos e meios para atingi-los. E, se o PNAP pretende que uma unidade 

de conservação se torne “pólo de desenvolvimento sustentável”, por que não começar a 

investir na APA, que o é, por definição? 

Após 30 anos de existência, a figura criada para resolver problemas para a criação e 

gestão de áreas protegidas foi, aos poucos, sendo desacreditada, diríamos, por seus próprios 

méritos. Pois, vejamos. Com configurações tão heterogêneas como foi sendo aplicada sua 

conceituação; com um arco de possibilidades tão grande, a ponto de ambientalistas acusarem-

na de inócua; com restrições à livre iniciativa privada, motivando serem chamadas de Áreas 

de Preservação Ambiental; a pouca resistência política a sua criação, já que, em contrapartida, 

há também pouca obrigatoriedade (e demanda) em fazê-la “sair do papel”. Podem ser criadas, 

portanto, sem compromisso com a devida efetividade, engrossando estatísticas. 
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Por outro lado, é uma unidade de conservação capaz de atuar como um mosaico de 

paisagens diferentes, complementando a proteção a UCs de proteção integral, ligando 

remanescentes em reservas particulares ou não, com a função de corredores ecológicos. 

Proposta útil para o planejamento e a gestão regional. O SNUC se refere particularmente aos 

mosaicos e corredores ecológicos.  

10.3.2.  Mosaicos de UCs e Corredores Ecológicos no SNUC 

Com o passar dos anos, ficou evidenciado o papel importante das ligações ecológicas 

entre ecossistemas, sendo certo que “ilhas” de conservação não são auto-suficientes e não são 

capazes de permanecerem com integridade no tempo e no espaço, tendo registrado esse tema 

em seu conteúdo.  

 

Outra foi a preocupação decorrente dos diferentes padrões de ocupação do solo, quer 

por vocações naturais, quer por imposições a usos. Na própria Ecologia da Paisagem, a figura 

do Mosaico é expressiva da abordagem sistêmica, complementar e bi(multi)unívoca entre as 

manchas de moldes distintos. Nesse sentido o SNUC apontou perspectivas de gestão nos dois 

casos: a)Corredores Ecológicos e b)Mosaicos de Unidades de Conservação. 

 

A preocupação originada pelos mosaicos no SNUC decorre sobretudo do caráter 

prático da gestão. A coexistência de áreas protegidas originadas por diferentes iniciativas de 

níveis governamentais, como também diferentes categorias do sistema, ocorria com 

abundância na Mata Atlântica, e vinha se delineando com possibilidade de instituição na 

Amazônia, em grande parte pelo ARPA. Assim, foi estabelecida como uma estratégia de 

gestão 
 “quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes 

ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 

privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização 

da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional”(SNUC, 

2000). 

O decreto 4340/2002 de regulamentação do SNUC acrescenta aspectos para a 

implementação da gestão do mosaico, definindo que o mosaico de unidades de conservação 

será reconhecido [grifo nosso] em ato do Ministério do Meio Ambiente, a pedido dos órgãos 
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gestores das unidades de conservação. Reconhece-se algo existente. Portanto, o SNUC não 

dispõe sobre a criação de mosaicos, e, sim, sobre a criação de unidades de conservação que, 

juntas, formam um mosaico de complexa gestão. E nesse sentido, o SNUC esclarece que  o 

mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função de atuar 

como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem. 

A competência do conselho envolve assuntos que extrapolam o cotidiano de uma UC, 

referindo-se ao entorno, limites, acessos, fiscalização – atividades cujas conseqüências 

interferem nas demais – sobre ou justapostas. Por isso o conselho já deve ser idealizado 

quando da própria instituição do Mosaico, enquanto estratégia de gestão. A participação da 

comunidade - pertencente ao nível do lugar, ligado à esfera do cotidiano - deve ser exercida 

na UC com que se liga direta ou indiretamente, com vistas ao projeto/plano da UC. 

Nota-se, contudo, a aplicação dessa estratégia para solucionar conflitos com 

populações tradicionais, a exemplo do Estado de São Paulo255, o que pode agravar o déficit de 

implementação de unidades de conservação, em lugar de promovê-la. Examinando mais de 

perto a situação, podemos observar que os problemas levantados por gestores de unidades de 

conservação256 são falta de recursos (financeiros e humanos) e multiplicidade de funções, 

presença em muitos conselhos etc. Tornar uma unidade de conservação extensa em muitas 

menores não contribuirá para minorar os problemas. Preocupa-nos, pelo contrário, tornar 

ainda mais complexa a gestão do sistema.  

Voltando os olhos para as primeiras APAs criadas, verificamos que previam zonas de 

diferentes graus de uso e ocupação e zonas de vida silvestre. Tratava-se portanto de um 

mosaico de padrões de paisagem em que particularidades do território recebiam tratamento 

adequado (ou melhor, poderiam receber) visando o desenvolvimento homogêneo do conjunto.  

O padrão de criação das APAs foi-se modificando, contudo, adaptando-se antes a interesses 

de licenciamento ou políticos, é verdade, o que muito contribuiu para a imagem negativa 

dessas unidades, como bem registram Pádua e Dourojeanni. Mas o perigo, como um deles 

mesmo mencionou, é jogar a criança junto com a água do banho: em lugar de aperfeiçoar uma 

figura de gestão bio-regional, munindo-a de estrutura representativa técnica e política, 

prefere-se a utilização de uma figura criada para solucionar outro problema, que cria, por 

sinal, mais problemas, e – grave - exatamente de gestão.  

                                                      
255 Cf. Mosaico Juréia-Itatins, Mosaico de Jacupiranga. 
256 Cf. WWF/SMA/IF. RAPPAM-SP, 2006.  
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No Estado de São Paulo, o ICMS “verde” prevê um índice 1/5 menor para uma APA 

frente a uma UC de Proteção Integral. E as especificidades legais tornam as RDSs e ResEx 

mais seguras quanto à posse da terra do que em APAs, onde comunidades tradicionais estão 

sujeitas à pressão de interesses imobiliários. Assim, para contornar uns problemas, criam-se 

outros, pois o investimento financeiro e de energia em novos modelos sem a devida 

implementação gerará os mesmos inconvenientes que o descaso com as APAs vêm criando, 

quais sejam, descrédito das políticas públicas e dos governos257. 

O fato é que certas APAs federais criadas há décadas e não implementadas foram 

“acolhidas” em mosaicos, e, então, seus gestores e populações perceberam uma oportunidade 

de integrar um processo de gestão – e de desenvolvimento. A APA da Mantiqueira é um 

exemplo, a APA Bacia do Rio São João/ Mico-Leão Dourado, outro, só para citar os mais 

próximos.  

Se investidos os mesmos esforços na implementação das respectivas APAs, resultados 

apareceriam, deixando aos mosaicos suas atribuições. Estes, diga-se, foco de interesse e 

cooperações internacionais, não guardam propriedades que os tornem capazes de manter 

ações no longo prazo, pois são agregações de agentes governamentais (chefes de UCs), cuja 

flutuação é significativa258 , assim como não se trata de atender às necessidades cotidianas da 

UC. Porém, a experiência mostra que não apenas recursos financeiros, mas atenção, prestígio, 

de cuja falta se ressentem. A participação nesses novos fóruns – Conselhos de Mosaicos – 

motivam os gestores, promovem intercâmbios e a elaboração de projetos conjuntos, trazendo 

novas perspectivas para seguirem em frente no difícil  cotidiano da gestão da unidade.  

Uma situação bastante distinta nos parece aquela na região amazônica, cabe registrar. 

As grandes distâncias e a complementaridade na proposição do mosaico ARPA mostram um 

quadro de aplicação diferenciada, mais próxima do idealizado pelo SNUC. E frente às 

características regionais, a APA é uma figura que se adéqua em menor grau frente a outras de 

uso sustentável, em geral todas extensas: Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Gestores de UCs da região vêm como uma real 

ferramenta de integração da gestão de UCs. 

                                                      
257 Cf. MORAES, Marilia BR.(2000), op.cit. 
258 Os problemas a serem enfrentados sem a devida possibilidade de resolução, as grandes distâncias e 
isolamento a que se vêem obrigados, as ingerências políticas, enfim, há uma somatória de questões que não serão 
aqui analisadas.  
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Já no caso dos corredores ecológicos, a motivação para sua menção no SNUC foi de 

outra natureza: de ordem técnica de conservação da biodiversidade, sendo definidos como 

 “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas 

com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. 

Devem integrar os mosaicos para fins de sua gestão, e em sua ausência, o corredor 

ecológico interligando unidades de conservação terá o mesmo tratamento de zona de 

amortecimento. Trata-se de um fundamento originado na Ecologia da Paisagem, aplicável em 

mosaicos, em APAs, como no zoneamento de outras UCs e respectivas zonas de 

amortecimento. 

Mosaicos e corredores ecológicos não têm Plano de Manejo, pois o SNUC  estabelece 

que 
“ as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que deve 

abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à 

vida econômica e social das comunidades vizinhas.”(SNUC, 2000) 

 

A Portaria nº 482 de dezembro de 2010 instituiu os procedimentos necessários para 

reconhecimento de mosaicos, existindo atualmente 9 mosaicos oficiais e o site do MMA 

enfatiza os mosaicos como instrumento de gestão.    

Em 2002 era realizada uma missão visando uma cooperação técnica entre Brasil e 

França, motivada a princípio pelos Parques Naturais Regionais franceses, APAs e Mosaico de 

UCs Marinhas de Santa Catarina. O interesse da França pela gestão de mosaicos levou a nova 

cooperação, em 2005, cuja experiência foi registrada em livro259.   

                                                      
259 Em fins de 2010, foi lançado o livro "Mosaicos- Reflexões e propostas da Cooperação Franco-Brasileira”, 
que relata o resultado do trabalho de cooperação entre Brasil e França sobre os mosaicos de áreas de 
conservação. Com a cooperação, o órgão avalia que se ampliou a visão dos Mosaicos como instrumentos 
de governança territorial, podendo contribuir para o desenvolvimento de uma “outra economia”, enraizada em 
valores socioambientais, na solidariedade, na diversidade e na democracia. Segundo o MMA, um produto da 
cooperação seria a proposta de um “sistema brasileiro de selos das áreas protegidas” que serviria para reunir e 
validar as formas locais e tradicionais de produção, prestação de serviços e os conhecimentos ligados à 
biodiversidade dos mosaicos de áreas protegidas. 

http://www.icmbio.gov.br/menu/mosaicos-e-corredores-ecologicos/portaria-482-2010-procedimentos-reconhecimento-mosaicos.doc
http://www.icmbio.gov.br/menu/mosaicos-e-corredores-ecologicos/tabela-de-mosaicos-reconhecidos-oficialmente
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Tambellini260 aborda o Mosaico como um modelo de gestão de áreas protegidas, 

estudando a implantação de alguns casos, como o Marinho-Costeiro em SC, da Mata 

Atlântica do Leste Fluminense, da Bocaina (RJ, SP) e Serra da Mantiqueira (MG, SP, RJ. A 

abordagem da pesquisa foi quanto ao processo de oficialização do mosaico, quanto à criação e 

quanto à gestão, tendo por premissa a gestão bioregional e de mosaicos de paisagens. A autora 

concluiu que a integração das partes do Mosaico exige novas posturas administrativas, a fim de 

otimizar as atividades buscando um ajuste na escala dos programas de conservação. 

 
“É preciso ultrapassar os limites de suas Unidades e planejar a gestão em conjunto 

pensando em uma escala que englobe todo o ecossistema a ser preservado e 

manejado de forma sustentável. Para isso a comunicação dinâmica, constante e 

clara é necessária para que não se repitam projetos fragmentados em órgãos 

diferentes ou até mesmo dentro do próprio órgão, para o território do Mosaico. Os 

projetos devem ser compartilhados para se tornarem mais fortes e conseguirem 

atingir seus objetivos de maneira integral alcançando toda a área do mosaico” 

(Tambellini, 2007). 

 

Ou seja, um mosaico de diferentes situações que requerem uma coordenação e o mesmo 

projeto. Parece familiar.  

 

Alves et al. 261 acrescem ser preciso ampliar a discussão, ir além das questões sobre 

formato do mosaico, números de componentes, entre outros detalhes técnicos. Necessita incluir 

neste debate uma visão ampla de gestão territorial, pois nos mosaicos estão inseridos variados 

atores que por sua vez possuem interesses diferentes sobre os recursos ambientais da região em 

que vivem, gerando conflitos ambientais que requerem dos gestores locais uma interação e 

preparo para lhe dar com relações humanas de poder e vaidade. 

 

Para  Tambellini,  
“Observa-se que o processo de criação dos mosaicos, tem repetido os mesmos erros 

primordiais ocorridos na criação da maioria das unidades de conservação no 

Brasil. Estes são criados porém, não possuem financiamento nem planejamento 

                                                      
260 TAMBELLINI, Manuela Torres. Mosaico como Modelo de Gestão de Áreas protegidas: Análise Conceitual e 
Processos de Implantação. Diissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, 2007. 
261 ALVES, Felipe da Silva; FREITAS, Leonardo; PESSOA, Fernando Amaro; CASTRO Júnior, 
Evaristo de. “Mosaico de Unidades de Conservação: Modelo de Gestão integrada no 
âmbito do Corredor Ecológico da Serra do Mar – Mata Atlântica”. In cooperação Brasil-França. Mosaicos de 
Áreas Protegidas. Seminário Curitiba, PR. 2009. CD-ROM. 
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para sua implantação. Outra disfunção é a pouca participação das comunidades 

locais.(Tambellini, 2007, pp.82-83) 

 

Um grande potencial de aplicação da figura do mosaico tem sido para a 

institucionalização da Reserva da Biosfera, ela própria uma estratégia de planejamento e 

gestão, sem caracterizar uma ou várias unidades de conservação. Trata-se do reconhecimento 

[grifo nosso] pela Organização das Nações Unidas pela UNESCO. No caso do território 

brasileiro, sua extensão e riqueza de paisagens e de biodiversidade justificam plenamente, a 

nosso ver, a implementação da conservação nessa escala, a do bioma. 

 

11. Olhando o Território Brasileiro 

Processos de formação do nosso território foram bem descritos e sob diversos ângulos 

por Caio Prado Jr., Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Manuel Correia de Andrade, Milton Santos, 

entre outros, sobre o que não nos estenderemos nesta pesquisa. Deter-nos-emos sobre as 

mudanças no(s) território(s), e suas expressões regionais, para investigar as possíveis 

identidades com as APAs. Inseridas em seu contexto, as APAs constituem subsistemas do 

recorte regional ou bioma em que se insere.  

A magnitude espacial do Brasil configura uma grande potencialidade de paisagens 

regionais, comportando o nosso território  um mostruário bastante completo das principais 

paisagens e ecologias do mundo tropical (Ab´Saber262, 2003, p.10). E do ponto de vista 

cultural também é grande nosso potencial pela riqueza da diversidade. Darcy Ribeiro263 

aponta que nossa unidade étnica básica não significou uniformidade, até porque atuaram sobre 

ela três forças diversificadoras: a ecológica, a econômica e a imigração.  

“Uma etnia embrionária, multiplicada e difundida em vários núcleos – primeiro ao 

longo da costa atlântica, depois transladando-se para os sertões interiores ou 

subindo pelos afluentes dos grandes rios - , é que iria modelar a vida social e 

cultural das ilhas-Brasil. Cada uma delas singularizada pelo ajustamento às 

condições locais, tanto ecológicas quanto de tipos de produção, mas permanecendo 

sempre como um renovo genésico da mesma matriz”(Ribeiro, 1995, p.270). 

                                                      
262 AB´SABER, Aziz. Os Domínios de Natureza no Brasil. Potencialidades Paisagísticas. Ateliê Editorial.SP, 
2003. 
263 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro.  A formação e o sentido do Brasil.2ª Ed. Companhia das Letras. São 
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Assim, cada um com sua matriz original e comportamental contribuiu para conformar 

um Brasil Crioulo, um Caboclo, um Sertanejo, um Caipira e os Brasis Sulinos, na 

periodização feita por Darcy Ribeiro. Todas, hoje, sofreram mudanças, variando os ritmos e, 

consequentemente, o grau de consolidação, cujos resultados são coerentes com seus 

respectivos processos histórico-cultural-territoriais.  

“As formas futuras que deverá assumir a cultura brasileira com o desenvolvimento 

conduzirão, seguramente, ao reforço da unidade étnico-nacional pela maior 

homogeneização dos modos de fazer, de interagir e de pensar. Mas comportarão, 

por muito tempo ainda, as variedades locais, certamente menos diferenciadas do 

que as atuais porque os fatores especializantes do meio são menos poderosos que os 

uniformizantes da tecnologia produtiva e de comunicação, apesar do processo 

transformador operar sobre contextos culturais previamente diferenciados. Assim se 

preservará, possivelmente, algo do colorido mosaico que hoje enriquece o Brasil 

pela adição, às diferenças de paisagem, de variações de usos e costumes de uma 

região a outra, através da vastidão do território”.(Ribeiro, 1995, p.249) 

Depois de décadas sendo o “país do futuro”, o Brasil experimenta atualmente um 

processo consistente de mudança, em muitos sentidos e também com intensidades outras de 

antigamente, com o desafio de ser o “país do presente”. Se as forças para mudanças atingiam 

de áreas periféricas às urbanas, hoje as modificações se dão mesmo esparsas no meio rural, 

pela atividade agrícola e por grandes projetos de infra-estrutura. Desterritorialização, com re-

territorialização e re-desterritorialização, enfim, a dinâmica populacional  e outras influências 

sobre os lugares levam-nos a pesquisar a respeito. 

Para chegarmos aos números do Censo de 2010, com que procuraremos analisar as 

APAs federais, vejamos algumas cifras há cerca de 30 anos atrás, época em que foram 

criadas, para termos levemente a dimensão das transformações por que o país passou nesse 

período. Disparidades regionais e alta concentração de renda, junto a uma concentração 

regional, são o produto de uma política adotada desde o período colonial, “quando o território 

foi ocupado, apropriado e o espaço produzido, sem consultar os interesses de seus habitantes, 

mas apenas os das classes dominantes” (Andrade264, 1984, p.9). 

Na década de 1980, a concentração se dava significativamente na região Sudeste, onde 

se localizavam todas as grandes cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Menos 
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presentes no Nordeste e no Sul, eram quase ausentes no Norte e no Centro – Oeste, sendo 

quase todas costeiras. O fator do grande crescimento populacional nas áreas urbanas em 

detrimento das rurais eram as migrações do campo para as cidades. As zonas rurais eram na 

maioria áreas de economia agrícola estagnada, onde a economia de auto-subsistência era 

incapaz de absorver o crescimento vegetativo da mão-se-obra. Havia aquelas que se 

dedicaram à agricultura de produtos de exportação, modernizando-se, mas necessitando de 

menos mão-de-obra, expulsaram consequentemente a população rural para as cidades, dando-

se o mesmo onde se deram processos de pecuarização (Andrade, 1984, p.35). 

Naquela época, a população que abandonava o campo ora se dirigia para o Sudeste, à 

procura de emprego nas cidades, ora em busca de novas terras no Norte do Paraná, Mato 

Grosso do Sul, ou no Norte, graças às novas estradas que se abriam em Rondônia, sul do Pará, 

Acre. Também iam para as cidades da própria região, centros urbanos com oferta de trabalho 

na indústria e serviços mínima, onde se formava uma população dita marginal que se 

avolumava.  As administrações municipais, desprepardas, testemunhavam a queda dos 

padrões culturais, sanitários, alimentícios etc. que o inchamento das cidades pequenas e 

médias causou.  

Santos & Siveira265 notam, aliás, que desde 1950, até a virada do século XX, todas as 

regiões continuavam a registrar alta mobilidade das pessoas, dados que evidenciavam antes 

uma migração interna nos Estados que entre regiões. 

Milton Santos266 previa no início dos anos 1990, além de uma grande mobilidade, o 

aumento da proporção da população urbana em relação à rural. A partir dos dados e 

tendências, o autor observava que a dicotomia apresentada pelas disparidades regionais 

brasileiras deveriam ser substituídas sucessivamente por Brasil urbano/ Brasil rural, e Brasil 

urbano/ Brasil agrícola (Santos, 1993, p.119). O Brasil urbano apresentava então uma 

tendência a espraiar-se ainda mais, a par do aumento da mobiliodade das pessoas. 
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O Censo de 2010 confirma esse estado de coisas, sem diferenciar categoricamente a 

população rural de agrícola, mas mesmo quem trabalha no campo mora na cidade, dizem os 

dados267. E a região que mais cresceu foi a Norte, depois da Centro-Oeste.  

No início da década de 2000, nas regiões Sudeste e Sul ocorriam fatores como a 

urbanização, a cientifização da agricultura, a presença de centros de pesquisa e ensino 

superior, ao lado de fatores de infra-estrutura física e tecnológica, como que “reduziam” a 

ação direta sobre a natureza na produção. Espalhando-se com maior intensidade para outras 

áreas do país, tais fatores substituíram os (escassos) interstícios de um meio natural e as 

manchas de sucessivos meios técnicos, para usar a periodização miltoniana. A difusão do 

meio técnico-científico-informacional se dá em grande parte pelo alastramento de novas 

racionalidades. A reorganização produtiva do território compreendeu a descentralização 

industrial, e o surgimento de belts modernos e novos fronts na agricultura, com o 

desenvolvimento de especializações comerciais e de serviços em porções do país as puderam 

tão somente acolher vetores da modernidade no período atual (Santos & Silveira, 2001, 

p.105). 

No caso da indústria, uma nova repartição geográfica aconteceu conforme a 

especialização do setor (siderurgia, mecânica, papel etc, ou madeira, ou alimentos, ou 

automóveis). Além da densidade técnica ou aptidão daquele compartimento à produção 

pretendida, fatores como “guerra fiscal” entre Estados e municípios agiram nessa localização, 

junto com uma especialização territorial sob o amparo de normas, como a Zona Franca de 

Manaus. Na agricultura, ações públicas – em épocas anteriores e na atualidade – criaram 

novas densidades normativas. Uma nova geografia para o Brasil surgia, com áreas se 

densificando e se tecnificando, ganhando novas valorizações e expulsando certos produtos 

para áreas ainda não utilizadas. A busca por monofucionalidades no uso da terra, nos 

transportes e nos portos acabaram por negar a possibilidade de um uso plural do território. 

Nesse processo, uma participação ativa do Estado, ainda que não visível, dava-se por meio de 

financiamentos necessários à criação de novos sistemas, com a modernização na agricultura 

acontecendo em manchas, pelo cerrado, campo nordestino etc. (op.cit., 2001, pp.118-121). 

A nova divisão territorial do trabalho relaciona-se com a especialização dos 

lugares. Esta, por sua vez, aumenta a necessidade do intercâmbio, expandindo espaços. “O 

império do savoir-faire local, ancorado num dado arranjo de objetos destinados à produção, 
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vem mostrar o lado talvez mais ativo da divisão territorial do trabalho - as condições técnicas 

e sociais se tornam as condicionantes das especializaçãos territoriais, não mais as naturais” 

(Santos & Silveira, 2001,  pp.135-136). 

Observam-se no início deste século “tendências de (re)distribuição da população, 

economia e geografia do consumo e dos níveis de vida”, verificando que  

“a cidade se torna o locus da regulação do que se faz no campo. É a cidade que 

assegura a nova cooperação imposta pela nova divisão do trabalho agrícola, e o 

campo se torna extremamente diferenciado. O aumento da urbanização, portanto, 

ocorre, agora pelo crescimento da quantidade de agricultores residentes na cidade” 

(Santos & Silveira, 2001, pp.208-209). 

Anteriormente, a geografia dos níveis de vida e dos níveis de consumo era 

significativamente diferente na cidade e no campo. Aos poucos, a cidade e o campo foram se 

equiparando, persistindo um dos problemas mais graves, relacionado com o saneamento : 

destino do lixo, rede de coleta e tratamento de esgotos. E os dados apontavam para a 

persistência do problema por algum tempo, como temos verificado268. 

A mobilidade aumentou também do ponto de vista de viagens, turismos e lazer. Todos 

os indicadores utilizados por Santos & Siveira indicam expressivo crescimento do turismo, 

como também nas comunicações foi expressiva a expansão, o que contribuiu para atenuar os 

contrastes regionais (por exemplo, quando se trata de televisão). Nesse sentido, importante 

observar que é sobretudo esse crescente consumo de informação que participa do 

alastramento de uma psicosfera modernizadora, impondo racionalidades mas tamém 

despertando ou fabricando um imaginário. Ambas, tecnosfera e psicosfera, formas de 

existência do meio técnico-científico-informacional, condicionam os comportamentos e 

entrettecem racionalidades e emoções convergentes e conflitantes (Santos & Silveira, 2001, 

pp.242-243). 

Se a noção de desigualdade territorial persiste nas condições atuais, tornou-se  bem 

mais difícil produzir uma tipologia de tais diferenciações, pois o número de variáveis é vasto, 

cuja combinação produz uma gama de difícil classificação, constatam Santos & Silveira 

(op.cit., 2001). Entretanto, é possível observarem-se “zonas de densidade” e “zonas de 

rarefação”, há “subespaços com grande circulação e outros com menos” (espaços da fluidez e 
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espaços viscosos) ; há “espaços de rapidez e espaços de lentidão”, ou mesmo situações 

intermediárias. Há “espaços que mandam”, e “espaços que obedecem”; “espaços luminosos” e 

“espaços opacos”, segundo M. Santos.  

No quadro de desigualdades, estas são perceptíveis entre as regiões brasileiras e 

igualmente dentro de cada uma, em cada bioma, para relacionar com o padrão de classificação 

por ecossistemas. A título de exercício, ao se transpor a tipologia sugerida acima por Santos, 

podemos perceber uma coincidência entre desigualdades intra-regionais e áreas protegidas. 

Isso se deve ao fato do desenho do recorte territorial das unidades de conservação terem sido 

definidos em função de atributos naturais pertencentes ao território, fragilidades de 

ecossistemas e proteção a serem equacionadas, como também se deu o fato dessas áreas terem 

de alguma forma ficado fora dos processos de desenvolvimento incentivados por anos a fio 

neste país. 

 

Assim, remanescentes de áreas mais ou menos naturais, puderam receber a proteção 

do patrimônio que ainda mantinham, e que mantêm. Porém do ponto de vista da bela 

nomenclatura miltoniana, podemos estabelecer alguma correspondência entre as unidades de 

conservação, incluindo as APAs, com os espaços opacos269 em relação a outras configurações 

do território brasileiro,  

“Chamaremos de espaços luminosos aqueles que mais acumulam densidades 

técnicas e informacionais, ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior 

conteúdo em capital, tecnologia e organização. Por oposição, os subespaços onde 

tais características estão ausentes seriam os espaços opacos” (Santos & Silveira, 

2001, p.264). 

No caso das APAs, queremos estabelecer para esses espaços o afluxo de capital, sim, 

considerando a existência do capital humano, social, ambiental e patrimonial que aí se 

encontram para, com controle e planejamento, poderem exercer um papel no desenvolvimento 

da região, proporcional a sua importância. Se esta já está clara na dimensão ambiental, temos 

que investigar como expressar a importância nas outras dimensões, o que se dará através da 

lógica da multidisciplinaridade. Parece-nos clara, para isso, a conveniência do território como 

base.  Vejamos, pois, a relação entre território e unidade de conservação, que é a APA. 
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11.1. Território da APA? 

As unidades de conservação são um instrumento de política ambiental diferenciado 

dos demais, por criar e institucionalizar um novo tipo de espaço, em cujo conceito a 

territorialidade é inerente, conforme aponta Röper270. Para a autora271, as unidades de 

conservação não devem ser consideradas meras concretizações de atos burocráticos, antes 

como “complexo cenário de encontro de interesses variados, muitas vezes conflitantes, que 

partem de uma série de atores direta e indiretamente envolvidos e atingidos” (Röper, 1997, 

p.82).  

