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APRESENTAçÃO DO SECRETáRIO

A realização do planejamento ambiental, organizacional e estratégico visando adequar e integrar a ativi-
dade humana à proteção dos recursos ambientais; e o monitoramento e a avaliação da eficácia dos instru-
mentos utilizados para garantir o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo são atividades que 
compõem o vasto campo funcional da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, instituído pelo 
Decreto Estadual nº 57.933, de 02 de abril de 2012, que reorganiza sua estrutura.

Criado pela Resolução SMA n° 37, de 11 de maio de 2010, o Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de 
Políticas Públicas do SEAQUA – GTPP promoveu a integração entre os órgãos do Sistema Ambiental, com o de-
safio de avaliar ações desenvolvidas pela Pasta e subsidiar o planejamento de políticas públicas ambientais 
embasadas tecnicamente e voltadas ao alcance de resultados. Os trabalhos desenvolvidos contaram com o 
envolvimento de aproximadamente oitenta atores do Sistema Ambiental.

Iniciativas como a do GTPP orientam a tomada de decisão, incrementando a aplicação de recursos públi-
cos e a qualidade das políticas públicas para a sociedade. A publicação “Análise e Planejamento de Polí-
ticas Públicas no Sistema Ambiental – desafios, resultados e recomendações” apresenta a experiência do 
GTPP, referendando a importância desses instrumentos de políticas públicas para a construção de uma 
gestão ambiental mais eficiente.

Bruno Covas

Secretário de Estado do Meio Ambiente
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Planejamento é um processo contínuo que envolve a cole-
ta, organização e análise sistematizada de informações, por meio 
de procedimentos e métodos, para chegar a decisões ou escolhas 
acerca das melhores alternativas para aproveitamento dos recursos 
disponíveis (SANTOS, 2004). Esse embasamento é fundamental na 
formulação de políticas públicas, pois possibilita uma definição mais 
precisa das ações do Estado, com objetivos a serem atingidos, bem 
como o meio mais apropriado para tal fim.

Nesse contexto insere-se a análise de políticas públicas, campo 
do conhecimento bastante abrangente que, em uma definição simpli-
ficada, estuda os processos de formulação das ações governamentais e 
os resultados de sua implementação, subsidiando a tomada de decisão.

Com vistas a fortalecer a aplicação de princípios de análise de 
políticas públicas no planejamento de ações da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) foi criado, por meio da Re-
solução SMA nº 37, de 11 de maio de 2010 (Anexo 1), o Grupo de 
Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Con-
trole e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais (SEAQUA) – GTPP –, composto por representantes 
de todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados à 
Secretaria do Meio Ambiente.

As atividades do GTPP foram desenvolvidas entre maio de 2010 e 
março de 2012, sob a coordenação da Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental (CPLA), por meio do Centro de Políticas Públicas (CPP), haja 
vista a afinidade com suas atribuições, instituídas pelo artigo 73 do De-
creto Estadual nº 53.027, de 26 de maio de 2008, e mantidas pelo arti-
go 54, inciso IV do Decreto Estadual nº 57.933, de 02 de abril de 2012.1

1 (i) acompanhar o desenvolvimento de políticas, planos, programas e projetos que 
interfiram	na	proteção,	na	conservação	e	na	recuperação	da	qualidade	ambiental;	(ii)	
avaliar os efeitos ambientais cumulativos associados a políticas, planos, programas ou 
projetos, públicos ou privados, que possam impactar a qualidade ambiental; (iii) difun-
dir, junto aos órgãos e entidades públicas, do Estado e dos municípios, a importância 
da inserção de instrumentos de planejamento e de gestão ambiental, na proposição de 
suas políticas e na elaboração de seus projetos; e (iv) desenvolver e aperfeiçoar meto-
dologias a serem utilizadas em planejamento ambiental.

INTRODUçÃO



O objetivo central do GTPP foi o planejamen-
to de ações governamentais fundamentado nas 
diretrizes de médio e longo prazo propostas no 
âmbito do Projeto Ambiental Estratégico (PAE) Ce-
nários Ambientais 20202  e por outros conteúdos 
legais que norteavam as ações da SMA. Para isso, 
discutiram-se, no âmbito do GTPP, diversas biblio-
grafias sobre análise e planejamento de políticas 
públicas, constituindo uma metodologia de plane-
jamento orientado por objetivos, baseada em uma 
combinação de modelos, entre eles o modelo lógi-

2 O PAE Cenários Ambientais foi executado pela CPLA entre 
2007 e 2009, com o intuito de consolidar a prospecção de ce-
nários como ferramenta de planejamento de políticas públicas, 
ao permitir a visualização dos futuros possíveis para o Estado de 
São Paulo, considerando os diversos fatores que pressionam o 
ambiente e afetam a qualidade de vida da população. O projeto 
teve como produto 88 propostas de políticas públicas, voltadas 
ao alcance do cenário desejado (SÃO PAULO, 2009).

co, conforme utilizado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) (FERREIRA et al., 2007; 
CASSIOLATO & GUERESI, 2010) e pela Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional do Es-
tado de São Paulo (COSTA, 2011) para elaboração 
do Plano Plurianual 2012-2015.

Assim, a metodologia construída no âmbito 
do GTPP considera o processo de formulação de 
políticas públicas como um ciclo (Figura 1), que 
contempla as etapas de: (i) avaliação das políti-
cas em curso, com identificação de exemplos de 
sucesso e lacunas a serem trabalhadas; (ii) plane-
jamento de novas ações ou da continuidade das 
ações existentes, com previsão de mecanismos in-
trínsecos de avaliação periódica; e (iii) avaliação e 
monitoramento das ações quando implementadas, 
permitindo o ajuste ou readequação, de acordo 
com os resultados obtidos. 

Figura 1.  Síntese da metodologia utilizada pelo Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento  
de Políticas Públicas do SEAQUA para o planejamento de ações governamentais. 

Fonte: SMA (2010).
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No tocante à primeira etapa, ou seja, aquela 
de avaliação, a Resolução SMA nº 37/2010 estabe-
lece que o GTPP deveria avaliar as políticas públi-
cas ambientais realizadas no âmbito do SEAQUA, 
no período 2007-2010, quanto à sua eficácia (aná-
lise da relação entre as metas propostas e as metas 
cumpridas), eficiência (análise da relação entre o 
orçamento empenhado e os resultados alcança-
dos, verificando a relação custo-benefício de cada 
política) e efetividade (análise dos impactos posi-
tivos ou negativos sobre o público alvo, desenca-
deados pela execução da política). Na prática, foi 
factível ao GTPP avaliar vinte e cinco políticas pú-
blicas ambientais, apenas sob o critério de eficá-
cia, devido à ausência de dados que permitissem 
a avaliação de efetividade e de eficiência. Tal fato 
mostrou que ainda existe uma distância conside-
rável entre a estruturação ideal (teórica) para que 
uma política possa ser avaliada sob os três crité-
rios escolhidos e a estruturação real das ações 
avaliadas pelo GTPP. A partir dessa constatação, o 
GTPP sistematizou uma proposta de construção de 
ações governamentais3 para que estas já prevejam, 
no momento de sua concepção, os indicadores re-
ferentes à sua avaliação.

