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Os territórios da Conservação

Agendas inter-institucionais para proteção da biodiversidade e da 

sociodiversidade

Atividades gerais da 
conservação da 

natureza

órgãos da SMA

Atividades 
relacionadas às UC

FF-IF-IBt



Os territórios tradicionais

Caiçaras,caipiras, caboclos

Agricultores familiares

Planos de Manejo – comunidades moradoras das UC - critérios de 

tradicionalidade - variáveis

Indígenas

Quilombos

Constituição Federal

Outras 
tradicionalidades

artigo 42 do SNUC e pela Política 
dos Povos Tradicionais (Decreto 

Fed 6040/2007



Focos de preocupação relacionados com

a presença das comunidades tradicionais

(e não tradicionais)

ÓRGÃOS DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE

Gestão de UC – FF/IF/IBt Formação Socioambiental - CFA

PROCESSOS DE GESTÃO

ações de fiscalização licenciamento ordinário

MANUTENÇÃO 

conservação da biodiversidade sociodiversidade



Espaços de gestão das unidades de conservação

UC

Categorias 
diversas

Comunidades 
residentes no 
interior da UC

Comunidades 
residentes no 

entorno  – Zona 
de 

amortecimento

Outros setores  
sociais

Instituições 
diversas

Conselho 
gestor



Espaços de gestão abrigam os diálogos e as 

perspectivas de ação

FS

Comunidades 
residentes no 
interior da UC

Comunidades 
residentes no 

entorno  – Zona 
de 

amortecimento

Outros setores  
sociais

Instituições 
diversas

Conselho 
gestor



Do contexto e origem de uma proposta 

para tratamento de questões de fiscalização

Criação da Coordenadoria de 

Fiscalização Ambiental em 

2012 
(reestruturação da SMA)

Departamento de Planejamento e 

Monitoramento – DPM
Incidência sobre a orientação da fiscalização 

ambiental

Departamento de Fiscalização – DF
Gestão de processos administrativos, vistorias de 

TCRA etc.

Duas agendas capazes de expressar uma 

política de fiscalização ambiental



Departamento de Planejamento e Monitoramento 

– DPM

Incidência sobre a orientação da 

fiscalização ambiental

Do contexto e origem de uma proposta 

para tratamento de questões de fiscalização

Qual o sentido 

de fiscalizar?

O que orienta a 

fiscalização?

O que se 

procura?

Quais os 

percursos?

Quais as 

prioridades?

Planos de Fiscalização como estratégia 

de incidência na orientação

SIMMar

2012

O que se quer 

proteger?



Do contexto e origem de uma proposta para tratamento de 

questões de fiscalização

Planos de Fiscalização como estratégia 

de incidência na orientação

Definição do que deve orientar a 
fiscalização nos territórios das UC

Agentes envolvidos: gestor de UC e 

comando do policiamento ambiental 

local

Viés repressivo

comando e controle

Construção de outras abordagens aos 
problemas de fiscalização

Viés preventivo
Redução de pressões às UC

Envolvimento de outros agentes 

sociais 

“Estendendo” a compreensão de prevenção para 

além do monitoramento, da vigilância, da ronda e 

da patrulha, que são controles.



Características do trabalho

Construção de outras 
abordagens aos 
problemas de 

fiscalização

Encontros nos espaços de 

gestão das UC

Reunião de diferentes perspectivas 

sobre a problemática socioambiental 

que afeta as UC

Compreensão de suas causas e origens 

(históricas, sociais, econômicas, 

políticas, culturais etc.)

Construção de agendas para 

enfrentamento político das causas 

tomadas como críticas

Movimento na direção de 

reconhecer a premência por 

fomento a práticas produtivas 

compatíveis com os objetivos 

de conservação de bens 

ambientais.

Promoção de formas de convivência compatíveis 

com os objetivos de proteção das UC. 

Conservação da sociobiodiversidade como 

estratégia de proteção

1

2

3



Casos ilustrativos recentes

Mosaico 

Paranapiacaba

Estação Ecológica 

Bananal



Estação Ecológica 

Bananal

Casos ilustrativos recentes

Vetores de pressão do 

entorno da UC como 

prioridade

Causas críticas ligadas à 

dinâmica socioespacial do 

território da UC; possibilidade 

reduzida de renda 

Agenda 

pautada por:

Interferir na qualidade de 

produção sob a perspectiva da 

Agroecologia

Incidir sobre 

políticas que orientam outras 

atividades econômicas no 

território



Mosaico 

Paranapiacaba

Casos ilustrativos recentes

Degradação socioambiental por 

conta de extração de 

palmito associado 

à caça

Causas críticas ligadas ao 

distanciamento entre 

segmentos da sociedade, 

sobretudo do Estado 

Agenda 

pautada por:

Aproximar instituições, grupos e 

redes para promoção de práticas 

produtivas sustentáveis como 

proteção das UC

Buscar fortalecer 

iniciativas relacionadas ao manejo 

de Juçara existentes em diferentes 

segmentos



Algumas observações

O fato de em um primeiro encontro se consolidar um problema prioritário, expõe 

como um problema, historicamente trabalhado sob a lógica do comando e controle, 
passa a ser também observado do ponto de vista socioambiental. Isso envolve outros 

agentes sociais que usualmente estão à margem de decisões para enfrentar o 

problema. Oferece aos outros agentes um espaço de expressão de suas perspectivas 
tanto sobre o problema, suas causas, como sobre as soluções.

As agendas construídas com protagonismo desses outros agentes insinua uma 
articulação institucional e de políticas que, embora óbvia, não é usual para lidar com 

problemas de fiscalização. 

A partir de outro caso (APA Marinha Litoral Sul), se observa a construção de relações 
entre um espaço de gestão que prevê a participação social (Conselho) e o sentido e 

direcionamento da fiscalização ambiental. A FS possibilita a articulação entre as 
instituições e as comunidades, potencializando os espaços de gestão das UC
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Finalizando..

Kátia Pisciotta: 11 2997-5051
katiapis@fflorestal.sp.gov.br

Rodrigo Machado: 11 3133-3046
rodrigom@ambiente.sp.gov.br

http://www.ambiente.sp.gov.br/formacao-socioambiental/