Para se entender a criação de uma UC como forma de institucionalização de um 

espaço funcional, há algumas etapas a seguir, a começar pelo estabelecimento de uma forma 

territorial, a fim de que receba regulamentações. Mas para garantir seu manejo, é necessário 

estabelecer uma forma institucional que se responsabilize pela perpetuação e pelo controle do 

espaço em questão, assim como formas simbólicas vão delimitar e identificar os recortes 

regionais, (logos, nomes)272. Mas a finalização vai se dar pela negociação sócio-política de 

significados e conflitos ambientais.  

Röper conclui em sua pesquisa que a definição de uma forma territorial para a unidade 

de conservação pode se transformar em um foco de conflitos quando os critérios de 

delimitação não são incorporáveis à realidade cotidiana de seus envolvidos. E os demais 

conflitos virão em decorrência, chegando a inviabilizar sua funcionalidade institucional, mal 

de que padecem com freqüência as APAs (Röper, 2000, pp. 76-77). 

Na definição dessa forma territorial a que se refere Röper, Pagani273 sugere apoiar-se na 

Ecologia da Paisagem, cuja escala considera adequada para avaliar unidades territoriais na escala 

das políticas de gestão do meio ambiente, e vê no modelo de APAs a interligação entre os 

processos naturais e entre estes e os processos culturais. A partir de sua análise da APA de 

Petrópolis, Pagani observa a contemplação da complexidade e interdependência da relação entre 
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Nacional Pró-Unidades de conservação.Curitiba, PR. 1997. 
272 Röper baseia-se em PAASI, Anssi.  The Institutionalization of regions. A theoretical framework for 
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sociedade e natureza na conservação, reconhecendo a estrutura, função e dinâmica das paisagens e 

a relação direta dessas com os bens e serviços que prestam à sociedade. Deve-se buscar uma 

gestão que leve em consideração que o êxito da conservação depende da presença da população 

como parceira, dando-se relevância às suas necessidades sociais e econômicas, conclui  (Pagani, 

2009, pp.311-314). Nesse modelo, Pagani sugere as APAs como unidades escalares do sistema de 

paisagens protegidas, sendo definidas como   

“um espaço geográfico de padrão heterogêneo, formado por terras públicas e 

privadas, incluindo outras áreas protegidas, delimitado e instituído pelo poder 

público, com área em geral maior que mil hectares, ocupada em sua maior parte 

por remanescentes de ecossistemas naturais e onde a dinâmica, determinada por 

processos naturais, políticos, econômicos e/ou culturais produziram importantes 

valores estéticos, ecológicos e/ou culturais, que devem ser geridos de forma 

participativa, mediante meios legais ou outros tipos de meios eficazes para alcançar 

a conservação da sua biodiversidade”.  (Pagani, 2009) 

Para a autora, a categoria APA é uma das estratégias de conservação na escala da 

paisagem, cujo modelo por ela proposto deverá integrar outros elementos, como a legislação 

de proteção, as restrições de uso constantes nos planos de manejo, etc. (idem) 

Assume-se neste trabalho que a APA constitui um sub-sistema integrante de um 

sistema maior, para cujo fluxo devem ser estabelecidos canais de entrada e de saída entre 

ambos, entre  o sistema indissociável de objetos e ações que é o espaço geográfico274, e 

aquele constituído pelo cotidiano da APA. Se atingirmos a compreensão da sociedade como 

um todo, do espaço como uma instância dentro da sociedade total e de como há uma relação 

entre espaço e sociedade, como disse Milton Santos275, em cada APA será evidente quais 

eventos e processos a serem acolhidos ou renegados pelo lugar. Poderemos com maior 

segurança delimitar a forma territorial, o território da APA. 

A quem “pertence” o território de uma APA? Sabe-se não ser uma exclusividade do 

poder público. Nela, o habitante do município, do Estado, da União, é um proprietário, 

posseiro, empregado, enfim, não importa o regime dominial, mas importa que ele vive e 

exerce sua atividade ali. Daí o interesse em investigar a quem cabe a gestão dessa 
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configuração territorial, que é uma área protegida. Governo, sociedade civil, melhor seriam 

ambos. Alguns pontos de nossa reflexão276 ajudam-nos nessa tarefa: 

a) o papel do  lugar na compreensão do mundo contemporâneo; 

b) abordar a  complexidade e a velocidade dos eventos e processos da atualidade deve 

levar em conta a totalidade e a rapidez dos processos em curso; 

c)  a importância do território enquanto unidade de gestão e base da política. 

As APAs definem uma configuração territorial, num espaço aberto a todos, um sub-

espaço que se deve apoiar na solidariedade para se funcionamento, sem separações entre 

grupos de homens, antes a conjugação de esforços por meio do conselho gestor. As APAs não 

são ilhas, inserem-se na totalidade e com ela devem relacionar-se biunivocamente. 

As desigualdades territoriais do presente têm como fundamento um número de 

variáveis bem maior, cuja combinação produz, por sua vez, uma enorme gama de situações277. 

Para uma compreensão do dinamismo de cada parcela e de sua relação com o dinamismo mais 

geral do território, caberia examinar antes algumas situações características onde a constante é 

o espaço, isto é, “um conjunto indissociável, solidário, mas também contraditório, de sistemas 

de objetos e sistemas de ações”278.  

Ao transpor o raciocínio acima para as APAs, teríamos que (1) as desigualdades no 

território são muitas vezes coincidentes com a definição de APAs, (2) numa ampla variedade 

de situações e (3) cujo fundamento é composto por diversas causas, resultando em também 

diversas variáveis influentes. Continuando, temos que, para compreender o dinamismo de 

cada uma e sua relação com sistema total, deveríamos também (4) preferir examinar situações 

características na constante espaço. Será, pois, no espaço geográfico onde serão analisados os 

processos, eventos e fluxos entre os sistemas observados. As escalas da análise vão depender 

da origem e destino dos fluxos, dos processos em curso, sendo pelo menos três: a região, a 

APA e o lugar. Considerando o bioma, quatro. 

Trata-se de uma superfície total de mais de 100 mil km2, segundo dados do MMA, 

que corresponde às 32 configurações territoriais classificadas como APAs federais. 

Localizam-se em todas as regiões do país, em diversos contextos, e raramente estão sós 

enquanto unidades de conservação, por vezes junto a outras APAs estaduais, municipais. Há 

                                                      
276 A partir de Souza, 2010.MBRM, Notas de Aula. 
277 SANTOS, M. & SILVEIRA, M.L. Território e Sociedade no Início do Século XXI. Record. RJ, SP, 2001. 
278Santos,  1996,  2001 
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APAs muito extensas e pouco extensas. Os critérios de delimitação variam. Em um ou mais 

Estados, junto a regiões metropolitanas, em áreas urbanas ou rurais. Foram criadas para 

proteger atributos bastante variados entre si. No entanto, pode-se elaborar uma característica 

comum: ao mesmo tempo são formas territoriais, institucionais e simbólicas, complementadas 

pela negociação sócio-política, conforme apontado por Röper, uma unidade na escala da 

paisagem, um território formado pela APA.  

12. Panorama das APAs Federais  

Os números apresentados no quadro a seguir referem-se ao total de UCs no país. 

Valores significativos, considerando-se a utilização do índice protegido nacionalmente em 

acordos e tratados internacionais. Implementar as Unidades de Conservação significa fazê-los 

válidos realmente. 

Quadro 4 : Unidades de Conservação Federais do Brasil 

Unidades de: Categoria - Quantidade Total em Km² 

Proteção 

Integral: PI Esec - Estação Ecológica - 31 69.257 

  MN - Monumento Natural - 3 443 

  Parna - Parque Nacional - 67 252.053 

  Rebio - Reserva Biológica - 29 38.689 

  Revis - Refúgio de Vida Silvestre - 7 2.019 

PI Total: 137   362.461 

Uso 

Sustentável: US APA - Área de Proteção Ambiental - 32 100.144 

  

Arie - Área de Relevante Interesse 

Ecológico - 16 446 

  Flona - Floresta Nacional - 65 163.800 

  

RDS - Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável - 1 64.735 

  Resex - Reserva Extrativista - 59 122.717 

US Total: 173   387.751 

Total : 310  UCs federais                 750.212 km² 



155 
 

Área total das UCs (fed., est. Mun.): 1.459.252 km² 

Área total em UCs sem sobreposições: 1.368.215 km² 

32 APAs: 100.144 km² (25,8% do Total de uso sustentável: 387.751km²) 

APAs estaduais: 320.775 km² 

APAs municipais: 5.354 km² 

Fonte: MMA/ ICMBio, 2011 
 

O mapa do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação de 2010 divulgado pelo 

ICMBio/ MMA279 mostra que mais da metade da área protegida por Unidades de 

Conservação é de UCs federais (51% da área total, 54% da área sem sobreposições).  O total 

de área protegida por APAs nos três níveis de governo soma 426.273 Km², dos quais quase ¼ 

refere-se às APAs federais. A maior área protegida por APAs está na esfera estadual: 320.775 

Km². 

 A observar o mapa, são variadas as situações em que se encontram as APAs federais. 

Aparecem próximas ou justapostas a Parques e outras UCs, constituindo mosaicos que 

integram mosaicos de unidades de conservação. Poucas estão isoladas, mas muitas distantes 

dos centros de decisão. APAs estaduais aparecem junto a APAs federais, como que 

complementando-se, o que não é surpresa, pois advêm de formação territorial semelhante. 

Observam-se ainda grandes vazios de ocupação e de unidades de conservação. A deduzir da 

crescente conscientização acerca dos problemas ambientais e mobilização em torno da 

proteção ambiental e cultural, a criação de UCs tende a continuar.  

 

As APAs, em particular, devem continuar sendo criadas, ora como compensação em 

licenciamento de empreendimentos, ou de programas governamentais. No caso das APAs 

municipais, cabe registrar o bom desempenho das APAs no Município de São Paulo280 e o 

crescente número dessas unidades pelo país, em função das características próprias. Portanto, 

mais APAs tendem a ser criadas. É de todo desejável, do nosso ponto de vista, que mais 

unidades de conservação com o perfil de APA sejam criadas. Desde que sejam, de fato, 

implementadas.  

 

 
                                                      
279 www.mma.gov.br 
280 APA Capivari-Monos, fruto de um processo conjunto entre técnicos da Prefeitura de São Paulo e a população 
da região  ( Lei nº 13.136/01) e APA Bororé- Colônia (Lei nº 13.162/ 2006), cujo início do processo de 
articulação da população local se deu em 2003.  
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12.1.Quadro  das APAs Federais  

 

Foi elaborado um quadro que buscou reunir diversos tipos de informação de modo a 

promover uma visão geral, que é apresentado no Vol.2, Apêndice A. O quadro reúne, de um 

lado, informações disponibilizadas pelos órgãos ambientais, tendo se percebido discrepância 

em informações, em especial quanto aos municípios abrangidos, por problemas de 

digitalização281. Nesse caso, foi dada preferência às informações dos Relatórios 

Parametrizados preenchidos pelos gestores das unidades. Em um ou outro caso de nosso 

conhecimento, não foi levada em conta esta última, recorrendo-se, então, a outras fontes282.  

 

Como os Relatórios Parametrizados do CNUC não estão completamente preenchidos, 

e nem de forma homogênea, não há o mesmo tipo de informação para todas. Percebe-se a 

necessidade de um relatório diferenciado para as APAs, pois o modelo baseado em Unidades 

de Conservação de Proteção Integral apresenta vários itens não aplicáveis ás Áreas de 

Proteção Ambiental, podendo-se estabelecer outras co-relações mais benéficas à gestão dessas 

unidades. As informações foram levantadas no Cadastro Nacional de Unidades de 

conservação em 02/2011, com checagem em 07/2011 para eventuais atualizações, o que 

aconteceu em poucos casos. No caso da informação sobre os conselhos gestores, não sabemos 

sobre sua atuação objetiva. Foram utilizadas as informações mais recentes obtidas junto aos 

sites do MMA e/ou ICMBio sobre a existência ou não destes na respectiva APA.  

 

Uma segunda vertente na obtenção de dados foi pelos perfis municipais do Censo de 

2010/IBGE.  Destacamos a densidade populacional e a porcentagem de população rural, 

tabela que pode ser conferida também no volume 2. No Apêndice C- Tabela 1, podem ser 

observados os municípios abrangidos pelas APAs federais. São destacadas as populações 

municipais, as populações rurais, as área municipais e as densidades demográficas. Somadas 

as áreas municipais de determinada APA, foi calculada a porcentagem de superfície abrangida 

pela UC, valores apenas referenciais, operação inválida no caso das APAs costeiro-marinhas 

(sobretudo as marinhas). 

 

                                                      
281 Mapas imprecisos, sobreposição de limites etc. 
282 Caso da APA Bacia do Rio Paraíba do Sul, cujo relatório  parametrizado indica 1 município envolvido, outra 
fonte aponta para 80 municípios e optamos por uma terceira  fonte (CNUC –consultas – unidade de conservação) 
com 38 municípios. 
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O total de população dos municípios envolvidos nas 32 APAs federais chega a 

aproximadamente 16 milhões pessoas.  Evidentemente não é um valor absoluto, estando, 

entretanto, de algum modo estão relacionadas com as unidades de conservação, pois ao 

pensar-se que a população de um município deveria ao menos estar consciente da existência 

da APA, seus objetivos, etc., um programa de comunicação ou de educação ambiental tem 

que estar preparado para uma clientela significativa. 

A população rural foi destacada para ter-se maior proximidade com o contexto 

provável da APA, somando 1.772.436 pessoas nos municípios envolvidos. Ou seja, mesmo 

que consideremos apenas a porcentagem de população rural, mais de 10%, é um contingente 

significativo de pessoas, que merece atenção e constitui, por outro lado, potencial para 

trabalhar com as APAs. Sem considerar as APAs marinho-costeiras, chegamos a uma média 

de quase 30% dos territórios municipais que são abrangidos pelas APAs federais.  

12.2. Por uma Categorização  

Sem que signifique uma classificação das APAs federais, pode-se notar alguma 

similaridade na problemática a ser tratada visando uma implementação por parte do órg]ao 

federal, o que nos leva a categorizá-las – ainda que em linhas iniciais – segundo: 

1) relação com a esfera federal283: esfera fundamental para a gestão, por abranger 

mais que um Estado, pela extensão territorial e interface (existente e/ou potencial) com 

programas federais. Exemplos: 

- APA da Serra da Ibiapaba abrange 3 Estados (PI/CE/MA), mais da metade dos 

territórios municipais são abrangidos pela APA, que mede 1.625.019 hectares, com cidades de 

mais de 60.000 hab em seu interior (Piripiri, PI, Tianguá, CE) ou quase isso (Viçosa do Ceará 

e  Granja, CE – mais de 50 mil hab). São 31 municípios.  

- APA Chapada do Araripe: abrange 3 Estados (PI/CE/PE), mede 1.063.000 hectares, 

cobre 43% do território de 33 municípios, incluindo Crato, CE com 121 mil habitantes, 

Araripina, PE, com 77 mil hab., Brejo Santo, CE com 45 mil hab, entre outros centros com 30 

mil hab. Rico patrimônio cultural, arqueológico, entre outros, turismo a ser trabalhado. A 

Floresta Nacional representa uma zona especial a ser gerida no conjunto, o que aparentemente 

vem acontecendo observando-se as iniciativas conjuntas. 

                                                      
283 sem ordem de importância, e nem significa que outras não sejam. 
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- APA da Serra da Mantiqueira: são 27 municípios, de 3 Estados (MG/RJ/SP) nesta 

APA criada em 1985. São 411.184 hectares, que cobrem 43% dos territórios municipais 

envolvidos. São 907 mil pessoas que moram nesses municípios, cujos 30% estão na zona 

rural. Excetuando grandes centros urbanos no Vale do Paraíba, pode-se imaginar que parte 

significativa dos 80 mil moradores rurais estejam na APA. Há iniciativas importantes tomadas 

por parcerias, e há um esforço grande de se criar uma unidade de conservação de proteção 

integral, foi instituído o Mosaico Mantiqueira, há o Corredor Ecológico da Mantiqueira, 

enfim, iniciativas que, somadas, podem render frutos para a gestão da APA. Caberia, a nosso 

ver, um esforço de integração de políticas públicas federais com Estados e municípios.  

2)  dinâmica na articulação e parcerias, como o caso da APA das Ilhas e Várzeas do 

Rio Paraná, interestadual, ou não, mas consistente na gestão. Exemplos: Guaraqueçaba, 

Baleia Franca, Ibirapuitã.   

3)  APAs junto a outras UCs, como Parques Nacionais de grande potencial turístico, 

estabelecem outra categoria a ser gerida, de apoio mútuo, articulação e gestão integrada. São 

muitos os exemplos a serem sub-categorizados segundo fatores regionais/locais. 

12.3. Situação da Implementação da Gestão nas APAs Federais284 

12.3.1. Conselhos Gestores das APas Federais  

O quadro 4, a seguir mostra as APAs e respectivos anos de criação de seus conselhos, 

todos de caráter consultivo, ainda que alguns tenham sido originalmente deliberativos: 

Quadro 5: Evolução da Criação dos Conselhos Gestores das APAs Federais  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Cairuçu, 
RJ 

         

Fernando 
de 
Noronha, 
PE 

         

Ibirapuitã, 
RS 

         

Petrópolis, 
RJ 

         

 Cananéia-
Iguape-
Peruíbe, SP 

        

 Guaraqueçaba
PR 

        

                                                      
284 ICMBio (consulta 25/04/2011) 
 



159 
 

  Piaçabuçu, 
AL 

       

   Cavernas 
do 
Peruaçu, 
MG 

      

   Morro da 
Pedreira,
MG 

      

   Mantiquei
ra, SP, RJ, 
MG 

      

    Bacia do 
R.S.João/Mi
co Leão 
Dourado, RJ 

     

    Barra do 
Mamanguap
e 

     

    Carste 
Lagoa Santa 

     

     Baleia 
Franca 

    

     Nascentes 
do Rio 
Vermelho 

    

      Meandros 
do Rio  
Araguaia 

   

       Anhatomirim   
       Chapada do 

Araripe 
  

       Delta do 
Parnaíba 

  

       Guapimirim, 
RJ 

  

       Planalto 
Central, DF 

  

        Ilhas e 
Várzeas 
do 
R.Paraná 

 

         Costa 
das 
Algas, 
ES 

Total:  23 APAs         
Fonte: ICMBio, 2011 

 

 

Do total de 188 UCs com Conselhos, as APAs são 23, o que corresponde a 72% dessa 

categoria285. Porém tal porcentagem – talvez por serem resultado de iniciativas recentes, ou o 

fato de não se refletir nos resultados obtidos no levantamento para cada APA mostre ser 

necessário mais que instalar o Conselho. Voltaremos a este assunto mais adiante. 

 

 
                                                      
285 consulta www.icmbio.gov.br em 25/04/2011 

http://www.icmbio.gov.br/
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12.3.2. Planos de Manejo das APAs Federais  

 

O levantamento realizado para conhecer o estágio de realização dos Planos de Manejo 

das APAs federais no ICMBio, em janeiro de 2011, informava que: 

 

          Quadro 6: APAs com Planos de Manejo 
APA Data  

Cananéia-Iguape-Peruíbe, SP 1998 

Guaraqueçaba, PR 1998 

Ibirapuitã, RS 1998 

Guapimirim, RJ 2004 

Cairuçu, RJ 2005 

Petrópolis, RJ 2007 

Bacia do R.S.João/Mico-Leão Dourado, RJ 2008 

Piaçabuçu, AL 2010 

Total: 8  

              Fonte: ICMBio, 2011 

 

O MMA, responsável pelo Cadastro Nacional de UCs, registrava que eram três as 

APAs com portarias de regulamentação (APAs do Cairuçu, Guapimirim e Petrópolis). De 

todo modo, não chega a uma dezena. No caso da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe, sabemos que 

foi feita e discutida uma proposta preliminar, cujo encaminhamento não resultou em Plano de 

Manejo nesses 15 anos. Não deve ser o único caso. 

 

Com relação a este instrumento, o mais importante, a nosso ver, seria no curto prazo 

ao menos instaurar o início de um processo para todas as APAs, levantando estudos, de 

propostas, “outros instrumentos de planejamento e gestão”286. Em conjunto, esforços para 

avaliação dos conselhos existentes e formação dos demais, para que dêem início a seus 

respectivos planos de gestão. Para o enfoque democrático, de legitimidade na representação, 

os conselhos gestores devem estar cuidadosamente constituídos, por onde se deve começar, 

tendo por base a motivação de participação exatamente pelo propósito de elaborar o Plano de 

Manejo.  

 

 

                                                      
286 Cf. Relatórios Parametrizados CNUC 
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13. As APAs em seus Contextos 

O levantamento efetuado demonstra a ausência de uma tipologia de APAs federais. Há 

APAs de todo tipo. Em comum, elas têm o objetivo, de promover um padrão sustentável de 

ocupação e de desenvolvimento. Assim, nossa pesquisa voltou-se para entender o contexto em 

que cada uma se insere. A cada uma corresponderá um projeto.  

Algumas delas integram mosaicos e/ou corredores, o que implicaria uma gestão 

integrada. Uma APA federal, pelo porte e abrangência supraestadual, por vezes, teria a 

capacidade de liderar a promoção de novos padrões de usos e atividades rurais e urbanas. Um 

necessário papel que pode e deve desempenhar, segundo parâmetros técnicos para uso e 

ocupação do solo, com o devido cuidado com os ambientes marinhos e costeiros, 

incentivando a integração entre os níveis de governo e setores do poder público. Atraindo 

parcerias para projetos de desenvolvimento e pesquisas. Educação e cidadania. 

Na ausência de uma tipologia, cabe neste trabalho apontar um mecanismo de 

abordagem para as APAs federais, visando sua implementação. Este consiste na análise de 

cada APA em seu contexto, pois cada caso é um caso. Deve-se proceder à análise do espaço 

geográfico em que se insere a APA, com foco nas transformações da organização do uso e 

ocupação do solo, a partir da leitura da paisagem, resultado cumulativo dos tempos, que  

decorre de adaptações e respostas a estímulos originados na região, no lugar, ou mesmo da 

rede global. A análise de períodos significativos – para cada contexto – permitiria 

constatarem-se modificações ocorridas e tendências, a serem incentivadas ou refreadas, 

potenciais de desenvolvimento e prevenção a danos.287 

Pois na leitura da paisagem, no conhecimento do patrimônio histórico, cultural e 

ambiental são fundamentais as comunidades locais, não apenas as lideranças organizadas. O 

planejador tem que ir “aonde o povo está”. Conhecê-lo e se fazer conhecer, conhecer seus 

lugares. 

No Apêndice B, são exemplificados – ainda que sumariamente - recortes dos 

contextos em que se situam as APAs federais, a partir de mapa produzido pelo MMA 

referente ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 2010, em escala 

1:6.000.000, ampliados a 150%. Evidentemente uma análise apropriada deverá levar em conta 

                                                      
287 A periodização integra a proposta metodológica de Maria Adélia de Souza, com base em Milton Santos 
(op.cit., 2000,2008).  
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outros parâmetros de uso e ocupação e outros instrumentos, na esfera do planejamento e 

gestão federal, estadual e municipal, a serem avaliados para cada contexto. 

14. Considerações a Partir da Sistematização de Informações das APAs Federais  

A Internet vem promovendo uma revolução na comunicação, permitindo que sejam 

obtidas informações sobre todas as regiões, cidades, lugares, permitindo variadas  

sistematizações dos resultados. Da mesma forma, cremos que poderá promover também uma 

revolução na gestão dessas regiões distantes, que podem articular um novo sistema entre 

aqueles que vivem no seu território. A popularização da informática e a tecnologia vão em 

breve tornar possível que o gestor de uma APA se comunique com cada morador, caso queira. 

Até lá, cada associação, cada bairro, pode fazê-lo.  

Trata-se de manter a APA “presente”, não somente em seu caráter restritivo, mas 

também promotor de atividades e, por conseguinte, de conservação. Os resultados de busca  

para cada APA em número de páginas levantadas com notícias e referências, como também 

pela articulação demonstrada apontam para o potencial de utilização do instrumento de 

comunicação via Internet. Por outro lado, observamos que possivelmente haja uma relação 

entre o perfil do gestor288 e determinada dinâmica observada, porém não dispusemos de 

informações suficientes para uma afirmação absoluta a este respeito.   

 

Outro aspecto que vale mencionar é a eficácia de parcerias para a concretização de 

ações. Graças a elas, percebe-se o quanto a continuidade de ações consolida a gestão de uma 

APA, o que se pode observar das muitas menções de atividades nos levantamentos. Como 

mencionado anteriormente, o estabelecimento de parcerias requer o estabelecimento de 

contratos fixando os limites do compromisso, direitos e deveres das partes.  Parcerias 

constituem uma vertente que se consolida, para o que o apoio governamental é de grande 

importância, não ficando na capacidade de articulação apenas do gestor ou do interesse de 

iniciativas de ONGs, mas, sim, uma linha institucional de parcerias para a gestão de APAs. 

Com relação aos problemas ligados ao licenciamento, na nossa opinião o melhor a ser feito 

no caso das APAs é o estabelecimento de protocolos, tendo o cuidado de verificar as condições 

específicas em cada uma. E que isso seja publicado e divulgado à opinião pública, para que o usuário 

não tenha que recorrer a especialistas.  

                                                      
288 Não houve o aprofundamento necessário para se estabelecer uma relação definitiva quanto a esse aspecto, 
que é muito importante, neste trabalho, demandando o devido tratamento. 
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As operações especiais de fiscalização são frequentemente noticiadas pela imprensa. O 

ICMBio/ Ibama têm contatos regulares, aparentemente, mas  alguns gestores se mostram mais 

afetos à comunicação.  

Notam-se trabalhos e pesquisas científicos relacionados com quase todas as APAs, o 

que denota estímulo à atividade científica em alguma medida.  

Da mesma forma, podem-se verificar iniciativas de projetos de desenvolvimento local, 

para comunidades rurais, produção agrícola, pesqueiros, que mereceriam formatos 

institucionais para suporte a médio e longo prazo, visando sua continuidade, em nossa 

opinião.  

Ao cotejar as diretrizes da UICN para a Categoria V com a legislação e situação das 

APAs brasileiras no território é possível apontarem-se algumas unidades estratégicas na 

perspectiva de estabelecer um padrão de ordenamento territorial e desenvolvimento 

sustentável, nas quais o Poder Público federal deveria concentrar esforços – o que não 

significa necessariamente uma grande soma de recursos financeiros. 

A título de sugestão para uma intervenção com as APAs federais visando sua 

implementação, pensamos que a partir do levantamento efetuado deveriam ser concentrados 

esforços com relação a i) articulação com os municípios e Estados respectivos, ii) processo de 

discussão para instituição do Conselho Gestor, iii) levantamento das políticas públicas 

federais capazes de impulsionar programas desejáveis para o território da APA, considerando 

seu contexto regional.  

Em suma, com base nas experiências e autores analisados neste trabalho, cremos que a 

intervenção deva objetivar uma organização institucional da APA para a construção de um 

projeto comum. 

 

14. 1. Problemas e Dificuldades das APAs  

No âmbito federal, grande parte dos problemas e dificuldades das APAs decorrem da 

capacidade operacional do ICMBio, como apontam as avaliações feitas e comentadas nesta 

pesquisa. É fundamental a presença dos responsáveis pela gestão da área para um  convívio 

necessário, com os setores, grupos, comunidades e também com as outras UCs.  
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Há que se discutir objetivamente questões como pessoal suficiente levando em conta 

vencer grandes distâncias (tempo gasto em trânsito, para vistorias, participar de reuniões, 

audiências etc.). A seguir, haveria também de rever as funções do gestor de uma APA assim 

como de seu conselho gestor – tema que abordaremos com maior ênfase mais adiante neste 

trabalho. Pensamos que deve ser cogitada uma relativa autonomia da gestão da APA para  

viabilizar o cotidiano desta UC integrada no contexto regional em que se insere. 