A segunda etapa, de planejamento de ações 
governamentais, deveria contemplar a formulação 
de ações de curto, médio e longo prazo, além de 
estabelecer mecanismos para sua implementação. 
Para isso foram previstas as seguintes atividades: (i) 
seleção de problemas prioritários a serem objeto de 
planos, políticas, programas e projetos; (ii) explica-
ção das relações de causa e consequência da exis-
tência desses problemas (árvores de problema); (iii) 

3 Ver Seção I, Tópico 2.5 “Aspectos Principais Levantados pela 
Avaliação das Ações SEAQUA 2007-2010”

delineamento de soluções para os problemas iden-
tificados (árvores de objetivos); e (iv) formulação de 
programas, por meio do agrupamento das soluções 
propostas, já contemplando os indicadores para 
subsidiar futuras avaliações. 

Dentre os dez temas que foram escolhidos 
pelo GTPP durante a seleção de problemas priori-
tários, decidiu-se focar inicialmente no tema con-
servação da biodiversidade no Estado de São Pau-
lo, para prosseguir no planejamento das ações. Foi 
possível ao GTPP avançar até o final da atividade 
de explicação do problema.

Esta publicação se divide em duas grandes 
seções. Na primeira, são relatados os aspectos 
da construção metodológica do GTPP: o referen-
cial teórico, os procedimentos técnicos adotados 
e resultados obtidos nas etapas de avaliação das 
ações SEAQUA 2007-2010 e de seleção de proble-
mas prioritários. A segunda parte apresenta o con-
teúdo discutido na etapa de explicação do proble-
ma, apontando os principais desafios enfrentados 
pelo Estado de São Paulo para a conservação da 
biodiversidade. 

O trabalho apresentado nesta publicação en-
volveu cerca de oitenta atores do Sistema Ambien-
tal, entre representantes designados pelas institui-
ções componentes do GTPP e colaboradores. Mais 
do que o cumprimento do objetivo estabelecido 
legalmente, o GTPP representou uma possibilida-
de de mudança de cultura institucional, baseada 
na integração entre atores do sistema objetivan-
do uma reflexão sobre a atuação do Estado, o que 
culminou em recomendações mais precisas para a 
formulação de políticas públicas, com consequen-
te aumento das chances de obtenção de sucesso 
em sua implementação.





SEçÃO I  
BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA DA ANÁLISE 

E PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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1.1. Fundamentos de Análise de Políticas Públicas

Na gênese do campo de estudos das políticas públicas, 
Souza (2006) identifica uma diferenciação entre os trabalhos de-
senvolvidos no continente europeu e os produzidos nos Estados 
Unidos da América (EUA), estes com mais ênfase na atuação dos 
governos, que são como componentes de um complexo mais am-
plo que é o Estado, foco dos estudos produzidos pelos europeus. 
Discorrendo sobre as diferentes definições atribuídas ao termo 
política pública, a autora o resume: “campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou anali-
sar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 
curso dessas ações”.

Em que pese o significativo número de trabalhos científicos pu-
blicados, o campo de estudos das políticas públicas apresenta gran-
de diversidade de perspectivas e abordagens, perpassando diferen-
tes enfoques, os quais priorizam determinados aspectos ou atores 
envolvidos no processo, possibilitando, assim, o desenvolvimento de 
metodologias que melhor se adéquem aos objetivos de cada estudo.

Uma das primeiras categorizações das políticas públicas foi 
proposta por Lowi (1964), subdividindo-as em distributivas, regula-
tórias e redistributivas4. A cada tipo de política pública corresponde-
riam diferentes configurações do jogo político (policies determine po-
litics), sendo, portanto, de fundamental importância a compreensão 
do caráter da política pública para que se possam inferir os caminhos 
pelos quais poderá ocorrer a tomada de decisão.

4 As políticas distributivas caracterizam-se por decisões individualizadas, nas quais 
se	busca	atender	a	 todos	os	 interesses	existentes,	não	explicitando	o	conflito	entre	
os que são favorecidos ou não pela mesma. Já as políticas regulatórias não apresen-
tam o mesmo grau de desagregação das distributivas, sendo necessária a aplicação de 
um	marco	regulatório,	o	qual	pode	opor	beneficiários	e	não-atendidos.	Por	sua	vez,	as	
políticas	redistributivas	se	constituem	em	significativas	alterações	na	distribuição	do	
produto	social	gerado,	colocando	em	lados	distintos	aqueles	cujos	impostos	financiam	
as ações em benefício dos destituídos destas.

1. BASE TEÓRICA DA ANáLISE E  

PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS



Entendendo que o agente público pode con-
siderar todos os objetivos e as diferentes formas 
de atingi-los na definição das políticas públicas, 
assim como relacionar os meios a serem utilizados 
para o alcance de metas previamente estabeleci-
das, desenvolveu-se uma abordagem fundamen-
tada na decisão racional, orientando um grande 
número de pesquisas na área. As denominações 
dessa vertente são variadas, como teoria da esco-
lha racional, método racional-exaustivo ou racio-
nal-abrangente. 

Lindblom (2000) parte da crítica ao método 
racional-abrangente, o qual considera deficitário 
por atribuir uma capacidade ilimitada à raciona-
lidade dos membros da Administração Pública 
no enfrentamento de problemas complexos, o 
que não encontraria eco na realidade, defenden-
do, então, o modelo incrementalista (método das 
comparações limitadas sucessivas). Por essa visão, 
as políticas públicas seriam decididas por suas 
diferenças marginais, sendo a situação existente, 
no presente, uma das principais referências para 
novas propostas.

A ideia de compreender as políticas públicas 
como um ciclo apresenta grande difusão e, por 
consequência, há uma série de variações quanto à 
definição das etapas que compõem esse ciclo. Ri-
pley (1995) apresenta sua concepção dos estágios 
principais, aos quais correspondem atividades 
funcionais e produtos esperados. O primeiro está-
gio, segundo o autor, seria o estabelecimento da 
agenda, em que, dentre as várias questões apre-
sentadas ao governo, se definem as eleitas, dada 
a capacidade de ação limitada em determinado 
horizonte de tempo.

Analisando mais detalhadamente o processo 
de formação da agenda, Kingdon (1995) corrobora 
as críticas feitas por Lindblom (2000) em relação 
ao método racional-abrangente, pontuando que a 
realidade se mostra diferente do teorizado, que a 
capacidade humana é limitada e que o processo 
não ocorre necessariamente de maneira totalmen-
te racional. O incrementalismo, na visão do autor, 
pode explicar muitos processos governamentais, 

principalmente a geração de alternativas, ainda 
que não descreva todas as mudanças na agenda 
de maneira satisfatória.