 

Os relatórios de avaliação de gestão realizados até agora mostram que os problemas e 

dificuldades não se restringem às APAs. Cabe, contudo, ressaltar as diferenças entre as 

características das categorias de unidades de conservação e instrumentos do SNUC – um 

sistema nacional com diretrizes, princípios e instrumentos a serem implamentados para o 

êxito conjunto das unidades de conservação. Pode-se mesmo inferir, do SNUC, que o 

legislador quis criar um padrão desejável, diretrizes ratificadas pelo PNAP e outros 

documentos.  

Em especial no caso das APAs, percebe-se que é um conceito em construção, o que de 

modo algum retira sua força em termos de potencial realizador. Desta forma, ainda que as 

APAs, inspiradas nos Parques Naturais Regionais europeus não tenham conseguido 

consolidarem-se enquanto UCs de papel definido após seus 30 anos de existência, tampouco 

seguiram o percurso dos PNRs da França, que, vimos, nesses quarenta anos aprimoraram-se 

como instrumento de gestão territorial e de qualificação da produção regional. Portanto, há 

um espaço a ser preenchido por esta unidade de conservação para exercer seu papel como tal 

no sistema nacional e ademais como instrumento efetivo de planejamento e gestão.  

 

Não sem razão, entretanto, as APAs vêm reunindo críticas e descrédito ao longo de 

sua existência, do que podemos extrair preciosas lições para seu aperfeiçoamento e efitividade 

na conservação pretendida.   

 

15.  Outras Avaliações e Impressões sobre as APAs  

 

A situação atual das APAs e a eficácia dessas unidades para a conservação da 

biodiversidade e a melhoria das condições socioeconômicas das comunidades locais têm sido 

objeto de intenso debate, do qual participam, em posições extremas, os que não consideram as 

APAs como unidades de conservação e os que as defendem como modelo de gestão territorial 

e de proteção da biodiversidade calcado no princípio do desenvolvimento sustentável. 
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Câmara (2002)293 afirma que as APAs, “na realidade, destinam-se muito mais ao uso 

supostamente bem controlado dos recursos da natureza do que à sua proteção”. 

 

Pádua (1997)  vai mais além em suas críticas às APAs: 

 
“ cada dia se cria mais, em especial as de uso direto e as APAs, que infelizmente 

passaram a ser a panacéia, para servir a medidas demagógicas. (...) não passam de 

um ordenamento territorial, que só podem funcionar se os proprietários das terras 

quiserem exercitar o desenvolvimento sustentável”, acrescentando ainda que “ vêm 

servindo muito mais como um instrumento político demagógico e propiciando que o 

leigo não consiga diferenciar uma unidade de conservação de uso indireto, com 

uma de uso direto, ou uma em que as terras fiquem em mãos de particulares. Se elas 

fossem estabelecidas com zoneamentos claros e se previssem um sistema de gestão 

adequado, do qual participariam as lideranças locais e os proprietários das terras 

inclusas em seus limites, poderiam funcionar adequadamente” (I CBUC - Anais., 

1997, p. 215). 

27 

Em 2000, por ocasião da realização do II Congresso Brasileiro de Unidades de 

Conservação, ao se discutir, no Painel 3, por que motivo as APAs não são implementadas, 

chegou-se à conclusão de que a sociedade deveria cobrar mais, uma vez que  “os órgãos 

gestores não dão prioridade a elas, que seriam o ‘patinho feio’ no contexto das UCs” 

(Fernandez et al. 2002). E isto vem sendo feito, de alguma forma, ainda que sem uma 

organização. O próprio órgão federal sinaliza sua preocupação com a categoria. Ou seja, há 

mudanças no quadro. 

 

Dourojeanni294 considera as APAs como as unidades de conservação de menor 

prestígio entre todas, acresendo que ”nem sequer os socioambientalistas gostam dela”, e por 

uma razão muito simples, diz: “com raríssimas exceções, parece não serem úteis para nada, 

pois estar nelas ou fora delas não faz maior diferença”(in O Eco, 2007). Entretanto revelou 

“ter se surpreendido” ao visitar o Parque Natural Regional na Espanha. Na Europa, avalia o 

autor, restou pouco do ambiente natural, então tudo que sobra é importante, destacando ainda 
                                                      
293 CÂMARA, Ibsen Gusmão. A política de unidades de conservação – uma visão pessoal. In:M.S. Milano 
(org.). Unidades de Conservação: atualidades e tendências. Curitiba, Fundação o Boticário, 2002. 
294 DOUROJEANNI, Marc . in www.oeco.com.br; 13 de junho de 2007. 
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o papel dos serviços ambientais, “sem excluir o valor intrínseco das paisagens e seres vivos 

que ainda nutrem a recreação e o turismo”. Mas ao se perguntar sobre o que é protegido e 

contra o quê nesse Parque “natural” [aspas do autor], diz ele que “basta olhar fora dos limites 

do parque para obter a resposta, diz, pois as estufas recobertas por plásticos da cultura 

consumidora de agrotóxicos agridem o entorno” (op.cit., 2007). Dourojeanni avalia ser  

“titânico o esforço de gerenciamento que é empreendido, onde devem concertar-se 

interesses e direitos de milhares de stakeholders ou  atores individuais/agrupados 

que, em geral, seriam contraditórios entre si e com relação à conservação da 

natureza, ademais dos interesses políticos regionais e locais, prefeituras incluídas. 

Absolutamente nada poderia ser aplicado sem “intermináveis discussões e acordos 

prévios que, além disso, devem ser constantemente reavaliados e 

modificados”(idem). 

Para o autor, tudo isso só é condizente para salvar algo de uma natureza extremamente 

modificada, pois seu custo é muito elevado. Disso tudo, afirma extrair muitas lições:  

“em primeiro lugar, que tanto os parques naturais quanto as APAs brasileiras têm 

razão de ser, lembrando que regiões do Brasil apresentam condições de 

intervenções humanas nos ecossistemas equivalentes às da Europa. Porém seus 

objetivos específicos dessas áreas devem ser bem definidos, por exemplo, para 

manter ou restaurar, dentro do possível, uma paisagem de alto valor e/ou garantir a 

sobrevivência de espécies raras etc. Em segundo lugar, que uma APA não é um 

instrumento equivalente a outras categorias de unidades de conservação, tampouco 

pode substituí-las. Elas devem ser estabelecidas onde a situação fundiária seja 

irreversível, ou seja, inviável a implantação de uma figura como parque nacional” 

(Dourojeanni, op.cit., 2007). 

Outra lição diz respeito aos custos de gestão, uma vez que a APA envolve inúmeros 

atores, além de conflitos de uso e todos os demais custos típicos de uma unidade de 

conservação, como planejamento, infra-estrutra etc. :   

“a gestão de APAs requer equipes de profissionais muito maiores, mais competentes 

e pluridisciplinares que outras categorias de unidades de conservação e, assim 

mesmo, muito mais pessoal de controle e supervisão especialmente treinado para 

aplicar a lei e o plano de manejo, sem provocar reações indesejáveis. “A paciência 

é a palavra de ordem para todos os funcionários desses parques naturais” (idem) 

Avalia Dourojeanni que muitas das APAs foram estabelecidas apenas para satisfazer 

pressões, ou como exigências de compensação de contratos de financiamento internacional de 
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infra-estrutura, ou apenas para que “políticos mostrem serviço na área ambiental a baixo custo 

e sem problemas”, pois não têm que desapropriar a terra nem confrontar oposição severa. 

“Por isso existem tantas APAs imensas e totalmente desnecessárias”, justifica. Acredita ser, 

afinal, uma boa idéia, que foi distorcida, “sendo explorada por políticos para enganar a 

população, fazendo acreditar que protegiam a natureza quando, na verdade, seus esforços se 

limitavam a assinar um papel numa fugaz cerimônia pública” (op.cit., 2007). 

E eis aqui uma diferença importante para Dourojeanni entre Parques e APAs:   

“se os parques de ‘papel’, pelo só efeito do seu estabelecimento legal, protegem boa 

parte de sua integridade natural, em virtude de serem terras públicas como tem sido 

amplamente  demonstrado, as APAs de papel, sobre terras privadas, não conservam 

absolutamente nada.(idem) 

Concordamos em parte com Dourojeanni quanto à necessidade de revisão das APAs 

federais e estaduais, eliminando algumas delas,  

“que nunca deveriam ter sido estabelecidas e, feito isso, é preciso dedicar a essa 

categoria os recursos para que se cumpram indiscutivelmente importantes funções, 

que a cada dia serão mais necessárias, levando-se em conta o tal do 

progresso”(op.cit., 2007). 

Pádua295 constata ser a Área de Proteção Ambiental (APA) a Unidade de Conservação 

mais frágil de todas.  

“Talvez não exageraríamos  se disséssemos que é  inútil em nosso país. Isto porque 

é a declaração de proteção de uma área que fica, em  quase sua totalidade ou em 

sua totalidade, nas mãos de particulares, onde as restrições de uso, portanto,  são 

aquelas da legislação orgânica válida para qualquer propriedade no país. Em 

outras palavras, só se pode restringir em uma APA o mesmo que se pode restringir 

em qualquer outro lugar, APA  ou não”, sendo por isso mesmo a categoria que mais 

se proliferou em determinado período, quando o governo deixou de investir nas 

categorias de Proteção Integral para investir em APAs que jamais funcionaram” 

(op.cit., 2006). 

É a categoria mais fácil de ser decretada, diz Pádua, “e mais útil para fins 

demagógicos, foi usada a torto e direito  chegando-se ao absurdo de se estabelecer APA até no 

                                                      
295 http://www.oeco.com.br/maria-tereza-jorge-padua/16283-oeco_18681: Maria Tereza Jorge Pádua.  
Funatura. 13 Set 2006 

  

http://www.oeco.com.br/maria-tereza-jorge-padua/16283-oeco_18681
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Jockey Club de uma capital, ou no bairro de Laranjeiras no Rio. É isso mesmo, APA serve 

para tudo”, acresce (Pádua, 2006). Apesar de tudo, diz Pádua que algumas APAs chegaram a 

ser importantes como um instrumento de certa proteção – ou para chamar a atenção – para o 

entorno de unidades de conservação “de verdade”, como as de proteção integral. “Até mesmo 

para unidades de conservação de uso direto dos recursos naturais algumas APAs foram 

importantes. Sempre temporariamente”(idem). 

É importante refletir-se sobre esses argumentos, que têm razão em grande parte. Para 

que as APAs viabilizem-se como mecanismo de proteção eficaz, como cremos que possa ser, 

há que se discutir a problemática francamente. Nos dois primeiros congressos brasileiros de 

unidades de conservação não houve muito espaço para isso, dada a passionalidade da 

discussão. No primeiro, em 1997, um grupo de pesquisadores que gostariam de discutir as 

questões apresentadas em seus trabalhos, e reivindicaram à organização do evento mais 

espaço de discussão para a categoria, conforme moção encaminhada à plenária final. Dali 

surgiu o “Grupo das APAs”, que ao longo de alguns anos funcionou abrigada pela Comissão 

de Áreas Protegidas da UICN296.  

 

Para registrar a evolução da importância da própria categoria, em 2003, a Fundação O 

Boticário de Proteção da Natureza organizou um seminário sobre a gestão em APAs no 

Paraná. Concluiu, entre outros pontos, que deve ter uma gestão participativa a ser 

concretizada principalmente pelo conselho gestor da unidade, em que se inserem a sociedade 

civil e as diferentes esferas administrativas do setor público (Boticário, 2003). O papel do 

conselho da APA avaliado naquela ocasião é de aconselhamento e direcionamento, não sendo 

a ele atribuída a administração, que é de responsabilidade do órgão gestor. Isso ocorre com 

sucesso em algumas APAs, com ótimos resultados, apontaram alguns casos levantados, nos 

quais o órgão gestor funciona como coordenador e catalisador do processo. O importante é 

que a atuação do conselho contribua para o cumprimento dos objetivos da APA e que seja 

formalmente instituído, para que tenha força e reconhecimento.(op.cit., 2003)  

 

Para Ganem & Viana (2005) existem duas razões principais para as dificuldades de 

gestão de APAs encontradas na maior parte dos casos. Em primeiro lugar, o êxito da 

implantação de uma APA depende da integração dessa unidade de conservação com as 

                                                      
296 apasbr@yahoo.com.br, coordenado por nós, participantes daquele Congresso: Marilia BR Moraes, Claudio  
Maretti, Moacir Arruda, Dione Corte, Monika Röper, Ivo Jucksch e Claudia Sonda, entre dezenas de 
participantes.(Curitiba, 1997) 

mailto:apasbr@yahoo.com.br
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políticas públicas, como também da capacidade operacional do órgão executor. Em segundo 

lugar, deve ter-se conhecimento das particularidades no território e das relações existentes 

entre as comunidades locais e o ambiente natural (em especial quanto ao uso dos recursos 

naturais, aos produtos e aos resíduos gerados e aos beneficiários potenciais) (Ganem &Viana, 

2005). 

 

O enfoque básico para a gestão da APA para esses autores pousa na participação de 

todos os principais interessados, desde o órgão responsável até o morador. Destacam que 

 
“O processo de participação contribui fundamentalmente para a criação de 

instâncias formais de co-gestão da unidade, o que amplifica o processo de 

governabilidade no espaço regional onde a unidade está inserida, sem constituir, no 

entanto, elemento estranho às instâncias administrativas e de poder legal e 

democraticamente constituídas”(Ganem & Viana, 2005, p.20). 

 

Como instrumento de planejamento e gestão, a APA deve conciliar conservação da 

natureza com a cultura das populações, e, ao melhorar sua qualidade de vida, demonstra que 

essa unidade de conservação pode-se reverter num instrumento democrático de negociação, 

construtor da cidadania e de equilíbrio na distribuição dos ganhos, concluem Ganem & Viana. 

Isso porque a APA admite a propriedade privada, o que não implica preservar, mas fazer uso 

de todos os recursos adequadamente, otimizando os potenciais existentes e protegendo-os da 

degradação ou do extermínio. “São necessários recursos financeiros e parceiros na execução 

de tantas tarefas, de forma a prover renda e oportunidades para a população envolvida, sem 

perder de vista a qualidade desse desenvolvimento” (op.cit., 2005). 

21 

Segundo Guapyassu299 (2000),  
“no caso das unidades de conservação de manejo sustentável, os processos de 

gestão também foram sendo adaptados a partir daqueles desenvolvidos para as 

unidades de proteção integral. Embora a legislação específica preveja o 

zoneamento e sua normatização, na maioria dos casos, quando estes existem, foram 

calcados em premissas estritamente preservacionistas e não em princípios 

conservacionistas, ou com prioridades sobre o enfoque econômico imediatista. [...] 

Um ponto importante tem que ser considerado: não se pode pensar a gestão de uma 

                                                      
299 GUAPYASSÚ, Maísa dos Santos.”Unidades de manejo sustentável – ajustando o foco para sua gestão”.  In: 
Anais do II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 2000. V. III, Campo Grande, Rede Nacional Pró-
Unidades de Conservação.  Fundação O Boticário, 2002, p.43-49 
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unidade de manejo sustentável do mesmo modo que se pensa a de uma unidade de 

proteção integral, ou seja, com ênfase centrada em preservação estrita” 

(Guapyassu, 2000). 

 

A esse respeito, Röper300  vai mais longe:  

 
“o acompanhamento das iniciativas de ‘planejamento participativo’ apresentadas 

indicam que a implementação de uma categoria de manejo como a APA não se faz à 

base de uma reconfiguração meramente discursiva dos procedimentos operacionais. 

A persistência subliminar dos conceitos de planejamento inerentes ao modelo 

‘clássico’ de unidade de conservação termina por levar à reprodução dos conflitos 

que este vem suscitando. Ao redirecionar o enfoque do planejamento dos objetos 

para os sujeitos da conservação, a APA exige uma incorporação diferenciada de 

fatores sócio-econômicos, bem como de conceitos cotidianos da população atingida. 

Portanto, esta incorporação não poderá se restringir à compilação de dados 

estatísticos, devendo sim consistir numa relação interativa entre planejadores e 

atingidos” (Röper, op.cit.,2000). 

 

Uma das propostas desses autores para minimizar conflitos existentes seria pela 

introdução de modelos produtivos que garantam a sustentabilidade no uso dos recursos 

naturais, aliados à assistência técnica e extensão rural qualificadas. O gestor da unidade tem 

de estabelecer o diálogo, a negociação e alianças entre todos os envolvidos, concluem Ganem 

&Viana (op.cit., 2005). 

 

Para Cabral et al.301 (2002), só o fato da APA estabelecer restrições ao uso do direito 

de propriedade em áreas privadas, sem compensação alguma, já é por si só uma situação 

potencialmente geradora de conflitos. Para os autores, teria que haver um monitoramento 

adequado para impedir a ação do agente privado na satisfação de sua função de utilidade, 

maior ainda caso não se construam incentivos para o agente privado que sejam capazes de 

reduzir o conflito. 

 

                                                      
300 RÖPER, Mônika. “A difícil arte do planejamento participativo: a implementação da APA estadual de 
Chapada dos Guimarães como exemplo de institucionalização territorial”. In: Anais do II Congresso Brasileiro 
de Unidades de Conservação, 2000. V. III, Campo Grande, Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação; 
Fundação O Boticário, 2002, p. 69-78. 
301 CABRAL, Nájila Rejanne Alencar Julião  et alii. “Gestão ambiental em áreas de proteção ambienta”l. In: 
Anais do II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 2000. V. II, Campo Grande, Rede Nacional Pró-
Unidades de Conservação; Fundação O Boticário, 2000, p. 121-129. 



171 
 

Cabral & Souza (2005)302 concordam que a gestão ambiental  tem importante papel no 

arcabouço das Áreas de Proteção Ambiental, pois relaciona-se com o gerenciamento de todas 

as atividades humanas que tenham impacto significativo sobre o meio ambiente.  Mas 

ressaltam que tal gestão não é pacífica, motivando discussões e conflitos desde o momento em 

que ela se propõe a integrar diversos interesses. Desta forma, ao inserir a dimensão ambiental 

em processos decisórios privados e em políticas governamentais num sistema de gestão 

ambiental para APAs deve-se, pelo menos, atentar para a capacidade destes de identificarem  

os impactos ambientais advindos das atividades antrópicas, de modo a evitá-los ou controlá-

los. A ação, então, deve incluir mecanismos de controle ambiental de atividades, produtos, 

serviços, e melhorar os procedimentos adotados face à legislação vigente. Nessa ação de 

controle do uso e ocupação, os autores vêem que “a obtenção dos resultados resulta de um 

processo de negociação conduzido pelo Conselho Gestor” (Cabral & Souza, 2005, p. 49). 

Em síntese, Cabral & Souza apontam para o quadro de dificuldades de gestão das 

APAs em função de suas próprias características: ocupação de espaços territoriais vastos, 

cujos limites extrapolam limites municipais, permitem atividades econômicas – em geral 

privadas – em seu interior, supostamente atingindo agentes privados em seu legítimo direito 

de propriedade, na medida em que pode ser apropriado quando se deparam com determinadas 

restrições de uso e ocupação do solo impostas nessas UCs. Tal quadro implica que, para se 

obter a implementação de soluções condizentes com práticas econômicas ambientalmente 

adequadas, isso só pode ocorrer de forma satisfatória se forem abrangidos a maioria (ou um 

número significativo) dos agentes presentes. Esse envolvimento é que poderia levar à 

percepção de “ganho”, por parte do agente, que – importante - precisa ser traduzida em 

oportunidades concretas (idem, 2005, p.51). 

Outro aspecto destacado por Cabral & Souza é quanto à importância do respaldo 

político e administrativo dado pelo órgão governamental responsável pela APA. Isso viabiliza 

seu papel de negociador e gerenciador, cuja eficácia é crescente à proporção que cresce a 

importância da APA (conselho) enquanto espaço de negociação e do envolvimento de todos 

que, igualmente importante, devem ser convencidos pelo Estado de que este possui os 

requisitos legais e infra-estruturais para a tarefa a que se propõe (op.cit.).  

Por outro lado, os autores registram a necessidade da efetiva participação da sociedade 

em todo o processo, além de contar com o apoio e a presença decisiva de órgãos da 
                                                      
302 CABRAL, Nájila; SOUZA, Marcelo P. Área de Proteção Ambiental. Planejamento e Gestão de Paisagens 
Protegidas. RiMa. Campinas, 2005 – 2ªEd. 
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administração direta, com especial atenção à representatividade dos diversos setores nesse 

fórum, concluem Cabral & Souza. 

 O importante ponto da inclusão de núcleos urbanos no interior de APAs foi tocado pro 

Ganem & Viana (2005) no sentido de gerarem conflitos ainda maiores, na medida em que se 

criam mais restrições em locais com ocupação consolidada: “com todos os problemas comuns 

aos centros urbanos – crescimento desordenado, construções em áreas impróprias, falta de 

saneamento básico, ocupação de encostas e de canais de drenagem, dentre outros”.  

 

Com relação à alternativa de exclusão de áreas urbanizadas de APAs como remédio à 

dificuldade de se lidar com elas, lembramos que a mera exclusão da área urbana dos limites 

da APA reduziria as providências legais e burocráticas de licenciamento, mas os fenômenos 

decorrentes do descontrole da ocupação urbana continuariam a afetar a área protegida, a nosso 

ver, não eliminando o problema. Como se atenua a distinção entre meios rural (agrícola) e 

urbano, os problemas estão conjugados e, a nosso ver, também as soluções sairão dessa 

conjugação, a exemplo dos Parques Naturais Regionais franceses, pois os centros urbanos 

agem como catalisadores do patrimônio cultural, artístico  e ambiental, valorizando- o e 

permitindo sua devida exploração econômica. 

 

Analisando a APA Municipal do Sana, em Macaé, no Rio de Janeiro, Cozzolino & 

Irving303 partem do pressuposto de um dos consensos da comunidade ambientalista brasileira: 

só a democracia levará à sustentabilidade por meio de espaços de negociação e do 

fortalecimento dos instrumentos já existentes, utilizando-se do conceito de governança.  

“O que se observou [...] foi um processo dinâmico de construção de Governança, 

em que parcelas significativas dos grupos locais têm buscado se representar, ao 

mesmo tempo em que o Poder Público tem, de forma progressiva, considerado a 

participação dos atores sociais no processo de gestão”(Cozzolino& Irving , 2006, 

p.193). 

A comunidade nesta APA é caracterizada por uma dinâmica social muito rica e 

complexa, foco de diversos estudos acadêmicos, de múltiplas áreas de conhecimento, cuja 

população é composta por pelo menos três grupos sociais distintos – a população tradicional 

da região (“nativos” ou “matutos”), alguns grupos de moradores que se estabeleceram no 
                                                      
303COZZOLINO, Luiz Felipe F. & IRVING, Marta A. “Gestão em Unidades de Conservação: um caminho 
teórico e metodológico possível a partir da ótica da governança na APA do Sana (Macaé-RJ)” in  Irving (org.) 
2006. 
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Sana há mais de uma geração (os “cabeludos” ou “alternativos”) e os novos moradores que 

chegaram com o “boom” turístico dos anos 1990, os “neo-hippies”: dessa diversidade de 

visões de mundo e de projetos pessoais é que brota boa parte dos conflitos, reforçados ao 

longo do tempo por episódios de denúncias e autuações (op.cit., 2006). 

Segundo os autores, esse contexto gerou forte resistência à problemática ambiental, 

especialmente em relação aos órgãos oficiais: a percepção de boa parte da população local é 

de que a temática ambiental está associada a limites em sua liberdade de ação, coibindo suas 

práticas tradicionais de produção.  

“Sendo assim, a criação da APA gerou (e ainda gera) forte ansiedade na 

população, uma vez que , tanto os produtores rurais quanto os habitantes locais que 

exploram o turismo – comerciantes, donos de pousadas e campings e pequenos 

proprietários – sentem –se ameaçados em suas alternativas de subsistência” 

(Cozzolino & Irving, 2006, p.188). 

Outras observações desses autores relacionam-se à falta de orçamento próprio, não 

dispor de um planejamento anual da gestão; a fiscalização e regulação das atividades têm 

baixa eficácia; há um evidente conflito de competência entre os órgãos responsáveis; falta 

sinergia entre as ações das diferentes secretarias de governo envolvidas; os mecanismos de 

comunicação do poder pùblico com a população local têm-se revelado ineficientes; a 

população rural se sente mal orientada e está insatisfeita com o caráter repressivo da 

fiscalização; e, finalmente, a APA encontra oposição de grande parcela da população. Ainda 

assim, os autores avaliam que esses problemas não têm representado impedimento à 

construção das instâncias de governança (Cozzolino & Irving , 2006, pp.193-194). E, como 

vimos, a construção da governança pode contribuir para atacar todas essas questões. 

Entretanto, vimos a importância da representação e da legitimidade, temas que os 

autores aqui levantam: é necessária uma abordagem que envolva setores não representados no 

conselho, aqueles que  são importantes para a sociedade local e suas demandas. Para os 

autores, enfim, uma ótica de governança pode fornecer indicadores a gestão democrática de 

UCs (Cozzolino & Irving, 2006, pp.194-195). 

Sem se restringir às APAs, foi abordada a efetividade da participação da sociedade nas 

decisões políticas relacionadas a unidades de conservação por Trannin, Irving & Pedro305, que 

                                                      
305 TRANNIN, Maria Cecilia, IRVING, Marta A. & PEDRO, Rosa Maria L.”Mídia, Você é Verde?” in IRVING 
(org,) 2006. 
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pesquisaram matérias veiculadas pela mídia impressa de massa – reportagens e entrevistas - 

com base no campo semântico relacionado ao SNUC, não observando referência direta ao 

sistema, concentrando-se a informação nas mídias especializadas na temática ambiental 

(Trannin et al, op.cit., pp.169-178). Concluíram que a difusão midiática opera de modo 

espetacular, dando ênfase à natureza não pelo seu valor “intrínseco”, mas, sobretudo, como 

“commodity”. Entretanto, o problema da difusão midiática não parece estar no “acesso à 

informações”, notam, mas no seu “excesso”, o que pode produzir o descarte cada vez mais 

acelerado de conteúdos, transformando os bens simbólicos mediados pelo consumo em 

descarte instantâneo, seguindo as leis de mercado.  

“Seria algo que chama a atenção, mas uma atenção “desarticulada e distanciada” 

tal qual na Teoria do Espetáculo, acrescem.  Não seria o caso de ser contra o 

espetáculo, concluem, mas de compor com ele. De buscar pontos de resistência no 

sistema e empreender ações para mudanças que, associadas em rede a outras ações 

em outros lugares transformem o padrão de informação difundida. Uma proposta 

de difusão mais próxima do real cotidiano, da utilização da forma espetacular com 

o conteúdo da proteção da natureza. (idem, pp. 180-182) 

 Ganem & Viana306 ressaltam o papel das APAs enquanto parte de um sistema de 

unidades de conservação, destacando sua importância no suporte às UCs de proteção integral, 

atuando como corredores ecológicos ou zonas de amortecimento, ou mesmo possibilitando a 

conservação de ecossistemas onde a ocupação humana não permitiria a implantação de uma 

unidade mais restritiva. “As APAs fazem parte de um sistema de unidades de conservação, 

cujas partes/unidades têm, cada qual, suas funções específicas, convergindo para um objetivo 

comum –  conservar a biodiversidade” (op.cit., 2005) 

Côrte por sua vez, assinala a falta de garantias de que as decisões ou recomendações 

do conselho sejam implementadas pelos proprietários particulares (Côrte, 307 1997). “Assim, o 

conselho gestor transforma-se num mero canal de negociação e de convencimento dos 

proprietários para que consintam no estabelecimento de certas restrições, seja de algumas 

atividades, seja de procedimentos específicos”, como dizem Ganem & Viana (op.cit., 2005) 
 

                                                      
306 Ganem, Roseli Senna; Viana, Maurício Boratto. APAS federais no Brasil. Câmara dos Deputados, 
Consultoria Legislativa.serie Estudos.2005. HTTP://bd.camara.gov.br 
307 CORTE, Dione A. A. Planejamento e Gestão em APAs: o enfoque institucional. IBAMA, Brasília, DF, 1997. 
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Em síntese, Ganem & Viana avaliam que o estado precário da gestão das APAs 

federais deve-se antes ao processo de gestão, além das deficiências de recursos, aqueles 

predominantemente de caráter impositivo, ao invés de participativo. Dizem os autores que  

  
“sejam quais forem os motivos, a verdade é que, com a gradativa ocupação dos 

espaços territoriais pelo homem e a necessidade cada vez maior de preservação de 

espécies e ecossistemas, as APAs, por todas as características aqui analisadas, têm 

excelente potencial de implementação em nosso País. O que se espera para os 

próximos anos, mais que o crescimento quantitativo desta e de outras categorias de 

unidades de conservação, é que as APAs possam, vencidos os gargalos ora 

existentes, vir a cumprir, de fato, os objetivos para os quais foram criadas, quais 

sejam os de proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”(Ganem & Vaina, 2005). 

 

Pensam que  
“devemos, nesse pequeno universo chamado APA, nesse laboratório de 

metodologias e experimentos, aprender a gerenciar o meio ambiente, dosando as 

medidas impositivas e estimulando as participativas, de modo a transformar esse 

espaço territorial num objetivo comum de todos os que lá habitam ou dele 

dependem”.  

 

Caso contrário, dizem, devemos concordar com Côrte (1997), para quem “desistir da 

implantação deste instrumento é o mesmo que assumir que não é possível conciliar proteção e 

desenvolvimento e que o desenvolvimento sustentável não passa de uma utopia”. (op.cit., 

1997; Ganem& Viana, 2005). 
 

Pagani (2009) vê na APA o papel de promover a conservação da biodiversidade 

através da proteção de fragmentos de ecossistemas naturais, da conectividade entre eles e da 

reconstituição paisagística.  

 
“Para isso, seu planejamento e gestão devem ser direcionados, prioritariamente, à 

dinâmica da conservação da biodiversidade: proteção - conectividades – ampliação 

do mosaico de APs. Através do apoio e assistência técnica proporcionados pela 

gestão de APAs, fragmentos identificados como áreas núcleo podem ser 

transformadas em APs públicas ou privadas, sob a égide de proprietários que, 

solidariamente, se engajam na missão da conservação, formando redes de UCs 

locais ou Mosaicos locais de áreas protegidas” (Pagani, 2009, p.315). 
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Gomes et al.308 analisaram a gestão da APA Federal do Cairuçu (Parati, RJ), 

constatando que documentos de regulamentação por si só não impedem a exploração ilegal 

das áreas protegidas, e apontam para o papel que o conselho gestor teria a desempenhar para 

sanar isso. Os conflitos socioambientais aumentam a partir do controle de atividades  

institucionalizadas anteriormente à criação das UCs. Maiores desentendimentos e falta de 

informação da população impedem o entendimento dos verdadeiros propósitos das unidades 

de conservação. A ausência de políticas que conciliem o desenvolvimento com a conservação, 

como também de orientação para uma postura adequada da população, não mostra a devida 

compreensão da importância de se preservar a biodiversidade direta e indiretamente, dizem as 

autoras. A área em questão sofre a pressão da especulação imobiliária e o comércio ilegal dos 

recursos naturais.  

“Quanto às instituições envolvidas, a falta de diálogo por si só já se caracteriza 

como geradora de conflito”, e, “mais do que  elaborar leis e estabelecer o poder de 

polícia, as instâncias públicas de governo devem buscar mecanismos de gestão que 

consigam consolidar efetivamente o desenvolvimento sustentável. [...].   O desafio 

de desenvolver  técnicas e processos que facilitem a negociação de conflitos tem 

motivado inúmeras iniciativas, porém, é  necessário verificar os aspectos 

metodológicos que melhor contribuam para o tratamento dos conflitos 

encontrados” (idem).   

Andrade et al.309 buscaram compreender a gestão participativa na Área de Proteção 

Ambiental de Petrópolis (APA de Petrópolis, RJ), avaliando quantitativamente a 

implementação das ações propostas e efetivamente incorporadas em um período de 10 anos 

(1998-2007). Os resultados demonstraram que pode existir uma lacuna significativa entre o 

fato de um conselho estar formado, reunir-se regularmente e influenciar, de fato, o processo 

de gestão da unidade de conservação. Para os autores, o processo de gestão participativa em 

unidades de conservação no Brasil carece de abordagem metodológica adequada, capaz de 

beneficiar o controle social e efetivamente contribuírem para a gestão dos recursos naturais.  

Os aspectos levantados, são, contudo,  animadores, tendo-se notado grande motivação inicial, 

grande número de propostas, e que as atividades de gestão para a APA passam pela discussão 

no conselho e partem do mesmo. Mas, em seguida, notam, há dificuldades de outra ordem que 

                                                      
308 GOMES, Laura Jane; CARMO, Maristela Simões do; SANTOS, Rozely Ferreira dos. “Conflitos de 
Interesses em Unidades de conservação do Município de Parati, Estado do Rio de Janeiro”. 
http://www.ief.rj.gov.br/pesquisa/publicacoes/REJ/docs/10B.pdf 
309 ANDRADE, Julia Turques de.STEIN, Fernanda Ferreira Galdeano&MEDEIROS,  Rodrigo. “Avaliando a 
consolidação da gestão participativa na APA Petrópolis/RJ a partir das propostas do conselho de gestão”. 
Departamento de Ciências Ambientais/UFRRJ. 2008  

http://www.ief.rj.gov.br/pesquisa/publicacoes/REJ/docs/10B.pdf
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impedem a realização do planejamento, por motivo financeiro ou operacional  (Andrade, 

2007, p.127). 

Macedo310 analisou os conselhos das APAs da Baleia Franca e de Guaraqueçaba a 

partir de questionários aplicados aos gestores e aos conselheiros de ambas as APAs. As 

perguntas foram a respeito de sua percepção dos pontos positivos e negativos, como também 

sobre propostas que teriam para melhorar o espaço de participação. E as respostas foram 

semelhantes, havendo equivalência na principal proposição – relativa à capacitação dos 

membros – e outras quatro dimensões: dinâmica do conselho gestor, processos de ensino-

aprendizagem e compromisso governamental (as mais recorrentes) e questões sobre 

representação e representatividade, sugerindo um maior número de entidades que representem 

interesses e/ou localidades diferentes (Macedo, 2008, p.142). 

 

Em resumo, diz Macedo que há uma avaliação positiva a respeito do espaço em si 

(“ampliação da cidadania”, “criação de um espaço democrático”, “possibilidades de 

estabelecer diálogos interinstitucionais”), mas é negativa a com relação à ausência de 

resultados concretos ligados à solução dos problemas que afligem o cotidiano das populações 

inseridas nas duas áreas, enfatizando que a dinâmica é “muito morosa”, “pouco objetiva” e 

“não sai do papel” (Macedo, 2008, pp.143-144).  

 

Os conselheiros destacaram o papel do conselho no processo ensino-aprendizagem 

(abordagens colaborativas), sendo ainda importante a promoção de eventos que possibilitem 

uma reflexão sistematizada a respeito do próprio espaço e do próprio fazer. Na dimensão 

relativa ao compromisso governamental, as  respostas dos conselheiros cobraram  maior 

autonomia dos conselhos e um crescente comprometimento dos órgãos públicos em relação  

às deliberações que emergem desse espaço  (Macedo, 2008, pp.150-152). 

 

Esses conselhos sofreram a alteração de deliberativos para consultivos, demonstrando 

com isso grande insatisfação. Sentiram que “perderam a força”. Os defensores da decisão 

alegam que a força do conselho decorre de outros fatores que os legais (legitimidade, 

representatividade etc.). No entanto, Macedo considera inegável que, além da fundamental 

vontade política dos gestores (pessoas e instituições), “o caráter deliberativo confere maior 

                                                      
310 MACEDO, Heitor Schultz. Processos Participativos na gestão de áreas protegidas: estudos de casos em 
unidades de conservação de uso sustentável na zona costeira do sul do Brasil. Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis, SC, 2008. 
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possibilidade de participação efetiva nos processos decisórios em Unidades de Conservação 

[...], pois o caráter deliberativo possibilita vincular o decidido com o que vai ser 

implementado311” (Macedo, 2008, pp.152-153). 
 

Resgatando uma questão levantada por Guapyassu (2003), Macedo toca na falta de 

competência da instituição para implementar o decidido. A partir dessa constatação, conclui o 

autor que os conselhos não têm por objetivo assumir diretamente a responsabilidade integral 

pela gestão da UC e, sim, contribuir para sua efetiva implementação312. As duas APAs 

apresentaram pontos em comum que foram qualificados como os principais pontos de 

estrangulamento na gestão, que dizem respeito a número reduzido de funcionários e alta 

rotatividade de gestores; poucos recursos financeiros e estrutura operativa bastante fragilizada 

e constantes mudanças nas estratégias de gestão (do ICMBio, no caso) (idem, 2008, p.154). O 

autor levantou ainda a questão da elitização dos conselhos, que pode se dar pela média do 

poder aquisitivo, mas também em decorrência do “saber técnico” (op.cit.,2008, pp.157-158). 

 

Schevisbiski313 conclui em sua pesquisa que as razões que dificultam o funcionamento 

ideal dos Conselhos são de naturezas diferenciadas, atrelados à cultura política e à conjuntura 

local onde estão inseridas essas instituições, segundo a autora, em vários casos. Há 

necessidade do exame de cada um segundo o contexto em que se insere. 

 

Ressalta-se aqui o aspecto relacionado com o financiamento à participação de 

conselheiros e funcionamento de conselhos.  Por lei, a atribuição de conselheiro é não 

remunerada, porém, num fórum que reúne representantes oficiais de associações, sindicatos 

etc., ocorre mesmo aquilo que Macedo (2008) aponta como “especialistas em conselhos”, 

apontando para a situação de desigualdade da “não remuneração” de representantes sem 

caráter formal remunerado de representação. Para Macedo, desconsiderar essa desigualdade 

ajuda a perpetuá-la, o que é estratégico se se parte do pressuposto que conselheiros 
                                                      
311 “O caráter é o formato do conselho e orienta seu produto: o resultado do debate será uma opinião (consultivo) 
ou uma determinação (deliberação). No primeiro caso o resultado  da consulta é a mera opinião, não adstrita ao 
reconhecimento; enquanto no segundo caso a deliberação vincula (ou deveria vincular) o órgão gestor. 
(SAHTLER, 2005, p.171, apud MACEDO, 2008, p.153) 
312 Concordamos com Macedo no destaque a este ponto, pois a participação da sociedade civil não pode se dar 
como uma apropriação pelo projeto político promovendo o desmantelamento do Estado. Bem ao contrário. 
Trata-se aqui de propor o fortalecimento da gestão da coisa pública pela sociedade civil. 
313 SCHEVISBISKI, Renata S.. “Os Conselhos Gestores e a lógica da institucionalização da participação política 
na esfera pública brasileira”in http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/resumos-anais/RenataSchevisbiski.pdf. A 
autora baseia igualmente vários argumentos em cita Tatagiba (2002). Ambas analisam o caso de conselhos 
municipais  ligados à saúde e educação. 
 

http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/resumos-anais/RenataSchevisbiski.pdf
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comunitários são os fundamentais elos entre o órgão gestor, as instituições e as comunidades 

residentes nas UCs, sendo eles os responsáveis por trazer as demandas e decisões das 

comunidades e levar os resultados das reuniões, complementa o autor, (Macedo, 2008, p.161), 

postura que compartilhamos. 

 

Na APA de Guapimirim, litoral fluminense, a participação das populações locais no 

conselho gestor foi avaliada com mais ou menos as mesmas dificuldades.  O chefe da APA, 

Coelho314, analisou o funcionamento do conselho através da documentação oficial e relatos de 

conselheiros e observadores em sua pesquisa. Conta-nos que as primeiras reuniões do 

conselho dedicaram-se à capacitação dos conselheiros, notando aumento da presença das 

populações locais ao longo de todo o período analisado. Ademais, em todas as reuniões 

abertas ao público havia mais representantes das populações locais que o número de cadeiras 

formais do conselho ocupadas por representantes desse segmento. Para exemplificar os 

resultados obtidos pelo conselho, aponta para a rejeição de um grande projeto ambiental – 

patrocinado por uma empresa - que pretendia instalar um complexo petroquímico próximo à 

APA.  Coelho conta que  

 “Entendeu o conselho que a aceitação do projeto naquele momento poderia ser 

utilizada posteriormente como barganha para flexibilização das restrições 

ambientais ao referido empreendimento. Tal posicionamento crítico dificilmente 

seria tomado por um conselho pouco amadurecido ou formado por representantes 

alheios ao dia-a-dia da região e, portanto, não afetados diretamente por eventuais 

mudanças em sua qualidade sócio-ambiental” (Coelho, 207, p. 214). 

 

O que se percebe a partir da pesquisa efetuada na Web, é que se pode estabelecer uma 

relação entre presença da APA na mídia, gestores – individualmente e conselhos. Varia ao 

longo do tempo, coincidindo as fases de maior proeminência com acidentes, atuação de 

ONGs, atuação de prefeituras, com algumas menções a conselhos (criação e/ou renovação), 

aspecto que volta a aparecer recentemente. 

 
 

 

 
                                                      
314 COELHO, Breno H. da S. “Participação das populações locais no conselho gestor da APA Guapimirim: 
empecilhos e avanços” in MEDEIROS & IRVING (Eds.) (2007)  
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PARTE IV: PERSPECTIVAS PARA UMA GESTÃO DO TERRITÓRIO 

DA APA  

O custo que se deve pagar pelo empenho de alguns poucos é com freqüência a 

indiferença de muitos. Mas nada corrói mais o espírito do cidadão participante que 

o indiferentismo dos que cultivam o seu “particular”. Ao lado da necessidade de um 

autogoverno existe o desejo de não ser de fato governado e de ser deixado em paz. 

Norberto Bobbio 
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16. A Importância do Local no Global (e Vice-Versa ) 

As políticas públicas no contexto da sustentabilidade, democracia e mudanças 

ambientais globais vêm sendo crescentemente abordadas, aponta Guilherme315, que percebe  

cinco linhas em definição: novos atores sociais, descentralização e partilhamento, inclusão e 

exclusão, espaços politizados e qualidade ambiental. Nesse contexto, a autora aponta a 

elaboração de indicadores como importante parte do esforço de redefinição do poder e o 

estabelecimento de políticas adequadas e operacionalizáveis. Sua pesquisa mostrou o 

fortalecimento das bases locais para a sustentabilidade, no âmbito de um programa nacional 

de política pública, constatando que os indicadores contribuem para a transparência de certos 

aspectos da realidade social para a opinião pública (Guilherme, 2007, pp. 101-105). 

Entretanto a compreensão da noção de interesse geral, no âmbito local, sofre de 

ambigüidade, ocorrendo uma atitude passiva face aos problemas. Este fato observado através 

de pesquisa, leva Jacobi316 a considerar a  formulação de  indicadores qualitativos como uma 

possibilidade de compreensão aprofundada quanto às causas e efeitos dos problemas 

ambientais na cidade. Tal percepção pode direcionar atitudes e possíveis soluções 

(Jacobi,1999, p.165). Para ele, a lógica de co-responsabilidade pressupõe a instauração de um 

processo de democratização da gestão ambiental com a defesa do interesse coletivo. Para isso, 

afirma Jacobi, barreiras sociais e institucionais limitantes teriam que ser superadas:   

“O conceito de interesse geral se fortalece na medida em que o tema da cidadania e 

a dimensão da educação para uma cidadania ativa são assumidos como aspectos 

determinantes na multiplicação de práticas participativas em  processos decisivos 

de interesse público. A cidadania, na sua dupla dimensão – como portadora de 

direitos e responsabilidade – é um campo fértil para o surgimento de tensões e 

ambigüidades, mas também deixa aberta a possibilidade de incluir o compromisso 

cívico centrado na participação ativa no processo público”(Jacobi, 1999, pp.167-

169). 

Para se chegar à implementação de ações, Jacobi aponta para uma necessária 

articulação sócio-política, que resulte num acordo quanto aos procedimentos de disseminação 

junto à opinião pública. Campanhas públicas de informação e outros mecanismos devem 

motivar um esforço comunitário de construção eficiente e consistente de processo 

participativo. No entanto, observa o autor uma grande expectativa da população sobre a 

                                                      
315 GUILHERME, Marcia Lucia. Sustentabilidade sob a ótica global e local. Annablume/ FAPESP. SP, 2007. 
316 JACOBI, Pedro. Cidade e Meio Ambiente: percepções e práticas em São Paulo. Annablume.SP, 1999. 
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solução de problemas ambientais serem resolvidos pela ação governamental, vendo a 

necessidade de uma postura crítica a respeito pelos formuladores das política públicas, 

lembrando, por outro lado, o significativo potencial de articulação conjunta entre os diversos 

atores apontado por sua pesquisa.  

“Cabe superarem-se os níveis de desinformação e desinteresse das pessoas através 

de um crescente processo de implementação de políticas públicas pautadas por uma 

lógica de co-responsabilização na prevenção e na solução dos problemas 

ambientais” (op.cit., p.172). 

16.1. Perspectivas 

Este início de século XXI permite muitas avaliações, formulações teóricas e propostas 

de periodização. Um ponto coincidente entre vários autores aqui pesquisados diz respeito ao 

momento de se formular um projeto norteador nesta época de intensas  transformações 

globais. Com variantes, todos se voltam para a perspectiva de um paradigma diferenciado, 

capaz de lidar com a complexidade e a multiplicidade de fatores em ação. 

Assim, Jacobi propõe, a partir da ótica local, novos formatos institucionais para o 

desenvolvimento de instrumentos eficientes de intervenção, considerando a governabilidade e 

o processo decisório como fundamentos (Jacobi, 1999, p.173). 

Quanto às escalas, global–local, não podem ser separadas, pois interagem 

continuamente. Leff317 (2006) observa ser cada vez mais evidente que problemas globais têm 

sua solução no nível local. Aliás, Harvey318 sugere a substituição do termo “globalização”  

para a expressão  “desenvolvimento geográfico desigual”, reforçando o caráter do todo e suas 

partes. O autor, como Furtado (2008), vê a criatividade como trunfo a partir das 

desigualdades, lembrando as abundantes oportunidades de organização e de ação políticas que  

condições desiguais oferecem (Harvey, 2006, p.98). Pode ser, então, uma boa oportunidade de 

se estabelecer um novo projeto comum.  

Porém, na perspectiva de um projeto sustentável, devemos superar mais um ponto 

crítico para sua realização, que é levantado por Ferreira319, referente à desvinculação das 

políticas ambientais das demais políticas públicas, nos níveis federais e estaduais. Para a 

                                                      
317 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. Ed. Vozes. 
Petrópolis, RJ, 2006. 
318 HARVEY, David. Espaços de Esperança. Ed. Loyola.2ª Ed.SP.2006 
319 FERREIRA, Leila C.  “A Busca de Alternativas de Sustentabilidade no Poder Local”, in FERREIRA & 
VIOLA (orgs.), 1996 
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autora, deve ser redefinida a natureza dos mecanismos inerentes às políticas públicas 

tradicionais, através de programas e controles para isso. Entretanto, acresce Ferreira, isto 

implica em mudanças na natureza dos movimentos sociais, nos quais os sujeitos precisam se 

firmar como tal. Na construção de uma sociedade democrática, no nível local estão os atores 

sociais com papel importante para a superação de conflitos (Ferrreira, 1996, p.155).  

A produção de escalas espaciais será o componente fundamental para a evidenciação 

do fenômeno da diferença geográfica, diz Harvey, pois não é possível entender o que se passa 

numa determinada escala sem referenciá-la com as demais na hierarquia escalar, “de 

comportamentos pessoais até problemas continentais ou planetários, passando pelos locais e 

regionais”. Assim como os processos ecológicos e físicos operam igualmente numa variedade 

de escalas, a formulação de uma política ecologicamente sensível passa pela determinação dos 

limites de um dado ecossistema e/ou qual seja sua entidade, afirma o autor. 

“... é por uma interação dinâmica com aquilo que poderíamos chamar de planos 

escalares de ‘processos naturais’ que os seres humanos produzem e concretizam 

suas próprias escalas para buscar a realização de suas metas e organizar seus 

comportamentos coletivos”(Harvey, 2006, p.108). 

Em qualquer escala são perceptíveis as diferenças geográficas, presentes nos modos de 

vida, nos padrões de vida, nos usos dos recursos, nas relações com os ambientes e nas formas 

políticas e culturais. Ao longo do tempo, as múltiplas atividades humanas vêm formando um 

verdadeiro palimpsesto de acréscimos históricos de legados parciais sobrepostos em múltiplas 

camadas, diz Harvey: 

 “A longa geografia histórica  da ocupação humana da superfície da terra e da 

evolução distintiva de formas sociais (línguas, instituições políticas e valores e 

crenças religiosos) inseridos integradamente em lugares com qualidades todas suas 

tem produzido um extratordinário mosaico geográfico de ambientes e modos de 

vida socioecológicos”(Harvey, 2006, pp.110-111). 

O fator diferencial que Harvey coloca de interesse para nossa pesquisa é que, na 

medida em que as diferenças geográficas continuam a ser reproduzidas, sustentadas, 

solapadas e reconfiguradas no presente, ocorre a maximização de ganhos das regiões com 

abundância de capital, que se tornam mais ricas, enquanto as mais carentes, mais pobres, por 

meio de processos que são tão ecológicos e sociais quanto econômicos:  
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Com a intensificação de processos na atualidade, as APAs devem ser objeto de uma 

estratégia de ação capaz de reverter , quando for o caso, a lógica de aprofundamento dos 

fenômenos correntes, na busca pela superação das particularidades, enfatizando as qualidades 

sistêmicas das conseqüências geográficas desiguais, apoiando-nos na argumentação de 

Harvey. Isso porque ele defende uma modalidade de universalismo no âmbito da qual possam 

florescer processos geográficos desiguais de maneiras mais produtivas e interessantes, para o 

que é uma condição necessária (embora não suficiente) o estabelecimento adequado de 

condições numa dada escala, no caso, a consideração conjunta do global e do local para a 

criação de alternativas políticas e econômicas320 (Harvey, 2006, pp.115-118). 

Ao lado das desigualdades econômicas, dificuldades ambientais estão evidentes por 

toda parte324, sem esquecer que a disseminação de modos ocidentais de pensar a auto-

satisfação e a auto-realização desencadeou um conjunto de intensas forças de crescente 

frustração econômica, social e cultural. Como alternativa ao capitalismo, Harvey propõe a 

construção de um “utopismo-dialético”, um utopismo espaço-temporal, que tenha raízes 

fincadas em nossas possibilidades presentes ao mesmo tempo, apontando trajetórias diferentes 

para os desenvolvimentos geográficos desiguais humanos, lembrando que, por mais 

fantásticas que sejam, os utopismos oferecem a base para moldar poderosas forças políticas de 

mudança, sendo este um dos momentos para isso (Harvey, 2006, pp.239-258). 

Harvey não considera serem as discussões ambientais antagônicas à política de classe, 

sendo que ambas podem e devem estar presentes numa perspectiva alternativa. Ao buscarem-

se alianças, deve-se atravessar muitas camadas da população, incluindo as não afetadas 

diretamente. Um projeto político - baseado na formação de alianças de classes em que a 

questão ambiental e uma ‘relação com a natureza’ mais satisfatória tenha lugar, ao lado da 

reconstrução das relações sociais e modos de produção e consumo – requer uma cuidadosa e 

respeitosa negociação com muitos movimentos ambientais e cientistas capazes de perceber a 

incompatibildiade entre o funcionamenteo de nossa sociedade e a resolução satisfatória das 

questões ambientais.  “A base desse projeto deve ser um acordo amplo acerca de como vamos 

conceber e assumir, individual e coletivamente, nossas responsabilidades perante a natureza 

em geral e nossa própria natureza humana em particular” (op.cit, 2006, p.292). 

                                                      
320 Para o autor tanto é errado confundir o global de globalização com reivindicações mais gerais de 
universalidade (de verdades, de preceitos morais, de ética e de direitos), quanto desprezar a ligação entre esses 
aspectos. 
324 Muitas a requererem ações regulatórias e intervenções em todas as escalas, inclusive a global, afirma 



185 
 

Utilizando-se da imagem do arquiteto, Harvey retoma a figura do projeto  

“Se a arquitetura do utopismo dialético tem de se fundamentar em matrizes 

contingentes de relações sociais existentes e já formadas, imersa num mundo físico 

e ecológico em constante mudança, devemos seguir com a vontade de concretizar, 

em que pesem as condições que não criamos e nem escolhemos, e, portanto, nunca 

possamos ter inteira certeza das plenas implicações de nossas ações” (op.cit., 2006, 

p.302). 

O utopismo dialético tem de enfrentar a produção de “comunidade” e o “unir-se para 

propósitos de ação coletiva”, ao mesmo tempo que articular o lugar e o significado desse 

fenômeno num quadro político mais amplo (Harvey, 2006, p.314). Também Harvey  enfatiza 

as possibilidades e alternativas para a ação humana mediante a vontade de criar.   

Furtado325 prega a necessidade de um projeto alternativo, assinalando como 

incontestáveis “pontos nevrálgicos em nosso sistema de civilização a alimentação da 

criatividade, as relações do homem com a natureza e o suporte social da reprodução da 

espécie” (op.cit., 2008, pp.:228-229). E nada mais indicativo da canalização de forças 

criadoras para os fins, na vida social, do que a existência de atividade política, diz (Furtado, 

2008, p.118). 

A capacidade de inovação (não apenas tecnológica) sempre esteve no centro de 

qualquer processo histórico de desenvolvimento, aponta Veiga326. Para o autor, no Brasil ela 

tem sido extremamente baixa no Brasil, sem a devida consideração das habilidades e das 

instituições que garantem a formação dos recursos humanos e a construção da confiança 

(Veiga, 2009, p.163).  

Para Sachs327, devemos buscar novas respostas a uma velha questão: qual Estado para 

qual desenvolvimento?  

“Precisamos de um Estado enxuto, porém atuante e capaz de compatibilizar os 

objetivos sociais com a prudência ecológica, de articular entre si os espaços do 

desenvolvimento – do local ao regional, ao nacional, ao transnacional – e de 

promover parcerias entre todos os atores públicos e privados, incluindo ao 

desenvolvimento negociado e pactuado entre seus protagonistas” (Sachs,2009, p. 

15). 

                                                      
325 FURTADO, Celso. Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Companhia das Letras, Ed. 
Definitiva. SP. 2008 
326 VEIGA, José Eli da. “Os desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil” in PÁDUA (org), 2009. 
327 SACHS, Ignacy. “Ecodesenvolvimento e Justiça Social no Brasil”. Prefácio in PÁDUA (org), 2009. 
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Quais aspectos metodológicos para um projeto alternativo em nossa época? 

Mézsáros328 coloca a mediação como a categoria mais importante, tanto teórica quanto 

prática, pois somos mesmo seres da natureza mediados por si próprios, que devem assegurar 

até no mais longo prazo suas condições de existência numa interação planamente adequada 

com a natureza  (Mézsáros, 2009, p.277).  No entanto, numa época como a nossa, uma 

mediação coerente só pode ser concebida como instituição prática do trabalho à ordem 

antagônica do capital. “A alternativa hegemônica determinada ‘a nova forma histórica’, com 

sua racionalidade abrangente emergindo de seus membros individuais – pode sustentar-se 

como modo viável de controle sociometabólico” (Mézsáros, 2009, p.283).  Para o autor, isso é 

inconcebível sem um sujeito social ativo que possa intervir autonomamente no processo 

social em curso, acrescentando que “não pode haver dúvida em se encontrar uma ‘mediação 

reconciliadora’ do modo estabelecido de reprodução sociometabólica com a nova forma 

histórica” (idem). 

A ameaça de nossa destruição vem de uma força social tangível que no presente 

controla nosso modo de reprodução social, diz Mészáros. Força historicamente transcendível, 

pois a humanidade real é feita de regimes, partidos, grupos e classes, como também de 

indivíduos. Mas o sistema do capital (econômico, no caso) só pode ser historicamente 

suplantado por uma alternativa não menos abrangente e orgânica (op.cit., 2009, pp.294-295). 