De autoria de Cohen et al. (1972), o modelo da 
lata de lixo (garbage can)5 é adaptado por Kingdon 
(1995), que propõe uma nova configuração: o mo-
delo das múltiplas correntes. O autor identifica qua-
tro fluxos que existem separadamente: problemas, 
soluções, participantes e oportunidades de escolha. 
Este último corresponde à lata de lixo do modelo 
utilizado como referência, onde os participantes jo-
gam os problemas e as soluções, sendo os resulta-
dos função da mistura do “lixo” e da maneira como 
tudo é processado. Em sua adaptação do modelo, o 
autor propõe três categorias de processos existen-
tes no governo federal dos EUA: o reconhecimento 
de problemas, a geração de propostas de políticas 
públicas e as atividades políticas. Esses fluxos se-
guem separadamente, mas não totalmente inde-
pendentes, até que momentos críticos apareçam e 
então se cria uma “janela de política pública”, onde 
uma mudança pode ser colocada.

Ripley (1995) prossegue com sua classifica-
ção descrevendo o estágio de formulação, onde se 
coletam e analisam informações que subsidiam o 
desenvolvimento de alternativas, culminando na 
tomada de decisão quanto ao formato dos progra-
mas. O autor aponta então a etapa de implementa-
ção, que, apesar de aparentemente ocorrer de ma-
neira meramente técnica e procedimental, pode 
evidenciar conflitos não previstos.

Para completar o modelo do ciclo proposto 
por Ripley (1995), tem-se o estágio da avaliação, 
no qual diversas comparações podem ser realiza-

5 Modelo aplicado a “anarquias organizadas”, instituições que 
apresentam três características: preferências problemáticas, de-
vido à falta de coesão entre as preferências dos componentes; 
tecnologia obscura, pois os participantes não compreendem os 
processos	da	organização	muito	bem;	e	participação	fluida,	onde	
os participantes entram e saem facilmente dos processos de to-
mada de decisão. Nessas organizações, tanto problemas como 
soluções compõem uma “lata de lixo”, a partir da qual se busca 
atrelar uma solução aos problemas que surgem, gerando assim 
uma alternativa (SOUZA, 2006).
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das, sendo seus resultados de fundamental impor-
tância para o último estágio, que trata da decisão 
sobre a continuidade ou não da política pública.

Embora muitas vezes tomados como si-
nônimos, há que se diferenciar claramente o 
estágio de avaliação das políticas públicas da 
análise de políticas públicas, sendo esta um 
processo de caráter mais amplo e não restrito 
ao modelo do ciclo. Outro ponto que se deve 
ter em mente é que todo modelo parte de certo 
grau de simplificação da realidade, podendo o 
ciclo de políticas públicas ser iniciado ou reini-
ciado em diferentes etapas, bem como não se-
guir estritamente a ordem cronológica descrita 
(RIPLEY, 1995). Ainda assim, o modelo do ciclo 
apresenta grande utilidade para a compreensão 
das políticas públicas, permitindo segmentar a 
análise, tendo o cuidado para que não se perca 
a noção de totalidade envolvida.

Tendo em vista que os trabalhos do GTPP se 
iniciaram com a avaliação dos programas e proje-
tos já existentes no âmbito do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
Uso Adequado dos Recursos Naturais (SEAQUA), 
justifica-se neste capítulo um olhar mais detalha-
do sobre a etapa de avaliação dentro da concep-
ção do ciclo da política pública.

Inserida na análise sistematizada das ações 
do Estado, a avaliação das políticas públicas se 
conceitua tendo como base a pesquisa em ciên-
cias sociais aplicada ao estudo das políticas e seus 
efeitos sobre a sociedade. A avaliação tem ainda o 
objetivo de fazer com que os resultados e conhe-
cimentos produzidos construam um julgamento 
de valor para que os governantes e a população 
tenham referências sobre os fatores que determi-
naram o sucesso ou o insucesso de determinada 
ação, e possam interferir nos processos para corri-
gir procedimentos e/ou elaborar novas políticas e 
programas (SILVA et al., 2007).

Para Worthen et al. (2004), os processos de ava-
liação podem ser compreendidos segundo diferen-

tes aspectos, tais como: o grau de formalidade (for-
mal ou informal), o posicionamento de quem avalia 
(interno ou externo) e o papel da avaliação (formati-
va ou somativa). A última diferenciação diz respeito 
à fase de política pública e aos receptores das infor-
mações apuradas, sendo a avaliação formativa ligada 
à equipe que desenvolve determinado programa e a 
avaliação somativa destinada a subsidiar tomadores 
de decisão quanto à continuidade da ação.

Tendo como referência o foco de cada ava-
liação, os autores classificam as diferentes aborda-
gens da avaliação em seis categorias, centradas em: 

•	 Objetivos;
•	 Administração;
•	 Consumidor;
•	 Especialistas;
•	 Adversário;
•	 Participante.

Dentre os critérios de avaliação encontrados 
na literatura científica, três se destacam: eficiên-
cia, eficácia e efetividade. Por eficiência, entende-
-se a relação entre o esforço empregado e os re-
sultados alcançados. Já a eficácia correlaciona as 
metas assumidas e os instrumentos previstos com 
as metas cumpridas e os instrumentos aplicados. 
Por sua vez, a efetividade diz respeito aos impac-
tos benéficos ou deletérios, diretos ou indiretos, 
da implementação de uma determinada política 
pública (FERREIRA & VIOLA, 1996; FERREIRA, 1998; 
TREVISAN & VAN BELLEN, 2008).

Correlacionando as categorias propostas 
por Worthen et al. (2004) com os conceitos de efi-
ciência, eficácia e efetividade, podemos atribuir 
às abordagens centradas em objetivos uma maior 
aderência à verificação da eficácia, ainda que 
esta também possa ser encontrada em avaliações 
centradas na administração. Esta tipologia, por fo-
calizar também o contexto, insumos e processos 
envolvidos, possibilita correlação com a apreen-
são da eficiência de determinada política pública.

O desafio de mensurar a efetividade das po-
líticas públicas requer a combinação de diferentes 



tipologias de avaliação, sendo de fundamental 
importância a adoção de abordagens centradas 
no participante, uma vez que muitos dos efeitos 
de determinada ação somente são percebidos por 
aqueles que se submetem a ela, vivenciando os 
benefícios e os problemas gerados pela mesma.