A real mediação em questão para Mészáros refere-se ao domínio da alternativa 

hegemônica necessária para uma relação sustentável da humanidade com a natureza e com os 

próprios indivíduos sociais particulares, tipo de mediação, para ele, ora em curso. Essa  

mediação não antagônica é definida por Mészáros como “o envolvimento cooperativo 

genuíno na atividade com propósito conscientemente escolhido de resolver alguns problemas, 

ou, de fato, resolver algumas disputas que possam surgir de suas relações” (op.cit., 2009). 

Será no interior da estrutura de um sistema de mediações não antagônicas que 

encontraremos a solução projetada para os próprios problemas, diz Mészáros, não se podendo 

solidificar e perpetuar interesses parciais estruturalmente consolidados. Os interesses parciais 

herdados só podem ser suplantados radicalmente, por meio da ação cooperativa sustentada, 

assegurando ademais  condições objetivas e subjetivas para impedir sua reconstituição.  

                                                      
328 MÉSZÁROS, István. Estrutura Social e Formas de Consciência. A Determinação Social do Método. 
Boitempo Editorial.SP, 2009 
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“... A mediação historicamente sustentável é algo viável apenas como a mediação 

de si própria por parte de um sujeito social ativo, capaz de intervir autonomamente 

no processo de transformação em andamento de modo concordante com seu próprio 

desígnio coerente´”  (Mészáros, 2009, p.304). 

Mészáros destaca a importância da solidariedade, em conjunção com a igualdade real, 

como valores substantivos vitais exigidos para o sistema qualitativamente diverso de 

mediações não antagônicas. Os antagonismos da ordem capitalista dominante , diz,  

“não podem ser superados sem a inter-relação plenamente equitativa da 

solidariedade substantiva entre os indivíduos sociais livremente associados, assim 

como de seus países, na forma de solidariedade internacional genuína capaz de 

confrontar positivamente as falhas do passado. Essa é a única perspectiva 

historicamente sustentável para o futuro” (op.cit., 2009, p.309). 

Trata-se de um mundo no qual local e internacional se conjugam, na perspetiva de 

alternativas de vida cujo projeto contemple a sustentabilidade, por meio da cooperação 

soidária em nome do interesse coletivo ademais das singularidades. Em múltiplas escalas, 

com base no território. Harvey via a solução como forma coletiva, Mészáros fala em 

cooperação.  Criatividade, para aproveitar a oportunidade de desigualdades. Um projeto 

alternativo, a fim de fundamentar a implementação. 

 

16.2. Um Mundo Diverso (Nos Dois Sentidos329) 

Com tantas variações em curso, identificamos como um fator determinante a 

territorialidade de uma dada configuração espacial, pois no território se congregam processos 

culturais com origem em fontes diferentes - imigrantes, camponeses e urbanos, modernos, 

pós-modernos e pré-modernos – de modos, ritmos e projetos diferentes.  

Williams330 assevera que o que é verdade sobre uma cultura, em seu nível mais geral, 

é o fato de jamais ser uma forma em que as pessoas estão vivendo num certo momento 

isolado, mas, sim, uma seleção e organização de passado e presente, necessariamente 

provendo seus próprios tipos de continuidade. “Uma forma é implicitamente reprodutível, 

como o são sinais e convenções, ou perdem a significação. Uma tradição é, assim, o processo 

                                                      
329 Um “outro” mundo e com diversidade. 
330 WILLIAMS, Raymond. Cultura. Paz e Terra. 2ª ed. RJ, 2000. 
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de reprodução331 em ação, conceito que reúne muitos dos elementos-chave do processo 

cultural”  (Williams, 2000, p.182). 

A educação é uma portadora e organizadora muito eficiente da tradição. No entanto, 

há outros processos sociais pelos quais uma tradição é moldada e remoldada. A história 

oferece exemplos de competição, retificação, modificação do passado apresentado e suas 

possíveis (ou desejáveis) continuidades, casos que vão desde a re-seleção operacional da 

tradição, até aqueles tipos de reexame e representação.  A primeira mantém a tradição 

relevante e vigorosa em condições de mudança, os outros vão-se impondo na educação.  Na 

verdade, diz William, “é característico da tradição, e de importância fundamental para seu 

lugar na cultura, que, sob determinadas condições sociais, tradições alternativas e até mesmo 

antagônicas possam ser geradas dentro da mesma sociedade” (Williams, op.cit., p.185). 

Williams destaca a diferença entre a educação e as atuações sociais da tradição, que na 

primeira há uma negociação institucional, se não controle, que se manifesta rapidamente. No 

caso da reprodução de uma prática, esta é inseparável da reprodução dessas relações 

determinantes, “as quais são, ao mesmo tempo, reproduzidas não só pela continuidade da 

prática, mas também pelo exercício direto e geral do poder econômico e político” (idem). 

Patrimônio, muitas vezes a ser conservado. 

O processo de reprodução num nível mais definido se dá pelo grau de proximidade, a 

virtual identidade entre as condições da maioria das práticas e uma forma de relações sociais 

profundamente organizada. Porém ocorrem práticas com graus de distância reais e variáveis, 

assalariados, não assalariados, formas de trabalho cultural, formas de prática política. O que 

permanecerá de verdadeiro em cada um dos casos é que tal distância relativa será, na prática, 

uma definição de marginalidade numa ordem basicamente orientada pelas relações 

predominates. Condições de práticas mais ou menos alternativas só sobrevivem dentro dos 

limites de tolerância da ordem dominante. À medida que se desenvolvem, podem ser 

incorporadas ou passam a afirmar uma oposição declarada (Williams, 2000, p.187). 

É necessário, portanto, o exercício da convivência na diversidade se se pretende 

elaborar um projeto conjunto, alternativo, o que pode ser obtido através das práticas comuns, 

conforme nos diz Bourdieu332. 

                                                      
331 Evidentemente, reprodução não enquanto como cópia, mas como geração de um novo organismo dentro de si 
mesmo.  
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“Através das práticas comuns, pode-se chegar a parâmetros de concertação entre 

modos de vida bem diferentes, com vistas à realização de um futuro comum, pois a 

prática é o lugar da dialética, do opus operatum e do modus operandi, dos produtos 

objetivados e dos produtos incorporados da prática histórica, das estruturas e dos 

habitus333”  (Bourdieu, 2009). 

Bourdieu nos explica que a lógica prática atua sobre todos, por mais distintos que 

sejam, para os “primitivos” ou para políticos, em função da prática ritual ser um exercício 

simbólico. Eis, pois, uma perspectiva interessante, qual seja, levar em conta o capital 

simbólico na convivência e na negociação cotidiana com vistas a um projeto comum. As 

atividades simbólicas são tidas como quase que desprovidas de efeito concreto e material, 

consideradas como gratuitas, isto é, tanto desinteressadas quanto inúteis, comenta Bourdieu. 

Mas acresenta que,  

“Em uma economia que se define como recusando reconhecer a verdade objetiva 

das práticas econômicas [...] o próprio capital econômico apenas pode agir se 

conseguir se fazer reconhecer mediante uma reconversão própria  a tornar 

irreconhecível o verdadeiro princípio de sua eficácia: o capital simbólico é esse 

capital denegado, ignorado como capital que constitui, com o capital religioso, a 

única forma possível de acumulação quando o capital econômico não é 

reconhecido” (Bourdieu, 2009, p.196). 

Portanto, existe um capital comum a todos os setores presentes não importa em qual 

APA seja. Precisa, no entanto, ser reconhecido como tal por todos para ter validade. Numa 

economia arcaica, o capital simbólico vale mesmo no mercado: 

“assim como alguém pode se vangloriar de ter feito uma compra a um preço 

exorbitante [...] para ‘mostrar que pode fazê-lo’, também é possível se orgulhar de 

ter conseguido fechar um negócio sem ter desembolsado um centavo sequer, seja 

mobilizando um certo número de fiadores, seja, ainda melhor, em nome do crédito e 

do capital de confiança que tanto uma reputação de honra quanto de riqueza 

oferece” (Bourdieu, 2009, p.198). 

 
                                                                                                                                                                      
332 BOURDIEU, Pierre. O Senso Prático. Ed. Vozes. Petrópolis. RJ, 2009. 
333 “Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência produzem habitus, 
sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, ou seja, como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que 
podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o domínio 
expresso das operações necessárias para alcançá-los, objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem em nada ser o 
produto da obediência a algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação 
organizadora de um maestro”. (op.cit., p.87) 
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Capital cuja importância vem do grupo:  

“Quando se sabe que o capital simbólico é um crédito, mas no sentido mais amplo 

do termo, isto é, uma espécie de adiantamento, de desconto, de credibilidade, que 

somente a crença do grupo pode outorgar àqueles que lhe dão um maior número de 

garantias materiais e simbólicas, pode se observar que a exibição do capital 

simbólico (sempre demasiado custoso do ponto de vista econômico) é um dos 

mecanismos que fazem (sem dúvida universalmente) com que o capital atraia 

capital”(iBoudieu,  2009, p.199). 

É, portanto, com a condição de estabelecer uma contabilidade total - tendo em mente a 

indiferenciação entre os componentes simbólicos e os componentes  materiais do patrimônio -

que se compreende “a racionalidade econômica de condutas que o economismo remete à 

absurdidade”, diz Bourdieu (op.cit.). 

Leff336tem pensado num projeto alternativo, enquanto equacionamento da 

sustentabilidade enraizada em bases ecológicas, em identidades culturais e em territórios de 

vida, ainda que integrantes do processo de globalização regido pela racionalidade econômica 

e pelas leis de mercado. É aí que ele observa emergir uma política do lugar, do espaço e do 

tempo, mobilizada por novos direitos culturais dos povos, legitimando regras mais plurais e 

democráticas de convivência social e de reapropriação da natureza337.  

A convivência com outros modos de vida próximos à antiga tradição ocidental, 

anterior ao sistema capitalista ultramoderno, enfatiza aspectos ricos dessas organizações 

sociais, aspectos que perdemos “na passagem para a complexa sociedade urbana global”, 

aponta Leff. Ademais, a convivência nos evidencia a desigualdade de meios desses 

representantes, que se vêem como aprendizes, para competir com os demais “concorrentes” 

no âmbito de uma concertação para a gestão do território comum. É preciso registrar os 

direitos decorrentes da ocupação que vêm fazendo ao longo do tempo, no “seu” espaço. 

Espaço agora em divisão com outros, de certa forma “recém-chegados”338.  Esta é a proposta 

de Leff, segundo outra racionalidade, no território. 

 

                                                      
336 LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. Civilização Brasileira.  RJ, 
2006. 
337 Com a bagagem de  latinoamericano, Leff irá contrapor em certa medida a postura de Harvey vista há pouco, 
o que não impede a convivência de ambas as contribuições no nosso caso. 

 
338 Aspas do autor. 
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16.3. A Construção da Racionalidade no Território 

A crise ambiental tem suas raízes na natureza simbólica do ser humano, é uma crise da 

civilização, da cultura ocidental, diz Leff. É uma crise do efeito do conhecimento sobre o 

mundo, das formas de compreensão. A crise vem inaugurar, assim, “uma nova relação entre o 

real e o simbólico”: 

“Não é uma catástrofe ecológica nem um simples desequilíbrio da economia. É a 

própria desarticulação do mundo ao qual conduz a coisificação do ser e a 

superexploração da natureza; é a perda do sentido da existência que gera o 

pensamento racional em sua negação da outridade” (Leff, 2006). 

A racionalização econômica promoveu tal intervenção no mundo que atingiu as bases 

da sustentabilidade da vida e invadiu todas as culturas em escala planetária (Leff, 2006, 

pp.15-17). O território é considerado por Leff o locus dos “desejos, demandas e reclamos da 

população para reconstruir seus mundos de vida e reconfigurar suas identidades através de 

suas formas culturais de valorização dos recursos ambientais de novas estratégias de 

reapropriação da natureza”.  Se a economia global gera o espaço onde ocorrem as “sinergias 

negativas da degradação, no espaço local são forjadas novas territorialidades e emergem as 

sinergias positivas da racionalidade ambiental para construir um novo paradigma de 

produtividade ecotecnocultural “(Leff, 2006, 157). 

O território é lugar porque ali se assenta uma identidade na qual se enlaçam o real, o 

imaginário e o simbólico, diz Leff: 

 “O ser cultural elabora sua identidade construindo um território, fazendo dele sua 

morada. As geografias tornam-se verbo. As culturas, ao significar a natureza com a 

palavra, a convertem em ato; nomeando-a, constroem territorialidades através de 

práticas culturais de apropriação e manejo da naturez.” (Leff, 2006,  p.158). 

Uma questão básica colocada por Leff entre as culturas pré e pós modernas é o 

tempo:“Assim como o tempo se estrutura ao redor de eventos significativos, cada cultura 

define seus tempos, através de suas cosmologias e de seus sistemas simbólicos” (idem). 

Precipitam-se no território tempos diferenciados em que se articulam identidades 

culturais e potencialidades ecológicas. Para Leff, os tempos da sustentabilidade envolvem 

processos de restauração e produtividade ecológica, sim, de inovação e assimilação 

tecnológica, mas também de reconstrução de identidades culturais. “O tempo não é apenas a 

medida de eventos externos, mas é entretecido através da história nas formas culturais de 
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significação de seus mundos de vida, na atualização de identidades étnicas e seres culturais”. 

Os territórios culturais estão sendo “fertilizados” por um tempo que recria as estratégias 

produtivas, diz ele.  

“A política da diferença se manifesta, assim, como resistência à hegemonia 

homogeneizante da globalização econômica e como afirmação da diversidade 

criativa da vida a partir de sua heterogênese ecológico-cultural”  (Leff, 2006, 

pp.158-159). 

Na perspectiva de um projeto comum, cabe atentar para que os tempos são distintos 

entre culturas diferentes, pois simbólicos. É de fato difícil – senão impossível - para aqueles 

que nunca estiveram em longínquos sertões ou em comunidades insulares, pensar em termos 

de “outro” mundo, com base em outros parâmetros que os nossos, dentre os quais o tempo. 

Conservar o patrimônio cultural, a par do ambiental, requer de início saber-se muito 

precisamente os elementos em jogo e como garantir condições justas de participação de seus 

representantes. Trata-se de complexos quadros dinâmicos que a cada dia vêm sendo de 

alguma forma modificados, indo para não se sabe onde. Melhor seria saber, minimamante, e 

planejar. 

Morin339 formulou a hipótese de que um paradigma da complexidade pode auxiliar na 

busca de modos de inteligibilidade adequados à problemática frente à qual nos deparamos. 

Para construí-lo, Morin propõe a reunião de princípios na tentativa de incitar a 

estratégia/sujeito do pesquisador a considerar a complexidade da questão estudada.  

“Incita a distinguir e fazer comunicar em vez de isolar e de separar, a reconhecer 

os traços singulares, originais, históricos do fenômeno em vez de ligá-los pura e 

simplesmente a determinações ou leis gerais, a conceber a unidade/ multiplicidade 

de toda entidade em vez de heterogeneizar em categorias separadas ou de 

homogeneizar em indistinta totalidade. Incita a dar conta dos caracteres 

multidimensionais de toda realidade estudada” (Morin, 1996, pp.331-334). 

A pior simplificação, alerta Morin, “é aquela que manipula os termos complexos como se 

fossem termos simples, libertando-os de todas as tensões antagônicas/contraditórias”. É 

expulsar precisamente a resistência do real, a dificuldade de conceito e de lógica, que a 

complexidade tem a missão de revelar e manter” (Morin, 1996, p.337). 

                                                      
339 MORIN, Edgard. Ciência com Consciência. Bertrand Brasil. RJ, 1996. 
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A teoria não é nada sem o método, diz. Mais. Confunde-se com o método ou, melhor, 

“teoria e método são os dois componentes indispensáveis do conhecimento complexo”.  O 

método é atividade pensante e consciente, “é a atividade reorganizadora necessária à teoria”: 

“Arte, neo-artesanato, estratégia, pilotagem, cada uma dessas noções abrange um 

aspecto do poliscópico método”. [...]“Não é deixar-se dissociar pela contradição e 

o antagonismo, dissociação que evidentemente suprime a contradição, mas, pelo 

contrário, integrá-la num conjunto em que ela continua a fermentar, em que, sem 

perder sua potencialidade destrutiva, ela adquire também potencialidade 

construtiva” ( Morin, 1996, pp.338-339). 

A “maneira de pensar complexa” prolonga-se em “maneira de agir complexa”. O 

pensamento complexo induz a um novo ethos, conduzindo a uma nova maneira de agir, outra 

maneira de ser, diz Morin:   

”É claro que não há dedução lógica do conhecimento à ética, da ética à política, 

mas há comunicação, e comunicação mais rica, por ser consciente, no reino da 

complexidade, do que havia no reino da simplicidade” (Morin, 1996, pp.339-340). 

O paradigma de complexidade construído por Morin não cria apenas novas 

alternativas e junções, cria um novo tipo de junção, que é “o circuito”, unidade não redutora. 

Complexidade não é complicação, diz ele, porém  desconcerta e confunde por ser o novo. O 

outro lado é que nos torna sensíveis a evidências adormecidas, como a impossibilidade de 

expulsão da incerteza do conhecimento. O que deve se dar, então, é incorporar a incerteza no 

conhecimento e vice-versa, como progresso de conhecimento que traz o desconhecido e o 

mistério, observando que  

“Enriquecendo e mudando o sentido da palavra conhecer, a complexidade nos 

chama a enriquecer e mudar o sentido da palavra ação, a qual, em ciência como em 

política, e tragicamente quando ela quer dizer liberação, acaba-se tornando sempre 

no fim manipulação e dominação” (Morin, 1996, pp.463-468). 

O método, ensina Souza340, vem da concepção de uma disciplina, que se volta ao 

objeto. No nosso caso, o espaço geográfico. E, no caso da questão ambiental, é política. A 

geografia se vale de argumentos interdisciplinares para construir um método, um sistema 

coerente de idéias. Na questão ambiental, a discussão é política, como ademais a gestão, uma 

ferramenta política. A racionalidade do espaço se dá segundo a lógica do capitalismo. Para 

Souza, no mundo atual a dimensão é a do cotidiano, e a categoria de análise, o lugar. 
                                                      
340 SOUZA, Maria Adélia A. de.  Disciplina FLG 5099. FFLCH/DG-USP. 1º sem. 2010. Notas de aula. 
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Lembrando Arendt, o agir político liga-se à cidadania, por meio da liberdade. Para Milton 

Santos, a cidadania está no cotidiano.  

As perspectivas para um futuro exitoso para as APAs envolvem necessariamente uma 

estrutura capaz de atender a essa dimensão da vida e do espaço, de modo a evoluir ao longo 

do tempo paripassu à organização social de seus habitantes, com base no território. Uma 

estrutura de gestão deve ter um projeto – o lano – e um modo de operação – um conselho.  

17. A APA como Território de Articulação das Políticas Públicas: Projeto-APA 

Nosso raciocínio nesta parte da pesquisa partiu da relação global-local, que se dá por 

meio de escalas intermediárias complementares e internecessárias para a construção de um 

projeto solidário e coletivo, baseado na cooperação. Isso se dá com base no território, em que 

o lugar e a prática no cotidiano são capazes de promover alterações nas tradições que se 

encontram. A partir de indicadores claros, a opinião pública é capaz de acompanhar a 

dinâmica, na perspectiva de compreensão mútua dos tempos. Por fim, vimos que na 

complexidade o método é a atividade reorganizadora necessária à teoria. Portanto, o que nos 

cabe é estabelecer um método capaz de trabalhar no território da APA, considerando tudo o 

que foi abordado até aqui. 

O pensamento complexo nos conduz a outra maneira de agir, diz Morin (1996). Na 

complexidade, tudo se passa de outro modo - cultura, política, ética, ciência – a maneira de 

pensar complexa se prolonga, portanto, na maneira de agir complexa. E ação é política. A 

APA é política pública.  

 Se Ferreira (1996) apontava a desvinculação entre política ambiental e políticas 

públicas, Pagani (2009) afirma que o êxito na implantação de uma APA depende, entre outras 

questões, da sua integração com as políticas públicas na escalas local e regional e da 

capacidade operacional do órgão executor. Depende, também, do conhecimento existente 

sobre as relações entre as comunidades locais e o ambiente natural, sobretudo no que se refere 

ao uso dos recursos naturais, aos produtos e aos resíduos gerados (Pagani, 2009, pp.182-185). 

Trata-se de um agir diferente, a partir da escala local, regional e global integradas que 

será possível estabelecer um método para elaborar o projeto  comum, prático, viável, que 

poderá recompensar a participação, o embate, os conflitos. Se não for possível o consenso, 

obterem-se consensos, vários. Dez anos? Cinco anos? Mudar tradições e culturas políticas, 
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construindo um novo formato institucional de cooperação e solidariedade entre níveis de 

governo e de setores da sociedade. 

Aqui no Brasil, temos que lembrar dos efeitos da política governamental no cotidiano, 

efeitos que nem sempre são previsíveis, nem controláveis, processo democrático em 

aprendizado. Se o desempenho institucional está se formando, somos ricos no poder criativo, 

a possibilidade do agir diferente. 

17.1. Viabilidade de Integração de Políticas 

Vimos neste trabalho diversos casos da experiência francófona de gestão territorial 

que parte do ordenamento da ocupação do território para o desenvolvimento sustentável. A 

situação brasileira é bem mais complexa que a francesa para uma integração de políticas 

públicas tendo por base o território. Não que seja impossível, pois há exemplos e há meios 

para tal. 

Além da extensão territorial e disparidades regionais bem maiores, os níveis 

constitucionais definidos para poder público são três, a União, o Estado e o Municípío, com 

competências suplementares ou complementares. No caso da questão ambiental, a 

complexidade é ainda maior. Conquanto nova, a jurisprudência vem se consolidando no 

sentido de valerem as versões mais restritivas. Os “Objetivos do Milênio” (ONU) também nos 

dizem respeito. Se ainda reina uma concorrência/ disputa no campo político administrativo, 

em algum momento a prática política deverá se converter em concorrência/ conjunção. Além 

das implicações geradas pelas disputas entre níveis governamentais, em lugar da 

complementação, o sistema político-partidário do país traz maiores interferências já que o 

interesse é basicamente pelo poder de um partido, e, deste, com os acordos ou oposição ao 

governo estadual e/ou federal. 

Os textos analisados na primeira parte deste trabalho buscaram desconectar a imagem 

e a idéia de política da “politicagem” praticada com que nos acostumamos a conviver 

diariamente a partir das notícias veiculadas pelos meios de comunicação.   

Há experiências de políticas públicas ambientais que apontam saídas para a proteção 

ambiental, como os resultados do Arpa na Amazônia que começam a dar frutos, tendo saldo 

positivo a abordagem no contexto macroregional de uma política integrada relativa às 

unidades de conservação, importando uma quantia significativa de recursos financeiros. 

Portanto, começamos a ter dados para pensar um método que resulte em saldo positivo. 
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Os estudos efetuados para avaliação da implementação das unidades de conservação 

feitos pelo método Rappam utilizaram-se de duas abordagens metodológicas: a primeira, por 

categorias de unidades de conservação e nível de governo; a segunda, já, por contextos 

estaduais, o que retratou em maior profundidade as causas que agem no sentido daqueles 

efeitos negativos. Em lugar de acusações entre os níveis sobre a responsabilidade nas falhas, 

caberia, antes a cooperação solidária, para o bem de todos os governos. E da sociedade. 

Responsabilidade é a obrigação assumida por alguém ou que lhe foi atribuída por 

outrem. Responsável vem de responsabilis do Lat. responsare. Este, vem de respondere, 

responder341. Ou seja, responsabilidade é também a capacidade de dar respostas. Se os 

governos não têm sido capazes de dar as respostas quantitativa e qualitativamente a contento 

dos governados, cabe a estes tomarem alguma providência. Como lembra Jacobi, a partir do 

âmbito local, divulgação da informação e educação podem contribuir para não se esperar tudo 

do governo.  

Em termos de políticas públicas, nossa pesquisa levantou um amplo leque de 

programas e projetos que vêm ao encontro das propostas desejáveis para os objetivos de uma 

APA. O próprio Ministério do Meio Ambiente tem programas e produtos interessantes para as 

APAs. Não se buscou com esses exemplos alguma forma de “propaganda”. Bem ao contrário, 

buscou-se registrar, como no caso do ICMBio anteriormente, os compromissos estabelecidos 

pelo poder público, que deve ser cobrado. Nota-se que, quando há vontade política, vêem-se 

resultados através da integração de ações, como o exemplo a seguir.   

 

17.1.1. Territórios da e de Cidadania para o Desenvolvimento 

 

Dentre os vários programas federais, destacamos o denominado “Território da 

Cidadania”, de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se identifica 

em grande parte com o que vimos defendendo nesta pesquisa, pois visam a integração de 

políticas políticas públicas nessas áreas345 com o fim de combater a miséria e outros fins. Ora, 

as APAs assim consideradas passarão a incluir a variável ambiental no plano a ser elaborado 

para territórios definidos por seus limites.  

                                                      
341 Em latim, responsare derivado de responsum part.pass. de respondere tinha o mesmo significado de 
responder. Em português, responsar tomou o significado de dizer responsos, orações, murmurar.(Silveira Bueno, 
1967, p:3494) 
345  
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O território da APA, que privilegiará entre outras metas a melhoria da qualidade 

ambiental. Exemplos a serem seguidos de organização para experimentação de um novo 

paradigma. Além disso, seriam adotados cuidados especiais para o exercício da 

responsabilidade do Estado em formar cidadãos capazes de gerir seu território. Para cada caso 

relacionam-se as linhas de ação necessárias que, conjugadamente, num esforço 

multidisciplinar, concorrem para a obtenção de resultados concretos – no curto, médio e longo 

prazos. 

 

Além de linhas para geração de renda, há um aspecto primordial se quisermos  encarar 

as APAs como território de cidadania, que é o atendimento às necessidades de saneamento 

básico. Temos percebido as dificuldades do governo federal em implantar ações em grande 

escala, grandes programas e projetos nacionais. Nem sempre a solução deve ser homogênea, e 

nem sempre custará uma exorbitância se o arranjo for discutido e implantado localmente. 

Difíceis são as reações contra a mudança de regras do jogo. Mas se o jogo é que deve mudar, 

como não mudar as regras ao buscar-se um desenvolvimento sustentável?   

As APAs federais teriam grande visibilidade e replicação se fossem priorizadas para a 

instalação de infra-estrutura de saneamento, testando novos modelos e alternativas. Além de 

ser uma demonstração de que são valorizadas, servindo como um estímulo aos moradores à 

sua proteção, seria o primeiro passo para conservação da biodiversidade – uma boa qualidade 

ambiental-, como também para a vida das pessoas. As APAs são unidades de conservação que 

dialogam com as questões urbanas, constituindo muitas vezes a ponte entre os meios rural e 

urbano. Convivem e sofrem a problemática de periferias metropolitanas, sem o instrumental 

para dar conta devidamente. É necessária uma espacial atenção para as áreas urbanas em 

APAs – e vice-versa. 

Elencamosneste trabalho exemplos de políticas públicas no nível federal de governo. 

Tantas outras possibilidades ocorrem por iniciativa da própria União, dos estados, dos 

municípios, ou de ONGs e da inicitiva privada. Daí encararmos as experiências de parcerias 

que levantamos nesta pesquisa. 

 

Retomando de Landel & Senil (2009) a idéia de que o território tem no patrimônio sua 

metonímia, constata-se a ampliação nesses casos dos objetos e pessoas e atores envolvidos 

no que chamam de processos de patrimonialização, que se estendem às coletividades 
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territoriais. Enquanto objeto integrado ao processo de construção do território, o patrimônio 

se torna um recurso para o desenvolvimento territorial característico de cada comunidade ou 

sociedade, dando sentido às sinergias criadas na escala territorial. Se os recursos não são 

distribuídos igualmente no espaço, todos os espaços têm potencialmente recursos, desde que 

se lhes possa fazer emergi-los e valorizá-los. 