Silva (1999) apresenta algumas das razões 
para o interesse na realização de estudos de ava-
liação de políticas públicas. O interesse mais ime-
diato para realizar tais estudos estaria ligado a 
aferir os diversos resultados – esperados e não es-
perados – alcançados pelas ações governamentais, 
quando implementadas. O segundo motivo dos 
estudos seria o de entender o modo, ou o proces-
so específico, pelo qual essas ações alcançam (ou 
não) os resultados, sendo o interesse mais direcio-
nado à dinâmica e processo de funcionamento da 
intervenção estatal, considerando a complexidade 
do processo de implementação das políticas. 

Ainda segundo Silva (1999), outro conjun-
to de interesses ligados diretamente aos estu-
dos de avaliação, tanto centrados na questão da 
efetividade das ações governamentais quanto os 
mais diretamente relacionados à sua dinâmica de 
funcionamento, seriam aqueles voltados para o 
aprendizado organizacional das instituições pú-
blicas sobre suas atividades; para questões de to-
mada de decisão sobre a continuidade ou não dos 
programas; e, ainda, para permitir a transparência, 
qualidade e accountability 6 na gestão dos recursos 
públicos ao nível intra e interorganizacional.

Em suma, a avaliação de políticas e programas 
governamentais dá subsídios para que formuladores 
e executores de políticas públicas sejam capazes de 
tomar decisões com maior qualidade, otimizando os 
gastos públicos, identificando e superando pontos 
de estrangulamento e êxito dos programas, e, por 
consequência, abrindo perspectivas racionais para 

6 Accountability é um termo da língua inglesa, sem tradução 
exata para o português, que remete à obrigação de membros de 
um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a 
instâncias controladoras ou a seus representados. Outro termo 
usado numa possível versão portuguesa é responsabilização.

implementar políticas públicas dotadas de maior 
capacidade de alcançar os resultados desejados no 
plano da operacionalidade (SILVA, 1999).

1.2.  Planejamento Participativo em 
Políticas Públicas Ambientais

Ao tratar da temática do meio ambiente, a 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada pela Assembleia Nacional Consti-
tuinte em 1988, dispõe em seu artigo 225 que 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gera-
ções.” (BRASIL, 1988). 

Apesar de não inscrita literalmente como nas 
seções que tratam da saúde e da assistência social, 
a participação no processo de proteção e melhoria 
da qualidade ambiental constitui peça fundamen-
tal no cumprimento da prerrogativa atribuída à co-
letividade pelo artigo 225.

A instituição de espaços de participação, 
como grupos intersetoriais e conselhos de políti-
cas públicas, compõem um movimento de inserção 
da participação no debate sobre o Estado e suas 
funções. Por meio da agregação de diferentes ato-
res no processo de formulação, implementação e 
avaliação das políticas públicas, busca-se diminuir 
a distância entre o Estado e a sociedade, eviden-
ciando de maneira mais clara os possíveis conflitos 
e facilitando a aplicação das decisões.

Além das previsões legais-institucionais, o 
planejamento ambiental participativo, entendido 
como um processo técnico-político, tem a poten-
cialidade de permitir a adaptação da política pú-
blica frente às novas circunstâncias, uma vez que 
não se pode ter o controle sobre todas as variá-
veis que a influenciam, possibilitando o diálogo 
contínuo com os diversos atores e a compreensão 
das necessárias modificações para que os resulta-
dos sejam alcançados. 
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A seguir, são descritas três metodologias de 
planejamento participativo que foram, em parte, 
utilizadas no processo de planejamento de políti-
cas públicas ambientais pelo GTPP.

1.2.1.  Planejamento Estratégico  
Situacional (PES) 

Concebido por Carlos Matus, economista chi-
leno que foi ministro no governo do Presidente 
Salvador Allende entre 1970 e 1973, o PES se trata 
de um método complexo, sendo mais adequado 
para organizações de alto grau de complexidade, 

como as públicas, ainda que suas ferramentas e 
conceitos também sejam aplicáveis em outros ti-
pos de organizações.  

Possui como característica diferencial do pla-
nejamento tradicional uma análise situacional (sub-
jetivista) ao invés do diagnóstico tradicional (objeti-
vista), considerando o mundo real com as diferentes 
percepções de uma mesma realidade por diferentes 
atores sociais. Outro diferencial é a centralidade do 
método nos problemas que os atores sociais visu-
alizam para enfrentamento da situação (NARDINI, 
2007). A tabela 1 apresenta as principais diferenças 
entre o planejamento tradicional e o PES.

Tabela 1. Contraste entre o planejamento tradicional e o PES.

Planejamento Tradicional Planejamento Estratégico Situacional

Determinista (predições “certas”) Indeterminista (previsões incertas)

Objetivista (diagnóstico) Subjetivista (apreciação situacional)

Predições únicas Várias apostas em cenários

Plano por setores Plano por problemas

Certeza Incerteza e surpresas

Cálculo técnico Cálculo tecnopolítico

Os sujeitos são agentes Os sujeitos são atores

Sistema fechado (metas únicas) Sistema aberto (várias possibilidades)

Teoria do controle de um sistema Teoria de participação em um jogo

Fonte: COELHO (2011).

O PES possui quatro momentos, são eles:

1. Momento explicativo: busca-se compreen-
der a realidade para que os planos sejam elabora-
dos com o propósito de modificá-la. 

O primeiro passo é detalhar o problema – 
com frases que evidenciam qual o problema real, 
os chamados Vetores de Descrição do Problema, 
ou apenas descritores – enumerando suas conse-
quências e analisando suas prováveis causas (es-
tas podem ter impacto direto sobre o problema e 

o grau de controle do planejador sobre as causas 
pode variar). 

De acordo com Cassiolato & Gueresi (2010), o 
segundo passo consiste em identificar os nós críticos 
do problema – causas críticas que podem conduzir 
a mudança nos descritores do problema e possuem 
três características: alto impacto de mudança sobre o 
problema; ser objeto de ação do ator, de modo práti-
co e efetivo; e ser politicamente oportuno agir sobre a 
causa identificada. Após essa análise, se constrói uma 
árvore de problemas com os nós críticos identificados.



2. Momento normativo: elaboram-se os pla-
nos que incidirão sobre os problemas. Para tal, 
analisam-se os recursos disponíveis, influência 
política, habilidades, dentre outros, para que seja 
possível saber qual o grau de dificuldade para re-
alização de determinada ação referente a um nó 
crítico – os problemas que se encontram dentro da 
governabilidade da organização serão mais facil-
mente solucionados. É importante a elaboração de 
mais de um cenário devido às incertezas e surpre-
sas que podem acontecer durante a implementa-
ção do plano.

3. Momento estratégico: análise e construção 
de planos estratégicos para lidar com as incertezas 
do futuro, verificando a viabilidade política e téc-
nica dos mesmos – por meio do conhecimento dos 
atores envolvidos e da identificação de algum tipo 
de resistência sobre o plano.

4. Momento tático operacional: o plano servirá 
de base para que as ações sejam implementadas, 
devendo ser recalculado e aprimorado (quando 
necessário) por meio de um monitoramento con-
tínuo. Sempre que necessário, deve-se voltar aos 
momentos anteriores citados acima.

1.2.2.  Planejamento de Projetos 
Orientado por Objetivos (ZOPP)

O método ZOPP (Zielorientierte Projektpla-
nung) foi desenvolvido pela Agência Alemã de 
Cooperação Técnica – GTZ (Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit) –, com técnicas e 
ferramentas para operacionalizar o pensamento 
estratégico de um grupo, considerando o seu obje-
tivo final, inserindo-se a participação popular.  

Tem como origem o Marco Lógico, po-
rém, devido à dificuldade de implementação 
dos planos de promoção de desenvolvimen-
to elaborados de acordo com o mesmo, houve 
a necessidade de revisão do método em 1980, 
adicionando-se a fase de diagnóstico e análise 
coletiva das alternativas, surgindo, então, o mé-
todo ZOPP (NARDINI, 2007). 

O ZOPP propõe que sejam planejados proje-
tos consistentes, com objetivos claros e realistas 
demonstrados em uma árvore de problemas, com 
a construção de indicadores para acompanhar e 
avaliar o projeto, facilitando a comunicação e co-
operação entre os atores envolvidos, definindo-se 
suas responsabilidades, direitos e deveres.

O enfoque é no trabalho participativo, no qual é 
imprescindível que o planejamento não seja separado 
da implementação, ou seja, os possíveis beneficiários 
dos planos e programas devem participar ativamente 
do processo de planejamento junto à equipe técnica, 
visando ao aumento de sucesso do plano.

Segundo Nardini (2007), o método constitui-
-se de três etapas, a saber:

1. Diagnóstico: apresenta a visão consensual 
sobre a situação que guiará o planejamento. Essa 
etapa é subdividida em:

(i)  Análise de envolvimento: procura-se des-
crever os atores envolvidos no planeja-
mento, sejam os atuantes diretos ou com 
alguma ligação com o problema; 

(ii) Análise de problemas: pretende-se identi-
ficar o problema central da situação, e seus 
problemas relacionados, determinando 
sua relação de causa e efeito. A árvore de 
problemas é muito utilizada para estrutu-
ração do que foi identificado; 

(iii) Análise de objetivos: a partir da árvore 
de problemas propõe-se a elaboração 
da árvore de objetivos, formulando-se 
as condições desejáveis e possíveis de 
serem alcançadas.

2. Análise e escolha de alternativas: a alterna-
tiva a ser escolhida como estratégia do plano deve 
considerar alguns fatores, como os recursos dispo-
níveis, probabilidade de êxito, apoio político etc. 
Feita a análise, escolhe-se a melhor alternativa.

3. Concepção do plano do projeto: Elaboração 
da matriz do planejamento do projeto (Marco Lógi-
co). Com isso é possível fazer uma análise de riscos 
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(determina-se a governabilidade de quem realiza 
o planejamento) e definir os recursos e insumos 
necessários para implementação das atividades 
definidas, criando-se o plano operacional. 

Uma notável característica desse método 
diz respeito à sua flexibilidade, podendo sofrer 
adequações e, também, acréscimos de novas fer-
ramentas/técnicas que auxiliem no processo de 
planejamento participativo.

1.2.3.  Método Altadir de  
Planificação Popular (MAPP)

As diretrizes formuladas no nível central de go-
verno, em geral, não contemplam as microrrealidades 
do nível local, suas especificidades e suas particulari-
dades (SAVASSI & DIAS, 2007). Dessa forma, o Método 
Altadir de Planificação Popular (MAPP) foi desenvolvi-
do para os sistemas descentralizados e para lidar com 
problemas menos complexos, levando em considera-
ção a visão que as pessoas têm dos problemas locais. 
Aplica-se para grupos com algum tipo de estrutura, 
como as mobilizações comunitárias, propondo que 
os atores envolvidos sejam ativos no processo de pla-
nejamento, permitindo que exista uma planificação a 
partir da base popular (NARDINI, 2007).

Segundo Tancredi et al. (1998) apud Antunes 
et al. (2007), o método compõe-se de quinze passos:

•	 Seleção dos problemas do plano (Passo1); 
•	 Descrição do problema (Passo 2); 
•	 Explicação do problema “espinha de pei-

xe” ou árvore de problemas (Passo 3); 
•	 Desenho da situação objetivo (Passo 4); 
•	 Seleção dos “nós críticos” (Passo 5);
•	 Desenho das operações e definição das 

responsabilidades (Passos 6, 7, 8); 
•	 Avaliação e cálculo dos recursos necessá-

rios para desenvolver as operações-orça-
mento (Passo 9); 

•	 Identificação de atores sociais relevantes e 
sua motivação frente ao plano (Passo 10); 

•	 Identificação de recursos críticos para de-
senvolver as operações e de atores que os 
controlem (Passos 11, 12); 

•	 Seleção de trajetórias, análise de vulnera-
bilidade do plano e desenho de sistema de 
prestação de contas (Passos 13, 14, 15).

Vale observar que existem alguns concei-
tos e ferramentas no MAPP semelhantes ao mé-
todo PES, porém, como mencionado anterior-
mente, o método é aplicável a situações muito 
mais simples e para nível local.



A avaliação das ações executadas no âmbito do SEAQUA no perí-
odo de 2007 a 2010 foi realizada com o intuito de identificar se estas 
contribuíam para implementação das diretrizes propostas pelo Projeto 
Ambiental Estratégico (PAE) Cenários Ambientais 2020 e de que forma 
se deu essa contribuição, visando fornecer subsídios ao planejamento 
da continuidade das políticas ou de novas propostas de ações, necessá-
rias ao alcance do cenário alvo estabelecido para 2020. 

A fase de avaliação compreendeu as seguintes etapas: (i) se-
leção das políticas públicas a serem avaliadas, por meio da identifi-

2.  PROCEDIMENTO TÉCNICO UTILIZADO NA ETAPA  

DE	AVALIAÇÃO	DAS	AÇÕES	SEAQUA	2007-2010

Figura 2.  Fluxograma com as etapas da avaliação das ações realizadas no âmbito do SEAQUA no período de 
2007 a 2010.