 

Cada território conta com recursos específicos, só existentes ali, a serem devidamente 

identificados e valorizados, elencados sob uma nova concepção, de patrimônio. Voltado para 

o desenvolvimento, vimos que uma visão compartilhada de futuro do território reforça a 

importância da coesão e da identidade para a execução de ações coletivas, além de instaurar  

um controle social favorável aos comportamentos dos cidadãos (Callois, 2010). 

 

18. Institucionalização para a Construção de um Projeto Comum. 

Integração de programas, não uma simples agregação de programas e, segundo Veiga 

(2000)349, ordenar territórios demanda um sistema com base territorial. É o que pretendemos 

demonstrar nesta tese – a APA enquanto sistema de base territorial pode levar a um 

desenvolvimento qualificado.  

A gestão se fundamenta na ação, como também a política resulta da ação. Para Arendt 

(2007), o objetivo de uma coisa só se torna real ao final da ação. Da mesma forma, produtos 

só passam a existir com o término de sua produção. Metas orientam a ação e produzem 

parâmetros para avaliar processo e resultados. E uma motivação para o grupo agir, “aquela 

convicção básica que um grupo de homens compartilha entre si”.351  

Com relação a isso, Godelier (2001) nos mostra a importância do dom nas relações 

sociais, sendo um ato voluntário, individual ou coletivo. Mesmo sem ter sido solicitado, 

institui simultaneamente uma relação dupla entre o que dá e o que recebe, uma relação de 

solidariedade, mas também de superioridade, instaura a diferença e a desigualdade entre 

doador e donatário. 

                                                      
349 VEIGA, José Eli da. A Face Rural do Desenvolvimento: Natureza, Território e Agricultura. Ed. da UFRGS. 
Porto Alegre, 2000. 
351 Cf.  Parte I: 2.1. O Agir Político 
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A relação entre Estado e sociedade não pode confundir agir político e prática do dom, 

numa compreensão ambígua da noção de interesse geral e decorrente posição passiva na 

perspectiva de reultados, deve ser um processo de constituição de algo comum (Jacobi, 1999).  

Por outro lado, a mudança de uma realidade para melhor está relacionada com o 

desenvolvimento institucional, lembrando que criar uma nova instituição política não é tarefa 

rápida nem fácil, cujo êxito só pode ser avaliado em termos de décadas, não de anos  (Putnam, 

1996). A institucionalização para o desenvolvimento gera desenvolvimento. 

 

Um projeto político, com base num acordo amplo e responsável perante a natureza 

geral e humana (Harvey, 2006), um projeto alternativo (Furtado, 2008), levando em conta 

qual Estado para qual desenvolvimento (Sachs, 2009), cuja metodologia deva se fundamentar 

na mediação que, numa época como a nossa, só pode ser coerente se concebida como uma 

instituição prática do trabalho frente ao capital (Mézsáros, 2009) . Um capital comum a todos 

é o capital simbólico, que precisa ser reconhecido como tal por todos para ter validade 

(Bourdieu, 2009).  

Uma tal organização social deve se caracterizar por confiança, normas e sistemas, que 

contribuam para a sociedade, facilitando as ações coordenadas relacionam-se com o capital 

social, que é também produtivo. Além disso, o capital social facilita a cooperação espontânea 

e formas de capital social como as normas e as cadeias de relações sociais multiplicam-se com 

o uso e minguam com o desuso (Putnam, 1996).  

Para uma proposta capaz de garantir um desenvolvimento econômico mais estável e 

mais sustentável, são necessárias novas estruturas institucionais. Com base no lugar, com 

repercussões globais (Jacobi, 1999; Leff, 2006). O formato institucional pensado deve dar 

conta do exercício da convivência na diversidade com vistas a um projeto conjunto, 

alternativo, que pode ser obtido através das práticas comuns. Vários autores aqui analisados 

abordam aspectos importantes a serem observados na concepção e funcionamento, levando 

em conta as insuficiências da administração pública e dos seres huamanos. (Bourdieu, 2009; 

Godard, 1997) 

A complexidade da gestão de um território abrangido por uma APA tem mais 

possibilidades de êxito se for considerado enquanto território constituído por uma APA, pois a 

maneira de pensar complexa prolonga-se em maneira de agir complexa. O projeto não é um 

ideal, um modelo a ser copiado em cada APA. Nem mesmo o modo de construção desse 
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projeto, ou mesmo o ritmo, podem ser pré-determinados. O projeto-APA vai depender das 

condições locais, fluxos e redes, enfim, não é possível criar estereótipos situacionais a serem 

impostos àqueles que vivem no recorte territorial a ser gerido.  

Unir forças para enfrentar as negatividades e otimizar os benefícios, dinamizando a 

economia local/regional e criando oportunidades para geração de renda, estas são 

decorrências da coesão. A partir da intensificação da globalização e do processo de 

urbanização que se verificam, os limites administrativos tornam-se mais e mais relativos, a 

começar da diferenciação mesma entre o meio rural e o urbano. Assim, percebemos que nem 

mesmo os limites da APA podem servir de referência absoluta para definir o universo daquela 

unidade. Foram muitos feitos há décadas, pode ser necessária uma revisão para adequação 

com o território assim definido por seus habitantes, cabendo uma reavaliação destes em 

função da paisagem, a ser utilizada como base para o ordenamento desta unidade de 

conservação.  

 

Por isso, trabalhar com as APAs deve admitir uma razoável flexibilidade acerca da 

delimitação feita há 10, 20, 30 anos, quando os critérios técnicos eram incipientes, definidas 

por vezes por oportunidades políticas numa época francmente desenvolvimentista. Não vemos 

nisto o impeditivo para implementção das APAs. Ao contrário, a implementação de uma APA 

pode resultar na redefinição dos limites. Determinante superior, diríamos nós, será o projeto e, 

claro, seus construtores, sociedade civil e Estado. 

 

Avaliamos anteriormente353 alguns aspectos da experiência com a proposta de 

regulamentação da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA CIP), em São Paulo, de 1996 a 1998. 

Após o processo de dois anos, eram evidentes os sinais de que a APA passou a ser encarada 

como aliada pela população local, visto proteger o modo de vida caiçara – textualmente – e 

buscar alternativas de desenvolvimento por meio de projetos que foram discutidos, acordados 

e alguns implementados, com sucesso. Notou-se que, a partir da compreensão de seus 

objetivos, estes foram assumidos por comunidades distantes e receosas das questões 

ambientais. Infelizmente naquele processo não houve a possibilidade de atender de forma 

particular, como se deveria, à população rural e à urbana, esta ficando concentrada na 

organização setorial, mas sem o devido envolvimento. Comparecimento fraco nas reuniões, 

                                                      
353 MORAES, Marilia BR. Área de Proteção Ambiental como Agência de Desenvolvimento 
Sustentável....FAPESP/Annablume, SP, 2004 
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faltaram setores importantes que, “fora” dos limites oficiais354 da APA, eram ao mesmo 

tempo fundamentais para o êxito de sua implementação. 

 

O processo de discussão e estudos feitos levaram à opção por definirem-se “Unidades 

de Gestão”, em lugar de zonas de uso, pois o que se pretendia era um plano de gestão, em 

lugar de um plano de manejo. Tratava-se de delinear por meio da gestão do território um 

posterior zoneamento, detalhando de forma participativa cada Unidade de Gestão e, cada uma 

destas, em relação ao todo.  

 

18.1. Unidades de Gestão e Comitê Gestor da APA CIP 

 

A discussão para definição do formato do Conselho Gestor da APA Cananéia-Iguape-

Peruíbe aconteceu em dois momentos.  Na primeira fase de regulamentação foram delineados 

alguns projetos a partir do Plano de Gestão desenhado na oficina de planejamento. Foram 

executados por parcerias para integração institucional, do interesse de outras entidades e da 

disponiblidade de recursos financeiros, de modo a manter a dinâmica do processo e 

exemplificar o tipo de ação. 

 

A segunda fase ocorreu quase um ano após a primeira, em função da burocracia para 

firmar novo convênio entre o governo federal e estadual e da disponibilidade de verbas. E em 

1997 deu-se continuidade aos trabalhos de regulamentação, visitando-se novamente todas 

comunidades, convidando-as para participar das reuniões para formação do Conselho Gestor, 

estabelecer o regimento interno e atribuições a serem formalizados através da devida 

Instrução Normativa. A avaliação da proposta feita no ano anterior para o Comitê Gestor, 

baseada na representação setorial, não foi positiva. Os participantes constataram que aquela 

formação não atendia à dinâmica regional. 

 

18.2. APA como “Agência de Desenvolvimento Sustentável” 

 

Nesse trabalho de avaliação do processo de regulamentação da APA Cananéia-Iguape-

Peruíbe, em SP, foram elencados alguns aspectos problemáticos para a implementação, como 

também possibilidades para isso. Houve aspectos positivos, como a aproximação da 

população local, tão oposta pela conservação ambiental até então, e das prefeituras, tão 
                                                      
354 O decreto de ciração da APA Cananeia-Iguape-Peruíbe exclui as áreas urbanas da unidade. 
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sentidas com o esquecimento a que se viam pelas demais instâncias de governo, a par da 

integração interinstitucional, foram sem dúvida marcantes no processo desenvolvido.  

 

O sistema de gestão previsto visou ligar a representação local à estrutura geral, de 

modo a inserir questões desapercebidas do conjunto. Daí que a representação popular a partir 

das Unidades de Gestão possibilitaria, a nosso ver, que setores não organizados formalmente 

estivessem presentes no conselho, como ocorreu na oficina de planejamento. Os presentes 

avaliaram essa oportunidade de participar algo a ser mantido, em lugar da constante presença 

dos mesmos representantes de organizações, que tendem a monopolizar as reuniões. A 

cidadania se fortalece com o aprendizado de todos à participação. 

 

A existência de uma estrutura organizacional permanente deve facilitar a captação de 

recursos, pois a utilização da pessoa jurídica da instituição responsável pela APA viabiliza o 

atendimento às exigências de ordem legal, enquanto que o caráter multisetorial do conselho, 

garantindo a participação no planejamento e na gestão, satisfaz critérios valiosos na avaliação 

dos projetos pelas instituições financiadoras.  

 
“[...]  a APA pode desempenhar o papel de uma verdadeira “agência de 

desenvolvimento sustentável” através da coordenação por seu Comitê Gestor, tendo 

a assistência técnica necessária para a elaboração de projetos, capaz de captar e 

gerenciar recursos  financeiros, chegando ao acompanhamento da execução de 

atividades, monitorando e avaliando plano e zoneamento. À alegação de excessiva 

autonomia com relação aos poderes constitucionalmente constituídos – estados e 

municípios , a estrutura gestora de uma APA propõe, sim, independência para 

promover o seu desenvolvimento e sua proteção, sem desconsiderar os demais 

níveis da organização territorial, dado seu caráter contextual.”(Moraes, 2004, 

p.105) 

 

Pela convicção nessa possibilidade é que vimos desde essa experiência buscando 

caminhos instrumentais para viabilizar na prática tais ideais. Assim chegamos a este trabalho.  

 

18.3. Parcerias para a Gestão  

 

A APA é uma unidade emblemática para a experimentação da co-gestão como 

modalidade de parceria, de modo a atender às particularidades que a APA apresenta e, dentro 
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da categoria, as particularidades de cada APA.  É uma discussão que mereceria, a nosso ver,  

ser retomada regionalmente, levando em conta os contextos estaduais, pois não implica a 

necessidade absoluta de gestão compartilhada, trata-se de uma possibilidade presente no 

SNUC, como outras. Uma discussão sobre possíveis parcerias levantaria uma desejável 

“concorrência” e promoveria a criação de novas instituições locais/ regionais.  

São caminhos para a institucionalização da administração em lugar da personalização 

que vem ocorrendo seria extremamente benéfica para o continuísmo saudável, isto é, a 

continuidade da administração relativamente autônoma da presença e do perfil ideal do gestor. 

No caso das APAs, elas são, por princípio, a nosso ver, objeto de co-gestão363, pois 

deveriam necessariamente envolver seus moradores, partícipes da gestão, proprietários de 

terras no interior da UC e, defendemos aqui neste trabalho, mais interessados no 

desenvolvimento e conservação da área – interesse além do interesse público. Portanto, 

caberia se pensar no caso da criação de Oscips baseadas num compromisso precípuo de 

gestão conjunta da APA. 

Resultados de uma pesquisa

Portanto, se formos investir na opção dada pelo SNUC de gestão compartilhada, 

teremos que dedicar tempo e energia para estabelecer compromissos mútuos entre as partes,

365 recente apontam que falta organização do terceiro setor 

brasileiro, como também ele precisa demonstrar capacidade de aplicar e expandir seus 

projetos. 

 

com vantagens única e exclusivamente para o interesse público daquela APA. Nisso, o 

Conselho Gestor de uma APA é o aparelho que pode garantir o cumprimento das regras com 

transparência e a permanência da gestão no espaço e no tempo. 

 

19.  O Papel do Conselho Gestor da APA 

 

A primeira parte desta pesquisa voltou-se a avaliações de experiências de abordagens 

colaborativas367 e gestão participativa, o que ressaltou ser a gestão do território uma questão 

política, não apenas técnica. A França tem uma tradição na gestão e no planejamento, cuja 

experiência permitiu as análises que aqui foram objeto de nossa atenção. Ademais, a relação 

francesa com ex-colônias também nos deram subsídios da problemática em outros países. 

                                                      
363 ainda que não senso estrito do SNUC 
365 notícia de 29/04/2011 veiculada no portal Eco D 
367 Coincidente com a abordagem de aprendizagem social, cf. cooperação Canadá 
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Nesse sentido, apontaram dificuldades em particular por problemas decorrentes da cultura 

política local.  

Nota-se a formação de uma massa crítica em relação às experiências colaborativas, 

como a relação entre a internalização dos interesses do grupo e a geração do controle social 

por regras compartilhadas, contribuindo para o respeito das regras de vida em sociedade 

(Callois, 2010), cuidando de uma democratização das informações. Além de que, no plano 

psicológico, a internalização de interesses coletivos ajuda a estabilizar o ambiente e reduzir 

a ansiedade ligada à incerteza, tanto no nível material quanto afetivo368. A sustentabilidade 

do desenvolvimento territorial envolve a noção de coesão e demanda alto raio de confiança, 

devendo-se atentar às características locais para as devidas ações territoriais. Os efeitos são 

notadamente territoriais, mas cada vez mais políticos, vendo serem encorajadas todas as 

formas de ação coletiva.  

Outros autores mostraram a importância da política em nossas vidas, ou sua ausência.  

Nossa sociedade resulta de uma formação territorial e cultural colonizada, escravista e 

subdesenvolvida, agrária e arcaica. Mas por outro lado com setores altamente desenvolvidos 

no leque de desigualdades presentes neste país. Na medida em que o direito do saber 

tradicional – o que é diferente  de arcaico – é levantado como opção de caminhos para o 

desenvolvimento, vem à baila a discussão da convivência de culturas diversas num território 

definido por uma APA e, portanto, no respectivo conselho gestor. Que é o segundo ponto a 

registrar na nossa visão de conselho: a igualdade de condições para a participação.  ara isso, 

um ponto fulcral da formação do conselho é a representatividade. O formato misto – entre 

representação direta dos setores populares e a delegada (setorial, categoria de classe etc.) 

mostrou-se positiva nas experiências postas em prática.  

 

Por fim, retomando outro ponto defendido neste trabalho por nós ao longo da pequisa, 

é que a presença no conselho deve ser balizada por um projeto comum, que chamamos de 

Projeto-APA. A deduzir dos trabalhos analisados sobre os Parques Naturais Regionais 

franceses a Carta-Parque determina um motivador para as discussões a cerca do futuro 

daquela região. Para nós, essa motivação básica para a participação, na ótica do dom e da 

                                                      
368 Cf. Parte I: 1.2.2. Coesão e Identidade como Patrimônio Territorial 
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melhoria da vida, promoveria representatividade, assiduidade e inovação como tripé para o 

funcionamento do Conselho. 

 

19.1. Conselho Gestor: Consultivo e Deliberativo  

 

Se conselho consultivo ou deliberativo, não significa competência irrestrita, 

lembremos. Os conselhos de UCs têm por competência: 

“Compete ao conselho de unidade de conservação: 

I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua 

instalação; 

II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da 

unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 

III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e 

espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 

IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 

relacionados com a unidade; 

V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo 

órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação; 

VI - opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho 

deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na 

hipótese de gestão compartilhada da unidade; 

VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de 

parceria, quando constatada irregularidade; 

VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto 

na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores 

ecológicos; e 

IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação 

com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso”.( art.20 

do Decreto 4340/2002) 

Assim é que, para efeitos dessa competência, o SNUC estabelece duas categorias para 

os conselhos de UCs: Consultivo e Deliberativo. Explicita ser o segundo caso apenas para as 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reservas Extrativistas, sendo Consultivo no caso 

das Unidades de Proteção Integral. No caso das APAs, não é estabelecido nessa legislação. 

Podemos extrair duas possibilidades a partir disso. A primeira, a de que cada caso é um caso; 

a segunda, a de que são necessários outros critérios. 
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Como se pode constatar, a competência é limitada, assinalando-se a diferença no 

inciso VI entre consultivo e deliberativo apenas no que tange a “a contratação e os 

dispositivos do termos de parceria com Oscip, na hipótese de gestão compartilhada da 

unidade”. 

 

A reação de conselheiros à alteração do caráter deliberativo para consultivo foi 

negativa e prejudicial ao funcionamento do mesmo em alguns casos.  Discutir sem decidir não 

motiva o engajamento da sociedade civil, há exemplos disso. Há toda uma preocupação sobre 

isso, sem se estabelecer sobre o que um Conselho pode ou não deliberar ou consultar. Assim, 

o fato de levar o qualificativo Deliberativo não estabelece esse poder para qualquer assunto, 

pois cabem as prerrogativas legais, constitucionais e, lembra-se, regulamentares, pois cada 

conselho deve ter um regulamento. Desta forma, o conselho da APA vai deliberar sobre parte 

de sua competência, e só poderá opinar sobre outros aspectos de sua competência, pois há 

matéria restrita ao poder público, e, nesta, ainda uma repartição de competências.  

 

Por outro lado, ao considerarmos as peculiaridades da APA em meio às demais UCs, 

podemos constatar a importância do papel do conselho na gestão da unidade aqui defendida 

como adequada, compreendendo um projeto comum e co-protagonismo dos atores sociais e 

econômicos. Portanto, trata-se de um caráter consultivo e deliberativo, e, mais, trata-se de um 

conselho gestor370. 

 

Há aspectos fundamentais para a legitimidade, representatividade e igualdade de 

condições no funcionamento democrático que são postos desde o planejamento do processo 

de constituição do conselho – seja ele qualificado como quer que seja, consultivo ou 

deliberativo. Vejamos. 

 

Souza & Beduschi371 abordaram em seu estudo a participação social na gestão de 

unidades de conservação (UC) na perspectiva de compreender a crescente profusão dos 

conselhos gestores de UC e os processos de ação coletiva envolvendo o poder público e 

sociedade civil relacionados à gestão dos recursos naturais. Constatam que a simples 
                                                      
370 Lembrando da acepção adotada nesta pesquisa de gestão: formar algo, além de gerir.  
371 SOUZA,Felipe Augusto Zanusso & BEDUSCHI Fº, Luiz Carlos. “Aprendizagem Social em Plataformas 
Multi-atores: um olhar para os Conselhos Gestores de Unidades de Conservação”. V Encontro Nacional da 
Anppas. 4 a 7 de outubro de Florianópolis , 2010. www.anppas.org.br/encontro5/cd/.../GT5-363-616-
20100903180656.pdf 
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existência dos conselhos, mesmo que amparada em legislação específica, não garante o 

rompimento imediato da inércia institucional na qual repousa grande parte das práticas de 

gestão pública. Enfatizam ainda a precariedade da participação social nessas novas 

organizações, bem como as dificuldades em estabelecer a legitimidade dos interesses 

envolvidos associada a sua freqüente submissão a poderes locais dominantes.  

 

Mas concordam que são novas arenas de interação onde se dá a intermediação entre 

sociedade civil e Estado, possibilitando a construção de acordos e regras para gestão das UCs 

em ambiente institucionalizado e formal. Surge, aí, a possibilidade do desenvolvimento de um 

processo de aprendizagem social mútua, no qual cada ator aprende com o outro, a ele se 

ajustando por um certo período, processo com grande potencial de fortalecer a governança 

local e de contribuir para que a UC alcance seus objetivos. Contudo, para que sejam 

compreendidos e assimilados tais processos de aprendizagem, os arranjos institucionais 

estabelecidos nos conselhos gestores devem ser resultantes da negociação entre os diferentes 

atores, e, não, algo imposto, um fato dado pelo órgão executor. 

 

Há pelo menos dois aspectos que merecem uma reflexão mais detida para concluir-se 

a respeito do papel do conselho gestor da APA, que é o do conselho enquanto instrumento de 

democratização da gestão e quanto à participação. Cunha372 remete-nos aos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil dos anos 1970 e 1980 que reivindicavam a 

democratização no país. A nova constituição, de 1988, acatou a participação como princípio 

de organização e de gestão do Estado brasileiro, principalmente no âmbito local, inspirando 

aquilo que é denominado por autores como instituições híbridas democráticas373, no âmbito 

da teoria democrática deliberativa. Dentre as inovações, são destacados os conselhos de 

políticas  e orçamentos participativos, pelo número de pessoas envolvidas e pelo alcance das 

decisões que produzem (Cunha, 2007, p.26).  

 

Neves375 distingue a participação nos projetos neoliberal e democrático-participativo, 

considerando que o conceito utilizado “em práticas políticas com tendências mais 

                                                      
372 CUNHA, Eleonora Schettini Martins. “O Potencial de conselhos de políticas e Orçamentos Participativos 
para o aprofundamento democrático”. In Dagnino & Tatagiba (2007) 
373 Avritzer & Pereira (2005) denominam instituições híbridas as formas institucionais que envolvem a partilha 
de espaços de deliberação entre as representações estatais e de organização da sociedade civil. Apud Cunha, 
2007, p.25 
375 NEVES, Angela Vieira. “Espaços públicos e práticas políticas: os riscos de despolitização da participação da 
sociedade civil”. In Dagnino & Tatagiba, 2007 (op.cit.) 
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conservadoras, antidemocráticas e clientelistas podem impedir ou criar obstáculos à 

ampliação da esfera pública e à conquista da cidadania” (Neves, 2007, p.395). Para a a autora,  

a partir da Constituição de 1988 deu-se início ao uso de instrumentos importantes, como o 

orçamento participativo, conselhos municipais e fóruns para  partilha do poder e decisões 

públicas. Tal projeto, porém, “esbarra ainda na cultura política376 dominante, profundamente 

enraizada na sociedade brasileira”. Pois coincidentemente “nos marcos da hegemonia do 

projeto neoliberal” que os espaços públicos participativos se multiplicaram, caracterizando a 

disputa entre projetos políticos377: “o neoliberal e o de governos democrático-populares” 

(Neves, 2007, p.397).  

 

Essa é uma das críticas feitas por alguns ao instrumento participativo que vem sendo 

empregado. Já Cunha aponta o risco do Estado querer transferir suas responsabilidades à 

sociedade e o aval ao trato das questões políticas, cabendo um cuidado analítico ao estudar a 

participação política e o processo de co-gestão com o Estado378 (Cunha, 2007, pp.398-399). 

 

Por sua vez, Pereira379 critica a tentativa de reconfiguração da idéia de participação 

pela “teoria liberal representativa que esvaziaria o conteúdo político, redefinindo o significado 

coletivo da participação social380”. Para o autor, um elemento a ser pensado relaciona-se com 

o papel que os movimentos sociais devem cumprir no processo de institucionalização da 

diversidade cultural (Pereira, 2007, p.433). 

 

                                                      
376 A autora remete a Dagnino (2000, p.25) a definição de cultura política: “a construção social particular em 
cada sociedade do que conta como político”.(2007, p.397) 
377 A autora remete a Dagnino (2002b) a noção de projeto político, termo que é usado  “para designar os 
conjuntos de crenças, interesses, concepções de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade, que 
orientam a ação política dos diferentes sujeitos”. (2007, p.397) 
378 Cunha observa que o objetivo do Banco Mundial com a incorporação de metodologias participativas como 
condição de financiamentos tem por meta a construção de capital social, de confiança e de solidariedade, 
segundo ela, com base na “política culturalista” de Putnam (1997), que é o precursor das análises sobre o capital 
social o qual, ao trabalhar com a idéia de consensos, de civismo e de prévia organização existente no 
associativismo, negligencia “as contradições, as assimetrias de poder e os conflitos de classe existentes em 
sociedades desiguais, como a brasileira”. (2007:400), citando o relatório do Banco, de 2000 (“Do Confronto à 
Colaboração”) e seu intento de garantir a “sustentabilidade e o desenvolvimento” [aspas no original] (2007, p. 
401) 
379 PEREIRA, Marcus Abílio Gomes. “Modelos democráticos deliberativos e participativos – similitudes, 
diferenças e desafios”. In  DAGNINO & TATAGIBA, 2007, op.cit. 
380 É nesse sentido que o autor tece críticas também a Bobbio – outro autor bastante consultado nesta pesquisa - , 
alegando que para o primeiro o procedimentalismo bastaria como definição de democracia, enquanto que, para o 
segundo, existe uma relação de complementaridade e procedimentalismo não pode ser pensado sem participação.  
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Que fique clara nossa opinião contrária, evidentemente, à cooptação, à despolitização 

ou à transferência disfarçada de responsabilidades. Observando-se os objetivos e 

competências do conselho, a participação dos conselheiros deve ser democrática, e ainda que 

não sejam possíveis alterações estruturais da sociedade como um todo, podem levar a 

transformações de fundo naquele território. E não é desprezível a possibilidade de contribuir 

com o processo de educação política e de construção da cidadania por meio da participação 

num conselho de unidade de Conservação, pela experiência que temos observado. Ademais, 

estes seriam os fundamentos de uma discussão que se está tentando iniciar no país, do próprio 

sistema político. Nesse sentido, a própria democracia é “um conceito em aberto, em constante 

desenvolvimento, no qual as diversas práticas participativas possuem um papel determinante, 

faltando um quadro teórico para o projeto democrático-participativo em termos de um sistema 

institucionalizado” (Pereira, 2007, pp. 432-433). 

 

Vejamos, a seguir, algumas possíveis implicações levantadas pelos autores acerca da  

deliberação: 

 
“O modelo deliberativo democrático tem como elemento determinante o processo 

de formação de vontades que irá gerar as decisões coletivas. Tal processo se 

constrói a partir da livre deliberação entre indivíduos que serão governados pelas 

decisões que tomarem. É necessário, portanto, que os cidadãos ofereçam 

argumentos racionais para os seus pares de forma a justificarem suas decisões” 

(Pereira, 2007, p.439). 

 

Desta forma, os indivíduos terão a possibilidade de expressarem suas opiniões, 

escutarem as posições de outros indivíduos, reconhecerem identidades ou divergências entre 

as posições em debate e encontrarem pontos comuns para chegarem a decisões coletivas, 

devendo-se manter, de todo modo, a democracia liberal representativa, “e, portanto, a 

participação política deverá ser pensada também através dos mecanismos representativos, tais 

como os votos e os partidos políticos” (Pereira, 2007, idem). Portanto, para esse pesquisador 

do tema os mecanismos não são auto-excludentes.  

 

Para o autor, as teorias deliberativas da democracia oferecem-nos a  

 
“possibilidade de aumentar a quantidade de espaços decisórios com a participação 

dos cidadãos (busca esta também das democracias participativas) mas temos, para 
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além disto, a inclusão da discussão sobre a qualidade dos processos decisórios e da 

construção das preferências dos indivíduos que dele participam” (op.cit, 2007, 

p.443). 

 

E alerta para as formas de exclusão a que podem estar sujeitos os indivíduos, uma 

mais explítica – são proibidos de participar do debate – outra mais sutil, em que podem 

debater, mas suas opiniões não serão levadas em conta, pois os pressupostos já estão definidos 

a priori.383  Ora, condições igualitárias de participação são primordiais.  

 

A nosso ver, é necessária a busca incessante por capacitar devidamente os membros 

participantes numa sociedade diversa para que tenham minoradas, senão extintas, as 

diferenças de condições de participação, correndo-se o risco, a nosso ver, de arcarem com  

prejuízos maiores em conselhos de caráter deliberativo do que nos meramente consultivos. 
 

Coelho & Favareto385 focam o Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, como base de 

dois fóruns participativos, o Comitê de Gestão e Recursos Hídricos (CGRH) e o Consad – 

Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local, visando perceber quais as 

condições necessárias para ampliar a participação e definir políticas mais justas sobre a 

pobreza, desigualdade e desenvolvimento. A participação é demandada por setores populares, 

enquanto que a ampliação dos canais de comunicação e negociação entre Estado e sociedade, 

pelos gestores públicos, apontam (Coelho & Favareto, 2007, p.97).  

 

  Para Coelho & Favareto, a partir da retórica do desenvolvimento sustentável há 

diferentes discursos - relativos a comunidades tradicionais, agricultores e suas organizaçãoes, 

poder público federal, estadual, prefeitos, - ou seja, “um caráter polissêmico que dificulta a 

sua tradução num projeto capaz de amalgamar uma coalizão ampla de agentes e 

organizações” (op.cit.). 
 

Ou seja, devem ser promovidas condições adequadas à participação da sociedade 

nesses fóruns, de modo a evitar-se aquilo que mencionamos na primeira parte, sobre a 

presença de “profissionais”, em detrimento de representantes das comunidades. A dinâmica 

dos fóruns revelou aos pesquisadores que “respondem menos ao ideal normativo de inclusão 

                                                      
383 Pereira citando YOUNG, I.M. Inclusion and Democracy. Oxford University Press. Oxford, 2002. 
385 COELHO, Vera Schattan P.; FAVARETO, Arilson. “Dilemas da participação e desenvolvimento territorial”. 
In DAGNINO & TATAGIBA, 2007,  op.cit. 
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de diferentes e mais como a própria expressão de determinadas configurações de interesses, 

delineando-se, em ambos, o jogo político partidário” (idem). 
 

A representatividade é uma noção fundamental para a constituição do conselho gestor, 

e deverá se traduzir na forma como o conselho é concebido em determinado território, como 

também deverá se refletir no processo de escolha dos representantes. No início deste trabalho, 

afirmamos querer estabelecer uma ótica do ponto de vista dos habitantes da APA, o que se dá 

pelo conhecimento do território e de seus habitantes. Tal ótica, se respeitada, irá delinear as 

lógicas, além das características, formais e funcionais tanto de um instrumento – projeto/plano 

– quanto de outro – conselho gestor, concebidos em uníssono. 

 

Em síntese, um conselho com poder para deliberar sobre o que lhe é de direito, 

formado com critérios de representatividade popular e adequadamente capacitado para a 

participação, são meios de se construir e manter de pé um projeto de interesse de todos. A 

estrutura organizacional de gestão com um “banco de projetos” será capaz de articular 

políticas públicas, financiamentos e parcerias. 

20.  Contribuições para a Implementação das APAs 

Esta pesquisa se iniciou com o levantamento de experiências nacionais e 

internacionais para conhecer o grau de implementação de áreas protegidas da categoria V – 

Paisagens Protegidas, de modo a se configurar uma possível avaliação de sua situação. Outra 

vertente de pesquisas buscou a opinião e propostas de autores cuja produção pudesse ajudar-

nos na investigação de fatores considerados significativos para uma fundamentação teórica 

com vistas ao equacionamento da implementação de APAs (Parte I).  

A contextualização do problema se deu ao longo da discussão dos instrumentos legais 

e conceituais de áreas com o perfil de Paisagens Protegidas, o que nos levou a discutir acerca 

dos temas subjacentes a essa denominação e às definições com que devemos trabalhar. O 

território como base da análise e da proposta de intervenção é o resultado da discussão 

conceitual e experimental observada (Partes I e II), tese a ser comprovada com a pesquisa 

mostrada na Parte III.  

Nessa Parte, tem-se que o quadro constituído pelas APAs federais no Brasil é 

heterogêneo em dimensão, localização, e graus de implementação, sendo difícil estabelecer 



212 
 

tipologias. Ou melhor, seriam pouco úteis, pois com base na postura adotada, importa analisar 

cada APA em seu contexto, considerando o habitante como co-protagonista do 

desenvolvimento sustentável pretendido. A diversidade observada oferece ademais um amplo 

leque de oportunidades de experimentação para a implementação da categoria. Após a 

sistematização das informações obtidas pelo mecanismo de busca da Internet Google até a 

página 10, para cada APA, pode-se vislumbrar um panorama das principais questões que 

pertecem ao universo de cada APA, segundo seu contexto regional e uma noção mais próxima 

do real da dinâmica da gestão da unidade. As APAs estão em geral presentes em suas regiões, 

quer comoprotagonistas, quer como coadjuvantes, e podem exercer um papel ainda mais 

importante, a julgar pelas atividades exercidas pelos gestores, as parcerias, as pesquisas a 

respeito, em que pesem todas as dificuldades levantadas nas avaliações examinadas.  

Na Parte III buscamos entender um pouco melhor o perfil municipal envolvido nas 

APAs federais, um nível de governo do cotidiano e do lugar, onde se constrói a cidadania. 

Rural e urbano se aproximam, nesse sentido, pois as populações são urbanas (porque moram 

na cidade) e rurais (trabalham no campo), mostra o Censo de 2010 do IBGE. 

As inovações trazidas pelo SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

para melhorar a eficácia da conservação do sistema vem se deparando com dificuldades 

políticas e práticas, culturais, que demandam a institucionalização das ações, capaz de manter 

em atividade algo iniciado, ainda que haja mudanças administrativas. Daí ser discutida a 

forma de organização dessa gestão, como dito, a partir do habitante do lugar. Um sistema 

organizacional discutido anteriormente é agora aprofundado neste trabalho, qual seja, a 

estrutura de gestão da APA, responsável pela efetividade de um projeto –APA. Integrando um 

projeto-Mundo, fomos verificar o que estão propondo pensadores em termos de perspectiva 

para a sociedade ocidental moderna, quando a segurança promovida pela tradição política já 

não funciona mais. Parecendo concordar na conveniência de um projeto alternativo, caberia 

resgatarmos valores abandonados, de forma realista, sem a idealização de comunidades, ou o 

preconceito contra minorias. Antes, uma proposta de viver com e pela diversidade, num 

projeto comum. 

A Parte IV voltou-se ao detalhamento da proposta aqui apresentada, decorrente da 

experiência pessoal profissional e tematização trabalhada nas partes anteriores, os 

fundamentos discutindo como a estrutura de gestão deve funcionar, o papel do Conselho 

Gestor, quando consultar e deliberar têm implicações muito distintas. A representatividade 
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deve receber toda a atenção, de forma a conceber condições justas de participação e eficazes 

para os representantes, para os representados, e para o sistema como um todo. A participação 

parte do pressuposto de que há motivos para isso. O que levaria o cidadão a participar seria a 

possibilidade de construir um projeto comum relevante também para si e suas expectativas de 

vida. Como executar as ações, outra questão que decorre do fato do cidadão não ter como 

responsabilidade principal “trabalhar para a APA”, cabendo governo e sociedade civil 

organizarem-se para isso, cada qual com suas tarefas. Parcerias se mostram uma solução a ser 

provada sob uma formalização institucional, apesar de já vir funcionando entre algumas APAs 

e ONGs e/ou empresas. Solução, entretanto, com vários obstáculos a serem superados, visto 

ser o governo um dos parceiros, categoria carregada de complicadores no exercício das 

funções. Nesse aspecto, também, estamos vivendo um momento de oportunidade de 

mudanças no agir político, sendo que há uma gama de experimentação naas políticas públicas 

bem interessante. Um dos programas analisados, inclusive, traduz fielmente a proposta aqui 

defendida, no sentido de ser o território o lócus de integração das políticas públicas  

protagonizadas pelo cidadãos. Cabe, agora, superar a compartimentação das pastas de 

governo, cada uma possuindo tal e tal campo.  

Nesta última parte foi também abordada a experiência profissional sempre voltada aos 

mesmos princípios, que trouxe contribuições para esta discussão, em especial na formação do 

Conselho Gestor e na busca por parcerias. Foram tentativas de operacionalizar os novos 

instrumentos oferecidos pelo SNUC, não sem dificuldades com vistas a uma nova 

governança, lembrando Létourneau (2009) que, conquanto juntas, governança e 

descentralização não são equivalentes. A primeira contém a segunda. Entretanto, vale lembrar 

também de Sierra e Lewis (2009), para quem uma governança baseada em múltiplos espaços 

deliberativos permitem a emergência de espaços democráticos capazes de facilitar a 

coordenação de interesses múltiplos. Uma APA gerida por meio de unidades de gestão, com 

cada célula representada no Conselho Gestor, portanto, faz sentido. (Godard, 1997)  

Retomando a noção de governança territorial (Casteigts, 2009), esta estabelece a 

associação do território como campo de regulação, a maturação dos saberes como princípio 

cognitivo, a cooperação como organização operacional. Uma governança como processo 

decisório constitui, assim, um horizonte estratégico. As vantagens apontadas de redução do 

tempo  decisório para as questões complexas e a diminuição dos pontos de conflitos, implica 

numa redução dos custos de transação. Será que estamos atentos a isto no Brasil? 
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As contribuições que se pretendeu aqui sistematizar dizem respeito sobretudo a um 

enfoque metodológico a ser abordado na implementação de APAs, qual seja, cada uma 

analisada em seu contexto, cujo conselho gestor tenha capacidade de decidir sobre um 

universo de questões que lhes dizem respeito diretamente. A influência em seu futuro legitima 

a participação e valoriza a representação. Levando em conta as perspectivas que vários 

autores aqui apontaram, um projeto alternativo só pode ser desenvolvido se houver o 

comprometimento dos responsáveis pela sua execução, procurando resgatar o sentido de 

comunidade no que tem de positivo, exercitando o respeito pelo direito à diferença, 

aprendendo com a convivência, construindo parcerias e compartilhando ganhos. 

Universidades, ONGs, associações comunitárias, governos e sociedade em geral, podem 

trabalhar conjuntamente se forem estabelecidos os caminhos e aonde se quer chegar. Poderes 

constituídos cada vez mais chamam à participação, portanto, organizá-la no bojo de uma 

unidade de conservação democrática e voltada à sustentabilidade em todas as dimensões desse 

conceito contribui para o devido desempenho das instituições que aprendem a operar. Como 

diz Putnam (1996), não é rápido, nem fácil. Como não temos prazo determinado para nossos 

objetivos de melhoria de qualidade de vida serem atingidos, quanto antes começarmos, 

melhor. 

 

O quadro das APAs, tomadas enquanto categoria e isoladas das demais unidades de 

conservação, por nível de governo (federal, no caso), informa com clareza que variam  os 

valores em termos de área, números de municípios e estados abrangidos, atributos protegidos 

e/ou objetivos, culturas endógenas, movimentos migratórios etc. O Censo do IBGE 2010 

apontou perfis dos municípios e suas características em termos de população rural, população 

urbana, principais atividades econômicas, índices sócio-econômicos, saneamento etc.  

A APA completa 30 anos de existência, e, agora, tem seu papel percebido como útil e 

necessário, tendo sido a precursora de uma visão ecorregional para planejamento e gestão – 

ainda por ser implementada. Implementar uma APA, vimos, significa dar execução a um 

plano ou projeto, provendo-o de implementos para isso. Por isso, afirmamos que implementar 

uma APA é levá-la de uma idéia à objetivação, fazendo-a funcionar. Algo que, como mostrou 

Arendt, assusta alguns. Por outro lado, entendendo-se “gestão” como cuidar, fazer crescer, 

desenvolver, vimos que os responsáveis para isso numa APA devem ser as populações 
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relacionadas com a unidade (e arredores, pois que os limites administrativos não são 

perfeitos). 

A magnitude espacial do Brasil impõe dificuldades sérias à gestão de áreas distantes, por 

vezes isoladas, demandando recursos financeiros, humanos e técnicos. No entanto, 

consideramos que além do capital constituído pelas paisagens regionais, também o capital 

social é significativo, cabendo desenvolver ações para otimizar o desempenho do capital 

institucional. Se do ponto de vista cultural também é grande nosso potencial, exatamente pela 

riqueza da diversidade, resultante das forças ecológica, econômica e da imigração, a nova 

divisão territorial do trabalho relaciona-se com a especialização dos lugares, que vai aumentar 

a necessidade do intercâmbio, expandindo espaços. Se a cidade é o locus da regulação que se 

faz no campo, este se torna muito diferenciado. É preciso, portanto, analisar o processo de 

formação do território da APA para avaliar a adequação de sua configuração face ao contexto 

em que se insere, de modo a evitar/esclarecer conflitos e potencializar benefícios. 

Lancemos um outro olhar, do ponto de vista do cidadão que habita o território da 

APA, que, sendo seu, se  importa em conservá-lo. Quem ali convive e participa da produção 

da paisagem age e avalia as transformações em curso. A conservação dessa unidade, desta 

forma, decorre do sentimento de patrimônio que o lugar adquire para seu cidadão, rural e/ou 

urbano. Cabe todo um esforço, portanto, no sentido de construir e estabelecer a devida 

governança, a começar pela montagem da estrutura organizacional de gestão daquele 

território: o conselho. Para des-envolver, ou seja, dar à luz, tornar explícito, aparente, aquilo 

que buscam produzir: um plano.  

A APA tem por objetivo legal disciplinar o processo de ocupação, o que significa 

interferir na formação do território observando-se a sustentabilidade dos recursos naturais, de 

modo a proteger os atributos que motivaram sua criação. Estes, caracterizados como 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, a 

partir do reconhecimento pela população local, passam a incorporar de fato o patrimônio 

comum, a par de integrar esta ou aquela propriedade. Assim como deste ou daquele nível de 

governo.  

APAs estaduais, municipais, como as federais, ligam-se às pessoas que nela moram. 

Ou, a partir das pessoas descobrimos os lugares numa APA, complementando a identificação 

com base na geomorfologia, nos ecossistemas naturais, nos padrões de uso e ocupação do 
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território. Identificam-se, desta forma, as manifestações do patrimônio a ser protegido, 

expresso na paisagem. Paisagem, assim, protegida. 
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Mapa 1 

SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza- 
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (até 18/10/2010) 

MMA, 2011 
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Grupo Categoria Número Área (Km²)
Estação Ecológica 31 69.261
Monumento Natural 3 442
Parque Nacional 67 249.044
Refúgio de Vida Silvestre 7 2.019
Reserva Biológica 29 38.675

137 359.440
Floresta Nacional 65 162.522
Reserva Extrativista 59 122.710
Reserva de Desenvolvimento 1 644
Reserva de Fauna 0 0
Área de Proteção Ambiental 32 97.755
Área de Relevante Interesse Ecológico 16 446

173 384.078
310 743.518

Grupo Categoria Número Área (Km²)
Estação Ecológica 47 45.676
Monumento Natural 11 604
Parque Estadual 149 76.594
Refúgio de Vida Silvestre 6 1.256
Reserva Biológica 14 12.523

227 136.653
Floresta Nacional 17 93.959
Reserva Extrativista 3 6.674
Reserva de Desenvolvimento 18 95.354
Reserva de Fauna 0 0
Área de Proteção Ambiental 112 211.602
Área de Relevante Interesse Ecológico 20 103

170 407.693
397 544.347

Grupo Categoria Número Área (Km²)
Estação Ecológica 2 3
Monumento Natural 2 0
Parque Nacional 29 103
Refúgio de Vida Silvestre 0 0
Reserva Biológica 0 0

33 105
Floresta Nacional 0 0
Reserva Extrativista 0 0
Reserva de Desenvolvimento 0 0
Reserva de Fauna 0 0
Área de Proteção Ambiental 26 299
Área de Relevante Interesse Ecológico 1 1

27 300
60 405

Total Geral

Unidades de Conservação Federais

Unidades de Conservação Estaduais

Proteção Integral - PI

Proteção Integral - PI

Uso Sustentável - US

Total PI

Total US

Total PI

Uso Sustentável - US

Total US
Total Geral

Área total das unidades de conservação: 1.288.270Km²
Área total em unidades de conservação sem sobreposições: 1.247.381 Km²

Uso Sustentável - US

Total US
Total Geral

Unidades de Conservação Municipais

Proteção Integral - PI

Total PI

1, APA ANHATOMIRIM, SC 59, EE DE IQUÊ, MT 122, FN DE SOBRAL, CE 185, PN DO ARAGUAIA, TO 248, RESEX AUATÍ-PARANÁ, AM
2, APA BACIA DO PARAÍBA DO SUL, SP 60, EE DE JUTAÍ-SOLIMÕES, AM 123, FN DE TEFÉ, AM 186, PN DO CABO ORANGE, AP 249, RESEX BARREIRO DAS ANTAS, RO
3, APA CANANÉIA-IGUAPE-PERUÍBE, SP 61, EE DE MARACÁ, RR 124, FN DE TRÊS BARRAS, SC 187, PN DO CAPARAÓ, ES-MG 250, RESEX CHAPADA LIMPA, MA
4, APA CARSTE DE LAGOA SANTA, MG 62, EE DE MARACÁ-JIPIOCA, AP 125, FN DO AMANA, PA 188, PN DO CATIMBAU, PE 251, RESEX CHICO MENDES, AC
5, APA CAVERNAS DO PERUAÇU, MG 63, EE DE MURICI, AL 126, FN DO AMAPÁ, AP 189, PN DO DESCOBRIMENTO, BA 252, RESEX CHOCOARÉ-MATO GROSSO, PA
6, APA CHAPADA DO ARARIPE, CE-PE-PI 64, EE DE PIRAPITINGA, MG 127, FN DO AMAZONAS, AM 190, PN DO IGUAÇU, PR 253, RESEX DA MATA GRANDE, MA
7, APA COSTA DAS ALGAS, ES 65, EE DE TAIAMÃ, MT 128, FN DO ARARIPE-APODI, CE 191, PN DO JAMANXIM, PA 254, RESEX DE CANAVIEIRAS, BA
8, APA COSTA DOS CORAIS, AL-PE 66, EE DE TAMOIOS, RJ 129, FN DO BOM FUTURO, RO 192, PN DO JAÚ, AM 255, RESEX DE CASSURUBÁ, BA
9, APA DA BACIA DO RIO DESCOBERTO, DF-GO 67, EE DE URUÇUI-UNA, PI 130, FN DO CREPORI, PA 193, PN DO JURUENA, MT-AM 256, RESEX DE CURURUPU, MA
10, APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU, DF 68, EE DO CASTANHÃO, CE 131, FN DO IBURA, SE 194, PN DO MONTE RORAIMA, RR 257, RESEX DE RECANTO DAS ARARAS DE TER. RONCA,  GO
11, APA DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO/MICO-LEÃO- 69, EE DO JARI, AP-PA 132, FN DO IQUIRI, AM 195, PN DO PANTANAL MATOGROSSENSE, MT-MS 258, RESEX DE SÃO JOÃO DA PONTA, PA
     DOURADO, RJ 70, EE DO SERIDÓ, RN 133, FN DO ITACAIUNAS, PA 196, PN DO PAU BRASIL, BA 259, RESEX DO ALTO JURUÁ, AC
12, APA DA BALEIA FRANCA, SC 71, EE DO TAIM, RS 134, FN DO JAMANXIM, PA 197, PN DO PICO DA NEBLINA, AM 260, RESEX DO ALTO TARAUACÁ, AC
13, APA DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE, PB 72, EE DOS TUPINIQUINS, SP 135, FN DO JAMARI, RO 198, PN DO RIO NOVO, PA 261, RESEX DO BAIXO JURUÁ, AM
14, APA DA SERRA DA MANTIQUEIRA, MG-RJ-SP 73, EE JUAMI-JAPURÁ, AM 136, FN DO JATUARANA, AM 199, PN DO SUPERAGUI, PR 262, RESEX DO BATOQUE, CE
15, APA DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ, MS-PR-SP 74, EE MICO-LEÃO-PRETO, SP 137, FN DO MACAUÃ, AC 200, PN DO VIRUÁ, RR 263, RESEX DO CAZUMBÁ-IRACEMA, AC
16, APA DAS NASCENTES DO RIO VERMELHO, GO 75, EE NIQUÍA, RR 138, FN DO PURUS, AM 201, PN DOS CAMPOS AMAZÔNICOS, AM-RO-MT 264, RESEX DO CIRIACO, MA
17, APA DE CAIRUÇU, RJ 76, EE RASO DA CATARINA, BA 139, FN DO RIO PRETO, ES 202, PN DOS CAMPOS GERAIS, PR 265, RESEX DO LAGO DO CAPANÃ GRANDE, AM
18, APA DE FERNANDO DE N.  ROCAS-SÃO PEDRO E 77, EE RIO ACRE, AC 140, FN DO TAPAJÓS, PA 203, PN DOS LENÇOIS MARANHENSES, MA 266, RESEX DO MANDIRA, SP
      SÃO PAULO, PE 78, EE SERRA GERAL DO TOCANTINS, BA-TO 141, FN DO TAPIRAPÉ-AQUIRI, PA 204, PN E HISTÓRICO DO MONTE PASCOAL, BA 267, RESEX DO MÉDIO JURUÁ, AM
19, APA DE GUAPI-MIRIM, RJ 79, EE TUPINAMBÁS, SP 142, FN DO TRAIRÃO, PA 205, PN GRANDE SERTÃO VEREDAS, BA-MG 268, RESEX DO MÉDIO PURUS, AM
20, APA DE GUARAQUEÇABA, PR 80, FN CONTENDAS DO SINCORÁ, BA 143, FN MAPIÁ - INAUINI, AM 206, PN ITATIAIA, MG-RJ 269, RESEX DO QUILOMBO FLEXAL, MA
21, APA DE PIAÇABUÇU, AL 81, FN DA MATA GRANDE, GO 144, FN MÁRIO XAVIER, RJ 207, PN MAPINGUARI, AM/RO 270, RESEX DO RIO CAJARI, AP
22, APA DELTA DO PARNAÍBA, CE-MA-PI 82, FN DA RESTINGA DE CABEDELO, PB 145, MN DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS CAGARRAS, RJ 208, PN MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA, PE 271, RESEX DO RIO DO CAUTÁRIO, RO
23, APA DO IBIRAPUITÃ, RS 83, FN DE AÇU, RN 146, MN DO RIO SÃO FRANCISCO, AL-BA-SE 209, PN MARINHO DOS ABROLHOS, BA 272, RESEX DO RIO JUTAÍ, AM
24, APA DO IGARAPÉ GELADO, PA 84, FN DE ALTAMIRA, PA 147, MN DOS PONTÕES CAPIXABAS, ES 210, PN MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE, AP 273, RESEX DO RIO OURO PRETO, RO
25, APA DO PLANALTO CENTRAL, DF-GO 85, FN DE ANAUÁ, RR 148, PN CAVERNAS DO PERUAÇU, MG 211, PN NASCENTES DO LAGO JARI, AM 274, RESEX EXTREMO NORTE DO TOCANTINS, TO
26, APA DO TAPAJÓS, PA 86, FN DE ASSUNGUI, PR 149, PN DA AMAZÔNIA, PA-AM 212, PN SERRA DA CUTIA, RO 275, RESEX GURUPÁ-MELGAÇO, PA
27, APA MEANDROS DO RIO ARAGUAIA, GO-MT-TO 87, FN DE BALATA-TUFARI, AM 150, PN DA CHAPADA DAS MESAS, MA 213, PN SERRA DA MOCIDADE, RR 276, RESEX IPAÚ-ANILZINHO, PA
28, APA MORRO DA PEDREIRA, MG 88, FN DE BRASÍLIA, DF 151, PN DA CHAPADA DIAMANTINA, BA 214, PN SERRA DE ITABAIANA, SE 277, RESEX ITUXI, AM
29, APA PETRÓPOLIS, RJ 89, FN DE CAÇADOR, SC 152, PN DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, MT 215, RDS  ITATUPÃ-BAQUIÁ, PA 278, RESEX LAGO DO CEDRO, GO
30, APA SERRA DA IBIAPABA, CE-PI 90, FN DE CANELA, RS 153, PN DA CHAPADA DOS VEADEIROS, GO 216, REBIO AUGUSTO RUSCHI, ES 279, RESEX LAGO DO CUNIÃ, RO
31, APA SERRA DA MERUOCA, CE 91, FN DE CAPÃO BONITO, SP 154, PN DA LAGOA DO PEIXE, RS 217, REBIO DA CONTAGEM, DF 280, RESEX MÃE GRANDE DE CURUÇÁ, PA
32, APA SERRA DA TABATINGA, TO 92, FN DE CARAJÁS, PA 155, PN DA RESTINGA DE JURUBATIBA, RJ 218, REBIO DA MATA ESCURA, MG 281, RESEX MAPUÁ, PA
33, ARIE BURITI DE VASSUNUNGA, SP 93, FN DE CAXIUANA, PA 156, PN DA SERRA DA BOCAINA, RJ-SP 219, REBIO DAS ARAUCÁRIAS, PR 282, RESEX MARACANÃ, PA
34, ARIE CAPETINGA – TAQUARA, DF 94, FN DE CHAPECÓ, SC 157, PN DA SERRA DA BODOQUENA, MS 220, REBIO DAS PEROBAS, PR 283, RESEX MARINHA DA BAIA DO IGUAPÉ, BA
35, ARIE CERRADO PÉ-DE-GIGANTE, SP 95, FN DE CRISTÓPOLIS, BA 158, PN DA SERRA DA CANASTRA, MG 221, REBIO DE COMBOIOS, ES 284, RESEX MARINHA DA LAGOA DO JEQUIÁ, AL
36, ARIE COROBOBÓ, BA 96, FN DE GOYTACAZES, ES 159, PN DA SERRA DA CAPIVARA, PI 222, REBIO DE PEDRA TALHADA, AL-PE 285, RESEX MARINHA DE ARAÍ-PEROBA, PA
37, ARIE FLORESTA DA CICUTA, RJ 97, FN DE HUMAITÁ, AM 160, PN DA SERRA DAS CONFUSÕES, PI 223, REBIO DE POÇO DAS ANTAS, RJ 286, RESEX MARINHA DE CAETÉ-TAPERAÇU, PA
38, ARIE ILHA DO AMEIXAL, SP 98, FN DE IBIRAMA, SC 161, PN DA SERRA DAS LONTRAS, BA 224, REBIO DE SALTINHO, PE 287, RESEX MARINHA DE GURUPI-PIRIÁ, PA
39, ARIE ILHAS DE QUEIMADA PEQUENA E QUEIMADA 99, FN DE IPANEMA, SP 162, PN DA SERRA DO CIPÓ, MG 225, REBIO DE SANTA ISABEL, SE 288, RESEX MARINHA DE SOURE, PA
       GRANDE, SP 100, FN DE IRATI, PR 163, PN DA SERRA DO DIVISOR, AC 226, REBIO DE SERRA NEGRA, PE 289, RESEX MARINHA DE TRACUATEUA, PA
40, ARIE JAVARÍ-BURITI, AM 101, FN DE ITAITUBA I, PA 164, PN DA SERRA DO ITAJAÍ, SC 227, REBIO DE SOORETAMA, ES 290, RESEX MARINHA DO ARRAIAL DO CABO, RJ
41, ARIE MANGUEZAIS DA FOZ DO RIO MAMANGUAPE, PB 102, FN DE ITAITUBA II, PA 165, PN DA SERRA DO PARDO, PA 228, REBIO DE UNA, BA 291, RESEX MARINHA DO CORUMBAU, BA
42, ARIE MATA DE SANTA GENEBRA, SP 103, FN DE JACUNDÁ, RO 166, PN DA SERRA DOS ORGÃOS, RJ 229, REBIO DO ABUFARI, AM 292, RESEX MARINHA DO DELTA DO PARNAÍBA, MA-PI
43, ARIE MATÃO DE COSMÓPOLIS, SP 104, FN DE LORENA, SP 167, PN DA SERRA GERAL, RS-SC 230, REBIO DO ATOL DAS ROCAS, RN 293, RESEX MARINHA DO PIRAJUBAÉ, SC
44, ARIE PONTAL DOS LATINOS E PONTAL DOS  SANTIAGOS 105, FN DE MULATA, PA 168, PN DA TIJUCA, RJ 231, REBIO DO CÓRREGO DO VEADO, ES 294, RESEX PRAINHA DO CANTO VERDE, CE
       RS 106, FN DE NEGREIROS, PE 169, PN DAS ARAUCÁRIAS, SC 232, REBIO DO CÓRREGO GRANDE, ES 295, RESEX RENASCER, PA
45, ARIE PROJETO DINÂMICA BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS, 107, FN DE NÍSIA FLORESTA, RN 170, PN DAS EMAS, GO 233, REBIO DO GUAPORÉ, RO 296, RESEX RIO IRIRI, PA
       FLOR, AM 108, FN DE PACOTUBA, ES 171, PN DAS NASCENTES DO RIO PARNAIBA, BA-MA-TO-PI 234, REBIO DO GURUPI, MA 297, RESEX RIO UNINI, AM
46, ARIE SERINGAL NOVA ESPERANÇA, AC 109, FN DE PALMARES, PI 172, PN DAS SEMPRE-VIVAS, MG 235, REBIO DO JARU, RO 298, RESEX RIO XINGU, PA
47, ARIE SERRA DA ABELHA/RIO PRATA, SC 110, FN DE PARAOPEBA, MG 173, PN DE ANAVILHANAS, AM 236, REBIO DO LAGO PIRATUBA, AP 299, RESEX RIOZINHO DA LIBERDADE, AC-AM
48, ARIE VALE DOS DINOSSAUROS, PB 111, FN DE PASSA QUATRO, MG 174, PN DE APARADOS DA SERRA, RS-SC 237, REBIO DO RIO TROMBETAS, PA 300, RESEX RIOZINHO DO ANFRÍSIO, PA
49, EE DA GUANABARA, RJ 112, FN DE PASSO FUNDO, RS 175, PN DE BOA NOVA, BA 238, REBIO DO TAPIRAPÉ, PA 301, RESEX TAPAJÓS-ARAPIUNS, PA
50, EE DA MATA PRETA, SC 113, FN DE PAU-ROSA, AM 176, PN DE BRASÍLIA, DF 239, REBIO DO TINGUÁ, RJ 302, RESEX TERRA GRANDE - PRACUÚBA, PA
51, EE DA SERRA DAS ARARAS, MT 114, FN DE PIRAÍ DO SUL, PR 177, PN DE ILHA GRANDE, MS-PR 240, REBIO DO UATUMÃ, AM 303, RESEX VERDE PARA SEMPRE, PA
52, EE DA TERRA DO MEIO, PA 115, FN DE RITÁPOLIS, MG 178, PN DE JERICOACOARA, CE 241, REBIO GUARIBAS, PB 304, RVS DAS VEREDAS DO OESTE BAIANO, BA
53, EE DE AIUABA, CE 116, FN DE RORAIMA, RR 179, PN DE PACAÁS NOVOS, RO 242, REBIO MARINHA DO ARVOREDO, SC 305, RVS DE BOA NOVA, BA
54, EE DE ARACURI-ESMERALDA, RS 117, FN DE SANTA ROSA DO PURUS, AC 180, PN DE SAINT-HILAIRE/LANGE, PR 243, REBIO NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO, PA 306, RVS DE SANTA CRUZ, ES
55, EE DE CARACARAÍ, RR 118, FN DE SÃO FRANCISCO, AC 181, PN DE SÃO JOAQUIM, SC 244, REBIO UNIÃO, RJ 307, RVS DE UNA, BA
56, EE DE CARIJÓS, SC 119, FN DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, RS 182, PN DE SETE CIDADES, PI 245, RESEX ACAÚ GOIANA, PB-PE 308, RVS DO RIO DOS FRADES, BA
57, EE DE CUNIÃ, RO/AM 120, FN DE SARACÁ-TAQUERA, PA 183, PN DE UBAJARA, CE 246, RESEX ARAPIXI, AM 309, RVS DOS CAMPOS DE PALMAS, PR
58, EE DE GUARAQUEÇABA, PR 121, FN DE SILVÂNIA, GO 184, PN DO ALTO CARIRI, BA 247, RESEX ARIÓCA PRUANÃ, PA 310, RVS ILHA DOS LOBOS, RS