Seleção das ações a serem avaliadas

Identificação das ações SEAQUA relacionadas às 
diretrizes do PAE Cenários 2020

Elaboração de planilhas base com informações sobre as 
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Preparação das Planilhas de Avaliação
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avaliações

Recorte das planilhas base, detalhando as informações 
referentes às ações SEAQUA relacionadas aos 2 temas 

prioritários

Avaliação	da	eficácia	das	ações	SEAQUA	–	período	de	2007	a	2010

Validação das informações contidas nas Planilhas de 
Avaliação e julgamento do status de cumprimento das 

metas da ação pelo seu gerente

Julgamento do status de cumprimento das metas  
de cada ação pelos membros do GTPP

Compilação dos resultados da avaliação das ações SEAQUA

Análise quantitativa – cômputo das 
avaliações de eficácia

Análise qualitativa – agrupamento das 
justificativas das avaliações 

Discussão e validação da análise dos 
resultados



25

cação daquelas que se relacionavam às diretrizes 
do PAE Cenários 2020, e detalhamento dessas 
políticas, instrumentado pela construção de uma 
planilha base; (ii) preparação de uma planilha de 
avaliação por ação selecionada; (iii) avaliação da 
eficácia das ações selecionadas, realizada em 5 
oficinas de trabalho, ocorridas entre setembro de 
2010 e fevereiro de 2011; e (iv) compilação e re-
finamento dos resultados, com análise quantitati-
va e qualitativa das avaliações.

A figura 2 apresenta fluxograma com o pro-
cedimento técnico desenvolvido durante a fase de 
avaliação das Ações SEAQUA, cujas etapas estão 
detalhadas ao longo dos tópicos deste capítulo.

2.1.  Identificação das ações SEAQUA 
relacionadas às diretrizes do PAE 
Cenários 2020

De acordo com o objetivo da Resolução SMA 
nº 37/2010, a avaliação de eficácia de vinte e 
cinco políticas públicas ambientais realizadas no 
âmbito do SEAQUA no período 2007-2010 se ini-
ciou a partir da construção de uma planilha base, 
visando à identificação das ações que contempla-
vam as 88 propostas de políticas públicas resul-
tantes do PAE Cenários Ambientais 2020, um dos 
21 Projetos Ambientais Estratégicos da gestão 
2007-2010 da SMA, criado com a finalidade de 
elaborar propostas de políticas públicas de mé-
dio e longo prazo, utilizando cenários prospecti-
vos do ano de 2020 como referência. 

Foi organizada uma planilha para cada 
um dos 16 temas do PAE Cenários Ambientais 
2020, contendo as propostas de políticas públi-
cas (ou diretrizes) e a relação dos programas do 
PPA 2008-2011 de responsabilidade da SMA e 
das ações SEAQUA em curso que possuíam in-
terface ou contemplavam, em parte ou integral-
mente, cada diretriz. Ainda, detalharam-se todas 
as ações SEAQUA apontadas e propuseram-se 
ações que, em complemento àquelas já em cur-
so, poderiam atender à diretriz do PAE Cenários 
Ambientais 2020. As informações utilizadas para 

o preenchimento dos campos da planilha – des-
critos em detalhe na tabela 2 – foram provenien-
tes de relatórios de gestão da SMA e da Compa-
nhia Ambiental do Estado do São Paulo (CETESB) 
e do conteúdo das normas criadas pelas respec-
tivas ações SEAQUA.

A estrutura das planilhas foi baseada em 
uma combinação de modelos teóricos disponí-
veis na literatura especializada, dentre os quais 
o marco lógico (ou matriz lógica), sistematizado 
pela agência alemã GTZ em um guia de orienta-
ção para o Planejamento de Projeto Orientado 
por Objetivos, conhecido como ZOPP (HELMING & 
GÖBEL, 1998)7. Adotou-se também o modelo ló-
gico, recurso sistemático e visual para apresentar 
e compartilhar a compreensão das relações entre 
os recursos disponíveis para ações programadas 
e as mudanças ou resultados que se espera alcan-
çar (CASSIOLATO & GUERESI, 2010).

2.2.  Preparação das Planilhas  
de Avaliação

Tendo em vista o tempo previsto para a reali-
zação do trabalho de avaliação, o grupo optou por 
priorizar, por meio de votação, os temas do PAE 
Cenários Ambientais 2020 e, a princípio, avaliar 
as ações SEAQUA que contemplavam as diretrizes 
dos temas selecionados. Dessa forma, definiram-
-se como temas prioritários Mudanças Climáticas 
e Biodiversidade. A partir de então, para subsidiar 
a avaliação, iniciou-se a composição das Planilhas 
de Avaliação, que constituíam um recorte da pla-
nilha de identificação das ações SEAQUA relacio-
nadas às diretrizes do PAE Cenários 2020 (Tabela 
2), com o acréscimo de detalhamento das ações 
SEAQUA relacionadas aos temas escolhidos. Os 
campos contidos nas Planilhas de Avaliação estão 
descritos na tabela 3.

7  Ver Seção I, Tópico 1.2.1 “Planejamento de Projetos Orientado 
por Objetivos (ZOPP)”.



Tabela 2.  Conteúdo da planilha de identificação das ações SEAQUA relacionadas às diretrizes do PAE Cenários 2020.

Campo da planilha Descrição do conteúdo

Diretriz PAE Cenários 2020
Texto da proposta de política pública na íntegra, conforme publicação 
Cenários Ambientais 2020 (SÃO PAULO, 2009)

PPA 2008-2011 Código do Programa previsto no PPA 2008-2011, com interface na diretriz

Ação do SEAQUA
Projeto, programa ou atividade, realizada no âmbito do SEAQUA, com 
interface na diretriz

Objetivos Objetivos da ação SEAQUA

Metas Metas da ação SEAQUA

Parcerias Parcerias estabelecidas pela ação SEAQUA

Atividades Atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento pela ação SEAQUA

Indicadores Indicadores de acompanhamento da ação SEAQUA

Status Status de realização das atividades selecionadas

Fonte de recursos por 
atividade*

Fonte de recursos a que estava vinculado o orçamento de cada atividade 

Recursos executados por 
atividade*

Montante de recursos executados em cada atividade, somando-se todo o 
período de sua execução

Local da atividade Porção do território do Estado onde a atividade se realizava

Público alvo da atividade Grupos sociais do Estado beneficiários da atividade

Instrumentos jurídicos 
vinculados

Atos normativos estaduais criados para respaldar juridicamente a atividade em 
questão, bem como outros atos já existentes que cumpriam o mesmo papel

Resultados alcançados Resultados alcançados pela atividade (impactos no público-alvo ou área-alvo)

Cenários x Ação SEAQUA
Reflexão sobre em que medida a ação do SEAQUA colaborava para a 
implementação da diretriz do PAE Cenários Ambientais 2020

Ações propostas

Planejamento preliminar de ações que, em complemento àquelas já 
em curso no SEAQUA, visavam contemplar a diretriz do PAE Cenários 
Ambientais 2020. Observação: essas ações não necessariamente correspondiam à 

ação do SEAQUA descrita na mesma linha da tabela, referindo-se, antes, à diretriz do PAE 

Cenários Ambientais 2020 como um todo.