311, APA ÁGUAS VERTENTES, MG 388, APA LAGO DE SANTA ISABEL, TO 466, EE DO CERCADINHO, MG 547, PE DA SERRA DO CABRAL, MG 629, PE PAU FURADO, MG
312, APA BACIA DO COBRE / SÃO BARTOLOMEU, BA 389, APA LAGO DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS, PARANÃ 467, EE DO GRÃO PARÁ, PA 548, PE DA SERRA DO MAR, SP 630, PE PAULO CÉSAR VINHA, ES
313, APA BACIA DO RIO PANDEIROS, MG           E PALMEIRÓPOLIS, TO 468, EE DO GUARAGUAÇU, PR 549, PE DA SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS, PA 631, PE PEDRA DA BOCA, PB
314, APA BAÍA DE CAMAMU, BA 390, APA LAGO DE SOBRADINHO, BA 469, EE DO JARDIM BOTÂNICO, DF 550, PE DA SERRA DOURADA, GO 632, PE PICO DO ITAMBÉ, MG
315, APA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BA 391, APA LAGOA DE ITAPARICA, BA 470, EE DO PARAÍSO, RJ 551, PE DA SERRA FURADA, SC 633, PE PICO PARANÁ, PR
316, APA BAIXO RIO BRANCO, RR 392, APA LAGOA ENCANTADA, BA 471, EE DO RIO ROOSEVELT, MT 552, PE DAS ARAUCÁRIAS, SC 634, PE PROFESSOR JOSÉ WACCHOWICZ, PR
317, APA BONFIM/GUARAÍRA, RN 393, APA LAGOAS DE GUARAJUBA, BA 472, EE DO TRIPUÍ, MG 553, PE DAS CARNAÚBAS, CE 635, PE RIO CANOAS, SC
318, APA CACHOEIRA DAS ANDORINHAS, MG 394, APA LAJEDÃO, MG 473, EE DOS CAETETUS, SP 554, PE DAS FURNAS DO BOM JESUS, SP 636, PE RIO CORRENTE, MG
319, APA CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA ESPERANÇA, BA 395, APA LITORAL NORTE, BA 474, EE ESTADUAL DE GUAXINDIBA, RJ 555, PE DAS LAURÁCEAS, PR 637, PE RIO GUARANI, PR
320, APA CARAÍVA/ TRANCOSO, BA 396, APA MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO- SETOR PADUARI- 475, EE FERNANDES PINHEIRO, PR 556, PE DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI, MS 638, PE RIO NEGRO SETOR NORTE, AM
321, APA COCHÁ E GIBÃO, MG           SOLIMÕES, AM 476, EE IBICATU, SP 557, PE DAS SETE PASSAGENS, BA 639, PE RIO NEGRO SETOR SUL, AM
322, APA COROA VERMELHA, BA 397, APA MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ 477, EE ITABERÁ, SP 558, PE DAS VÁRZEAS DO RIO IVINHEMA, MS 640, PE RIO PRETO, MG
323, APA COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE, BA          APUAUZINHO, AM 478, EE ITAPEVA, SP 559, PE DE  PEDRA AZUL, ES 641, PE ROBERTO RIBAS LANGE, PR
324, APA DA BACIA DO RIO DOS FRADES, RJ 398, APA MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR 479, EE ITIRAPINA, SP 560, PE DE ÁGUAS QUENTES, MT 642, PE SÃO CAMILO, PR
325, APA DA BACIA DOS RIBEIRÕES DO GAMA E CABEÇA TARUMÃ AÇU-TARUMÃ MIRIMA, AM 480, EE JATAÍ, SP 561, PE DE CAMPINHOS, PR 643, PE SERRA AZUL, MT
         DE VEADO, DF 399, APA MARIMBUS / IRAQUARA, BA 481, EE JURÉIA-ITATINS, SP 562, PE DE CAMPOS DO JORDÃO, SP 644, PE SERRA DA BAITACA, PR
326, APA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO, MG 400, APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI, MT 482, EE MAR DE ESPANHA, MG 563, PE DE DOIS IRMÃOS, PE 645, PE SERRA DA BOA ESPERANÇA, MG
327, APA DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, MT 401, APA NHAMUNDÁ, AM 483, EE MATA DO CEDRO, MG 564, PE DE ILHABELA, SP 646, PE SERRA DA CANDONGA, MG
328, APA DA ESCARPA DEVONIANA, PR 402, APA PAYTUNA, PA 484, EE MATA DOS AUSENTES, MG 565, PE DE ITAÚNAS, ES 647, PE SERRA DAS ARARAS, MG
329, APA DA FAZENDINHA, AP 403, APA PÉ DA SERRA AZUL, MT 485, EE MOGI GUAÇÚ, SP 566, PE DE MATA DAS FLORES, ES 648, PE SERRA DO ARACÁ, AM
330, APA DA FLORESTA DO JACARANDÁ, RJ 404, APA PEDRA DO ELEFANTE, ES 486, EE RIO DOS TOUROS, PR 567, PE DE MONTE ALEGRE, PA 649, PE SERRA DO BRIGADEIRO, MG
331, APA DA ILHA DO COMBU, PA 405, APA PEQUENO, PR 487, EE RIO FLOR DO PRADO, MT 568, PE DE MONTEZUMA, MG 650, PE SERRA DO INTENDENTE, MG
332, APA DA LAGOA GUANANDY, ES 406, APA PIQUIRI-UNA, RN 488, EE SERRA DOSTRÊS IRMÃOS, RO 569, PE DE PALMAS, PR 651, PE SERRA DO PAPAGAIO, MG
333, APA DA MARITUBA DO PEIXE, AL 407, APA PLATAFORMA CONTINENTAL DO LITORAL NORTE, BA 489, EE VALINHOS, SP 570, PE DE PARAÚNA, GO 652, PE SERRA DO ROLA MOÇA, MG
334, APA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, PA 408, APA PONTA DA BALEIA / ABROLHOS, BA 490, FE APUÍ, AM 571, PE DE PORTO FERREIRA, SP 653, PE SERRA NEGRA, MG
335, APA DA SERRA DA ESPERANÇA, PR 409, APA POUSO ALTO, GO 491, FE ARIPUANÃ, AM 572, PE DE TERRA RONCA, GO 654, PE SERRA NOVA, MG
336, APA DA SERRA DAS GALÉS E DA PORTARIA, GO 410, APA PRATIGI, BA 492, FE CÓRREGO DA BIQUINHA, PR 573, PE DE VASSUNUNGA, SP 655, PE SERRA RICARDO FRANCO, MT
337, APA DA SERRA DE BATURITÉ, CE 411, APA RIO CAPIVARA, BA 493, FE DE FARO, PA 574, PE DE VILA VELHA, PR 656, PE SERRA SANTA BÁRBARA, MT
338, APA DA SERRA DE SAPIATIBA, RJ 412, APA RIO CÊNICO ROTAS MONÇOEIRAS, MS 494, FE DE IRIRI, PA 575, PE DO AGUAPEÍ, SP 657, PE SERRA VERDE, MG
339, APA DA SERRA DO OURO, BA 413, APA SANTO ANTÔNIO, BA 495, FE DE SANTANA, PR 576, PE DO ARAGUAIA, GO 658, PE SETE SALÕES, MG
340, APA DA SERRA DOURADA, GO 414, APA SERRA BRANCA / RASO DA CATARINA, BA 496, FE DO ARAGUAIA, GO 577, PE DO ARAGUAIAA, MT 659, PE SÍTIO FUNDÃO, CE
341, APA DAS DUNAS DA LAGOINHA, CE 415, APA SERRA DA JIBÓIA, GO 497, FE DO PALMITO, PR 578, PE DO BOGUAÇU, PR 660, PE SUCUNDURI, AM
342, APA DAS NASCENTES DE ARAGUAINA, TO 416, APA SERRA DO BARBADO, BA 498, FE DO PARU, PA 579, PE DO CANTÃO, TO 661, PE SUMAÚMA, AM
343, APA DE ALGODOAL-MAIANDEUA, PA 417, APA SERRA DO LAJEADO, TO 499, FE DO PASSA DOIS, PR 580, PE DO CERRADO, PR 662, PE TUCUMÃ, MT
344, APA DE CAFURINGA, DF 418, APA SERRA DO SABONETAL, MG 500, FE DO TROMBETAS, PA 581, PE DO DESCOBERTO, GO 663, PE TURÍSTICO DO ALTO DO RIBEIRA, SP
345, APA DE GUARATUBA, PR 419, APA SERRA GERAL DE GOIÁS, GO 501, FE DO UAIMII, MG 582, PE DO DESENGANO, RJ 664, PE VERDE GRANDE, BA
346, APA DE JENIPABU, RN 420, APA SETIBA, ES 502, FE MANICORÉ, AM 583, PE DO GUIRÁ, MT 665, PE VEREDAS DO PERUAÇU, MG
347, APA DE MASSAMBABA, RJ 421, APA TINHARÉ / BOIPEBA, BA 503, FE MAÚES, AM 584, PE DO ITACOLOMI, MG 666, PE XIXOVÁ-JAPUÍ, SP
348, APA DE MURICÍ, COLÔNIA DE LEOPOLDINA, IBATEGUARA, 422, APA TRIUNFO DO XINGU, PA 504, FE METROPOLITANA, PR 585, PE DO ITINGUÇU, SP 667, RDS ALCOBAÇA, PA
         NOVO LINO, JOAQUIM GOMES, UNIÃO DOS PALMARES, 423, ARIE ÁGUAS DE SÃO JOÃO, GO 505, FE RIO URUBU, AM 586, PE DO JALAPÃO, TO 668, RDS AMANÃ, AM
         BRANQUINHA, MESSIAS E SÃO JOSÉ DA LAGE, AL 424, ARIE CRULS, DF 506, FE SUCUNDURI, AM 587, PE DO JARAGUÁ, SP 669, RDS ARIPUANÃ, AM
349, APA DE PIRAQUARA, PR 425, ARIE DA CABEÇA DO CACHORRO, PR 507, MN CACHOEIRA DO FERRO DOIDO, BA 588, PE DO JUQUERY, SP 670, RDS BARARATI, AM
350, APA DE PRAIA MOLE, ES 426, ARIE DA GRANJA DO IPÊ, DF 508, MN DA GRUTA DO LAGO AZUL, MS 589, PE DO JURUPARÁ, SP 671, RDS CANUMÃ, AM
351, APA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - CAVERNA DO 427, ARIE DA SERRA DO TIGRE, PR 509, MN DAS ÁRVORES FOSSILIZADAS, TO 590, PE DO LAGO AZUL, PR 672, RDS CONCHA D'OSTRA, ES
        MOROAGA, AM 428, ARIE DA VILA ESTRUTURAL, DF 510, MN DAS FALÉSIAS DE BEBERIBE, CE 591, PE DO LAJEADO, TO 673, RDS CUJUBIM, AM
352, APA DE SANTA RITA, AL 429, ARIE DE SÃO DOMINGOS, PR 511, MN DO CONJUNTO ESPELEOLóGICO DO MORRO DA 592, PE DO MORRO DO CHAPÉU, BA 674, RDS DA BARRA DO UNA, SP
353, APA DE SÃO DESIDÉRIO, BA 430, ARIE DO BOSQUE, DF        PEDREIRA, DF 593, PE DO MORRO DO DIABO, SP 675, RDS DO DESPRAIADO, SP
354, APA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, PA 431, ARIE DO BURITI, PR 512, MN DO RIO FORMOSO, MS 594, PE DO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS 676, RDS DO JUMA, AM
355, APA DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ, PA 432, ARIE DO CERRADÃO, DF 513, MN DOS CANIONS DO SUBAÉ, BA 595, PE DO PAU-OCO, PR 677, RDS DO RIO IRATAPURU, AP
356, APA DO CATOLÉ E FERNÃO VELHO, AL 433, ARIE DO CÓRREGO CABECEIRA DO VALO, DF 514, MN GRUTA DA LANCINHA, PR 596, PE DO PENHASCO VERDE, PR 678, RDS ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO, RN
357, APA DO ENCANTADO, GO 434, ARIE DO CÓRREGO MATO GRANDE, DF 515, MN MONÓLITOS DE QUIXADÁ, CE 597, PE DO PRELADO, SP 679, RDS MAMIRAUÁ, AM
358, APA DO LAGAMAR DO CAUIPE, CE 435, ARIE DO MORRO DA VARGEM, ES 516, MN MORRO DE SANTO ANTÕNIO, MT 598, PE DO RIO DOCE, MG 680, RDS PIAGAÇU PURUS, AM
359, APA DO LAGO DE TUCURUI, PA 436, ARIE DO SÍTIO CURIÓ, CE 517, MN O FRADE E A FREIRA, ES 599, PE DO RIO PEIXE, SP 681, RDS PUCURUÍ - ARARÃO, PA
360, APA DO LAGO PARANOÁ, DF 437, ARIE DO TORTO, DF 518, PE ACARAI, SC 600, PE DO RIO PROSA, MS 682, RDS RIO AMAPÁ, AM
361, APA DO LITORAL NORTE, SE 438, ARIE DOM BOSCO, DF 519, PE ÁGUAS DO CUIABÁ, MT 601, PE DO RIO VERMELHO, SC 683, RDS UACARÍ, AM
362, APA DO LITORAL SUL, SE 439, ARIE NASCENTE DO RIO DE CONTAS, BA 520, PE ALTAMIRO DE MOURA PACHECO, GO 602, PE DO SUMIDOURO, MG 684, RDS VEREDAS DO ACARI, MG
363, APA DO PASSAUNA, PR 440, ARIE PARANOÁ SUL, DF 521, PE ALTO DO CARIRI, BA 603, PE DO UTINGA, PA 685, REBIO DE ARARAS, RJ
364, APA DO PAU BRASIL, RJ 441, ARIE PARQUE JK, DF 522, PE BIRIBIRI, MG 604, PE DO XINGU, MT 686, REBIO DE DUAS BOCAS, ES
365, APA DO PECEM, CE 442, ARIE SANTUÁRIO DE VIDA SILVESTRE DO RIACHO FUNDO, DF523, PE CAMINHO DOS GERAIS, MG 605, PE DOM OSÓRIO STOFFEL, MT 687, REBIO DE MAICURU, PA
366, APA DO PRATAGY, AL 443, EE ANGATUBA, SP 524, PE CAMPOS ALTOS, MG 606, PE DOS MANANCIAIS DE CAMPOS DO JORDÃO, SP 688, REBIO DO GAMA, DF
367, APA DO RIO CURIAÚ, AP 444, EE BANANAL, SP 525, PE CARLOS BOTELHO, SP 607, PE DOS PIRINEUS, GO 689, REBIO DO GUARÁ, DF
368, APA DO RIO IRAÍ, PR 445, EE CHAÚAS, SP 526, PE CHANDLESS, AC 608, PE DOS TRÊS PICOS, RJ 690, REBIO DO PARAZINHO, AP
369, APA DO RIO PRETO, BA 446, EE DA ILHA DO MEL, PR 527, PE CORUMBIARA, RO 609, PE DUNAS DE NATAL JORNALISTA LUIZ MARIA ALVES, RN 691, REBIO DO RIO DESCOBERTO, DF
370, APA DO RIO VERDE, PR 447, EE DE ACAUÃ, MG 528, PE CRISTALINO, MT 610, PE ENCONTRO DAS ÁGUAS, MT 692, REBIO E ARQUEOLÓGICA DE GUARATIBA, RJ
371, APA DO SALTO MAGESSI, MT 448, EE DE ÁGUA LIMPA, MG 529, PE CRISTALINO II, MT 611, PE FRITZ PLAUMANN, SC 693, REBIO ESTADUAL DA PRAIA DO SUL, RJ
372, APA DOS PIRENEUS, GO 449, EE DE ÁGUAS EMENDADAS, DF 530, PE CUNHAMBEBE, RJ 612, PE GRÃO MOGOL, MG 694, REBIO ESTADUAL DO AGUAÍ, SC
373, APA DOS RECIFES DE CORAIS, RN 450, EE DE ASSIS, SP 531, PE DA ARA, SP 613, PE GRUTA DA LAGOA AZUL, MT 695, REBIO ESTADUAL DO SASSAFRAS, SC
374, APA ESTRADA PARQUE DE PIRAPUTANGA, MS 451, EE DE BAURU, SP 532, PE DA CACHOEIRA DA FUMAÇA, ES 614, PE GUAJARÁ-MIRIM, RO 696, REBIO JAÍBA, MG
375, APA FERNÃO DIAS, MG 452, EE DE CAETÉS, PE 533, PE DA CAMPINA DO ENCANTADO, SP 615, PE GUARIBA, AM 697, REBIO MORRO DOS SEIS LAGOS, AM
376, APA FOZ DO RIO SANTA TEREZA, TO 453, EE DE CORUMBÁ, MG 534, PE DA GRACIOSA, PR 616, PE IGARAPÉS DO JURUENA, MT 698, REBIO SERRA AZUL, MG
377, APA GOIAPABA-AÇU, ES 454, EE DE FECHOS, MG 535, PE DA ILHA ANCHIETA, SP 617, PE JOÃO PAULO II, PR 699, RESEX CATUÁ-IPIXUNA, AM
378, APA GRUTAS DOS BREJÕES / VEREDAS DO ROMÃO 455, EE DE ITAPETI, SP 536, PE DA ILHA DO CARDOSO, SP 618, PE LAGOA DO CAJUEIRO, MG 700, RESEX DO GUARIBA, AM
GRAMACHO, BA 456, EE DE PARANAPANEMA, SP 537, PE DA ILHA DO MEL, PR 619, PE MARINHO DA LAJE DE SANTOS, SP 701, RESEX DO RIO GREGÓRIO, AM
379, APA GUAIBIM, BA 457, EE DE PAULO DE FARIA, SP 538, PE DA ILHA GRANDE, RJ 620, PE MARINHO DA RISCA DA PEDRA DO MEIO, CE 702, RVS CORIXÃO DA MATA AZUL, MT
380, APA GUARAQUEÇABA, PR 458, EE DE RIBEIRÃO PRETO, SP 539, PE DA LAPA GRANDE, MG 621, PE MARINHO DO AVENTUREIRO, RJ 703, RVS DAS ILHAS DO ABRIGO E GUARARITAMA, SP
381, APA ILHA DO BANANAL/CANTÃO, TO 459, EE DE SAGARANA, MG 540, PE DA MATA ATLÂNTICA, GO 622, PE MATA DA PIPA, RN 704, RVS LIBÉLULAS DA SERRA DE SÃO JOSÉ, MG
382, APA JALAPÃO, TO 460, EE DE SANTA BÁRBARA, SP 541, PE DA MATA DO GODOY, PR 623, PE MATA DO XEM-XÉM, PB 705, RVS MATA DOS MURIQUIS, MG
383, APA JOANES - IPITANGA, BA 461, EE DE SANTA MARIA, SP 542, PE DA PEDRA BRANCA, RJ 624, PE MATA SÃO FRANCISCO, PR 706, RVS QUELÔNIOS DO ARAGUAIA, MT
384, APA JOÃO LEITE, GO 462, EE DE SÃO CARLOS, SP 543, PE DA SERRA DA CONCÓRDIA, RJ 625, PE MATA SECA, MG 707, RVS RIO PANDEIROS, MG
385, APA LAGO DE PALMAS, TO 463, EE DE XITUÉ, SP 544, PE DA SERRA DA TIRIRICA, RJ 626, PE MATAS DO SEGREDO, MS
386, APA LAGO DE PEDRA DO CAVALO, BA 464, EE DO BARREIRO RICO, SP 545, PE DA SERRA DE CALDAS NOVAS, GO 627, PE NHAMUNDÁ, AM
387, APA LAGO DE PEIXE/ANGICAL, TO 465, EE DO CAUIÁ, PR 546, PE DA SERRA DE SONORA, MS 628, PE NOVA BADEN, MG

708, APA DA FAZENDA DA TAQUARA, RJ 721, APA DAS TABEBUIAS, RJ 735, ARIE ILHAS DO RIO PARAIBA DO SUL, RJ 748, PMN DE GRUMARI, RJ 762, PMN PENHASCO DOIS IRMÃOS - ARQUITETO SÉRGIO 
709, APA DA LAGOA VERDE, RS 722, APA DE GRUMARI, RJ 736, ARIE SÃO CONRADO, RJ 749, PMN DE MARAPENDI, RJ          BERNARDES, RJ
710, APA DA ORLA MARÍTIMA, RJ 723, APA DE SÃO JOSE, RJ 737, MN DOS MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E URCA, RJ 750, PMN DE NOVA IGUAÇU, RJ 763, PMN TRÊS COQUEIROS, RJ
711, APA DA ORLA MARíTIMA DA BAíA DE SEPETIBA, RJ 724, APA DO BAIRRO DA FREGUESIA, RJ 738, MN MUNICIPAL CAPÃO DA AMIZADE, RS 751, PMN DE PETRÓPOLIS, RJ 764, PMN VERDE VALE, RJ
712, APA DA PAISAGEM E DO AREAL DA PRAIA DO PONTAL, RJ 725, APA DO MORRO DA SAUDADE, RJ 739, PMN BOSQUE DA BARRA, RJ 752, PMN DE PIRAPUTANGAS, MS 765, PNM ARIVALDO BARRETO, AP
713, APA DA PEDRA BRANCA, RJ 726, APA DO MORRO DO LEME, RJ 740, PMN CAIXA D ÁGUA, RJ 753, PMN DO CÓRREGO CUMANDAÍ, MS 766, PNM DA CATACUMBA, RJ
714, APA DA PRAINHA, RJ 727, APA DO MORRO DO SILVÉRIO, RJ 741, PMN CHICO MENDES, RJ 754, PMN DO JARDIM DO CARMO, RJ 767, PNM DE PORTO VELHO, RO
715, APA DA SERRA DA CAPOEIRA GRANDE, RJ 728, APA DO MORRO DO VALQUEIRE, RJ 742, PMN DA CIDADE, RJ 755, PMN DO PARAGEM, MS
716, APA DA SERRA DO MENDANHA, RJ 729, APA DO MORRO DOS CABRITOS, RJ 743, PMN DA FREGUESIA, RJ 756, PMN FAZENDA DO VIEGAS, RJ
717, APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS, RJ 730, APA DO VÁRZEA COUNTRY CLUB, RJ 744, PMN DA PRAINHA, RJ 757, PMN FAZENDA SANTA CECÍLIA DO INGÁ, RJ
718, APA DAS BACIAS DO RIO APORÉ E DO RIO SUCURIU, MS 731, APA DOS MORROS DA BABILôNIA E DE SãO JOãO, RJ 745, PMN DA SERRA DA CAPOEIRA GRANDE, RJ 758, PMN FONTE DA SAUDADE, RJ
719, APA DAS BRISAS, RJ 732, APA MORRO AGUDO, RJ 746, PMN DA SERRA DO MENDANHA, RJ 759, PMN JOSÉ GUILHERME MERQUIOR, RJ
720, APA DAS PONTAS DE COPACABANA E ARPOADOR E 733, APA MUNICIPAL SERRA DO SAMBÊ, RJ 747, PMN DARKE DE MATTOS, RJ 760, PMN MONTANHAS DE TERESÓPOLIS, RJ
        SEUS ENTORNOS, RJ 734, ARIE BARRA DO RIO CAMARATUBA, PB 748, PMN DE GRUMARI, RJ 761, PMN MORADA DOS CORRÊAS, RJ

APA - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, ARIE - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO, EE - ESTAÇÃO ECOLÓGICA, FN - FLORESTA NACIONAL, FE - FLORESTA ESTADUAL, MN - MONUMENTO NATURAL, PE - PARQUE ESTADUAL , PN - PARQUE NACIONAL, PNM -PARQUE NATURAL MUNICIPAL, REBIO - RESERVA BIOLÓGICA,                                                                        
RDS -RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RESEX - RESERVA EXTRATIVISTA,  RVS - REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
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