Atores envolvidos
Agentes governamentais e atores ligados à sociedade civil ou ao setor 
produtivo que deveriam ser envolvidos na implementação da ação 
proposta

Prazo de execução

Cronograma geral de execução da ação proposta, podendo ser em curto 
(2010-2011 – código 1), médio (PPA 2012-2015 – código 2) ou longo prazo 
(PPA 2016-2019 – código 3). O preenchimento do campo com mais de um 
código significava que a ação proposta deveria ter início no prazo referente 
ao primeiro código, se estendendo pelos demais

Planejamento orçamentário Projeção de recursos necessários à realização da ação proposta

Fonte de recursos
Fonte de recursos a que estaria vinculado o orçamento de cada ação 
proposta, indicando a necessidade de captação de recursos em outros 
fundos, nacionais ou internacionais

* Preenchimento dos campos com base em informações disponibilizadas pelo Grupo Setorial de Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas (GSPOFP) da SMA
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Tabela 3. Conteúdo das Planilhas de Avaliação.

Campo da planilha Descrição do conteúdo

Ação SEAQUA
Projeto, programa ou atividade realizada no âmbito do 
SEAQUA, com interface na diretriz

Objetivos Objetivos da ação SEAQUA

Metas Metas da ação SEAQUA

Atividades Planejadas
Atividades previstas nos textos ou marcos lógicos dos projetos 
(quando existentes)

Atividades executadas (E) ou  
em andamento (A)

Atividades já executadas (E) ou em andamento (A) pela ação 
SEAQUA no momento

Parcerias
Parcerias estabelecidas para execução da atividade 
especificamente, ou da ação como um todo

Local da atividade Porção do território do Estado onde a atividade se realizava

Público alvo da atividade Grupos sociais do Estado beneficiários da atividade

Instrumentos jurídicos vinculados
Atos normativos estaduais criados para respaldar 
juridicamente a atividade em questão, bem como outros atos 
já existentes que cumpriam o mesmo papel

Indicadores de resultado (eficácia)
Indicadores para medir a relação entre meta ou objetivo 
estipulado e atividade executada, sendo, no geral, quantitativos

Indicadores de impacto (efetividade)
Indicadores para medir os impactos positivos ou negativos sobre 
o público alvo da atividade/ação, sendo no geral, qualitativos

Fonte de recursos por atividade

Fonte de recursos a que estava vinculado o orçamento de 
cada atividade. Fonte de informações: Grupo Setorial de 
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (GSPOFP) da 
SMA e Câmara de Compensação Ambiental

Atividade do SIGEO

Atividade selecionada do Sistema de Informações Gerenciais 
da Execução Orçamentária (SIGEO) para estabelecimento 
de correspondência com a coluna “Ação SEAQUA”, visando 
estipular dotação orçamentária.

Dotação
Montante de recursos orçamentários previstos para a ação 
SEAQUA, segundo correspondência com atividade selecionada 
do SIGEO

Recursos executados por atividade
Montante de recursos executados em cada ação SEAQUA, 
somando-se todo o período de sua execução

% liquidada
% de recursos já liquidados em relação à dotação orçamentária 
prevista para a ação SEAQUA

Eficácia
Relação ente metas assumidas e instrumentos previstos e 
metas cumpridas e instrumentos utilizados

Órgão/Instituição
Órgão/instituição da SMA a qual pertence o membro do GTPP 
que realizou a avaliação

Justificativa
Identificação de pontos de estrangulamento que implicaram 
em mudanças de rumo ou no não cumprimento de objetivos e 
metas previamente desenhados



No decorrer do processo de avaliação, o GTPP 
considerou equivocada a escolha de avaliar ape-
nas as ações que contemplavam as diretrizes dos 
temas selecionados como prioritários, pois excluiu 
do processo de avaliação ações SEAQUA em curso 
que, apesar de não se relacionarem diretamente 
aos temas, possuíam bastante relevância no contex-
to da gestão ambiental paulista naquele momento. 
Ademais, o grupo constatou a existência de ações 
SEAQUA integralmente afetas aos temas prioritá-
rios, porém não abordadas por nenhuma diretriz do 
PAE Cenários 2020. Sendo assim, o GTPP optou por 
expandir a avaliação para tais ações, como ocorrido 
com o PAE Fauna Silvestre. Vale ressaltar que, a des-
peito desse equívoco, a validade do trabalho não foi 
prejudicada, por se tratar de experiência inovadora 
de avaliação de políticas públicas elaboradas e im-
plementadas pela Pasta Ambiental. 

Assim, as vinte e cinco ações SEAQUA desen-
volvidas entre 2007 e 2010 que foram avaliadas 
pelo GTPP sob o critério de eficácia foram:

•	 Programa de Jovens, Meio Ambiente e Inte-
gração Social (PJ MAIS) – desenvolvido no 
âmbito da Reserva da Biosfera do Cinturão 
Verde da Cidade de São Paulo;

•	 Programa Estadual de Contratações Públi-
cas Sustentáveis (PECPS);

•	 Programa Estadual de Mudanças Climáticas 
e Programa Biogás (PROCLIMA);

•	 Projeto Ambiental Estratégico Aquíferos; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Cenários 
Ambientais 2020; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Cobrança 
pelo Uso da Água; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Criança 
Ecológica; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Desmata-
mento Zero; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Ecoturismo 
– desenvolvido em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID);

•	 Projeto Ambiental Estratégico Esgoto Tratado; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Etanol Verde; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Fauna Silvestre; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Gestão de 
Unidades de Conservação; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Licenciamen-
to Unificado; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Lixo Mínimo; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Mananciais: 
Guarapiranga, Billings e Cantareira; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Mata Ciliar; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Município 
Verde Azul; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Onda Limpa; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Pesquisa 
Ambiental; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Reforma 
Administrativa; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico Respira São 
Paulo; 

•	 Projeto Ambiental Estratégico São Paulo 
Amigo da Amazônia;

•	 Projeto Ambiental Estratégico Serra do Mar;

•	 Projeto de Recuperação de Matas Ciliares 
(PRMC) – parceria com o Global Environ-
ment Facility (GEF), implementada pelo 
Banco Mundial.
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Figura 3. Planilhas de avaliação utilizadas pelo GTPP.

Fonte: SMA (2010).

2.3.  Avaliação da eficácia das ações 
SEAQUA executadas no período 
de 2007 a 2010

A avaliação das ações SEAQUA executadas 
no período de 2007 a 2010 foi realizada em 
oficinas de trabalho que ocorreram da seguinte 
forma: no início da oficina, a coordenação do 
GTPP propunha a metodologia a ser seguida, a 
qual era debatida e testada ao longo dos tra-

balhos, e por vezes readequada, adaptada e/
ou reconstruída por solicitação dos membros. A 
dinâmica adotada teve como ponto forte a pos-
sibilidade de ajuste e refinamento da metodo-
logia de modo participativo, com consequente 
apropriação por parte dos membros do GTPP; 
os pontos fracos foram alguns “retrabalhos” e 
incertezas decorrentes das alterações da meto-
dologia adotada e a insegurança quanto à utili-
zação do produto final obtido.

Figura 4.  Oficina do GTPP de avaliação de eficácia das ações SEAQUA 2007-2010, realizada em 21/09/2010.

Fonte: SMA (2010).



Apesar do objetivo inicial do trabalho ter 
sido a avaliação das ações SEAQUA no período 
2007-2010 quanto a sua eficácia, eficiência e efe-
tividade, reconheceu-se, ao longo de seu desen-
volvimento, a incompatibilidade entre a proposta 
inicial e o tempo disponível para a execução de 
todas as etapas necessárias para sua viabilização. 
Essa situação foi agravada pela inexistência ou de-
ficiência de informações sistematizadas a respeito 
da situação anterior à implantação de cada ação 
avaliada, o que impedia a avaliação da efetividade 
(estudo dos impactos benéficos ou deletérios e di-
retos ou indiretos decorrentes da implementação 
da política). Além disso, os relatórios de execução 
orçamentária da Pasta, presentes no Sistema de 
Informações Gerenciais da Execução Orçamentária 
(SIGEO), não se encontravam no nível de detalhe 
necessário, bem como estavam descritos em um 
recorte que não permitia uma correspondência di-

reta com as ações analisadas, dificultando a análi-
se de eficiência (relação entre esforço empregado 
e resultados alcançados).

Desse modo, julgou-se adequado iniciar os 
trabalhos de avaliação pelo critério da eficácia 
(metas assumidas e instrumentos previstos por 
metas cumpridas e instrumentos utilizados), que 
consistiu em julgar, na data da oficina (entre se-
tembro de 2010 e fevereiro de 2011), o status 
do cumprimento das metas estabelecidas no 
início da ação SEAQUA, conforme critério adap-
tado do documento Panorama da Biodiversidade 
Global 3 (BRASIL, 2010), exposto na tabela 4. O 
posicionamento quanto ao alcance quantitativo 
das metas foi acompanhado do preenchimento 
de um campo denominado JUSTIFICATIVA, com 
objetivo de extrair informações qualitativas da 
avaliação de eficácia. 

Figura 5.  Oficina do GTPP de avaliação de eficácia das ações SEAQUA 2007-2010, realizada em 26/10/2010.

Fonte: SMA (2010).
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Tabela 4. Código adotado para a avaliação de eficácia das ações SEAQUA.

NOTA DA EFICáCIA SIGNIFICADO

TOTAL ALCANCE DAS METAS E/OU EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS (100%)

ALCANCE DAS METAS E/OU EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS DE 
FORMA QUASE INTEGRAL (APROXIMADAMENTE 75%)

PROGRESSO SIGNIFICATIVO NO ALCANCE DAS METAS E/OU NA EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES PLANEJADAS (APROXIMADAMENTE 50%)

ALGUM PROGRESSO NO ALCANCE DAS METAS E/OU NA EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES PLANEJADAS (APROXIMADAMENTE 25%)

METAS/OBJETIVOS NÃO ALCANÇADOS E/OU ATIVIDADES PLANEJADAS NÃO 
EXECUTADAS (0%)

Fonte: BRASIL, Ministério do Meio Ambiente (2010, adaptado).

Figura 6. Oficina do GTPP de avaliação de eficácia das ações SEAQUA 2007-2010, realizada em 22/02/2011.

Fonte: SMA (2010).



No decorrer do processo de avaliação, 
considerou-se pertinente que o gerente de cada 
ação SEAQUA referendasse as informações con-
tidas na Planilha de Avaliação e fosse convida-
do a fazer a avaliação da eficácia da ação. Essa 
etapa demandou quantidade de tempo acima da 
prevista e provocou alguns “retrabalhos”, visto 
que alguns membros do GTPP solicitaram a pos-
sibilidade de revisão de suas próprias avalia-
ções, à luz da inserção das novas informações e 
avaliações realizadas pelos gerentes. A despeito 
desses contratempos, considerou-se a participa-
ção dos gerentes bastante positiva, uma vez que 
suas contribuições fundamentaram avaliações 
mais criteriosas.

2.4.  Compilação dos resultados da 
avaliação das ações SEAQUA

Terminadas as avaliações, iniciou-se a com-
pilação dos resultados obtidos, com a realização 

de uma análise quantitativa, que consistiu no 
cômputo das notas aferidas nas avaliações de efi-
cácia, e uma análise qualitativa, que consistiu no 
agrupamento das justificativas das avaliações. 

Em relação à análise qualitativa, observou-
-se que a denominação do campo JUSTIFICATIVA 
induziu os membros do GTPP a se aterem, no geral, 
a explicações sobre o motivo da eficácia não ter 
sido 100%, ou seja, prevaleceu o lado “negativo” 
das ações SEAQUA, fato agravado pela ausência 
de questões norteadoras para preenchimento do 
campo. Para procurar corrigir esse desvio, a coor-
denação do GTPP agrupou os resultados qualitati-
vos em quatro tópicos, a saber: 

(i)  Estrutura da ação (inserção das informa-
ções na planilha);

(ii) Aspectos positivos da ação;
(iii)  Problemas enfrentados na implementa-

ção da ação; 
(iv) Propostas de políticas.

Figura 7.  Oficina do GTPP de compilação dos resultados das avaliações das ações SEAQUA, realizada 
em 22/02/2011.

Fonte: SMA (2011).
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A intenção da divisão em tópicos foi expli-
citar pontos como: a factibilidade das metas es-
tabelecidas no desenho original frente ao prazo 
e orçamento estipulados; existência de consenso 
entre os formuladores da ação e os agentes de 
implementação acerca dos objetivos, metas e 
metodologia adotados; adequação entre o proje-
to como foi concebido e a realidade observada; e 

possíveis causas da homogeneidade ou heteroge-
neidade dos impactos.

Durante a discussão da compilação dos resul-
tados entre o grupo, os membros fizeram inserções 
nesses tópicos, a fim de contribuir com a correção 
do desvio, porém falhas de informação permane-
ceram para algumas ações SEAQUA. 

Figura 8.  Oficina do GTPP de compilação dos resultados das avaliações das ações SEAQUA, realizada em 
23/03/2011.

Fonte: SMA (2011).

2.5.  Aspectos principais levantados 
pela avaliação das ações SEAQUA 
2007-2010

Ao final da fase de avaliação das ações 
executadas no âmbito do SEAQUA no período de 
2007 a 2010 foram levantados os principais as-
pectos acerca do processo e das metodologias 
utilizadas nessa etapa, a partir de uma análise 
qualitativa dos resultados obtidos.

Salienta-se que, embora tenha sido reali-
zada a avaliação quantitativa das vinte e cin-
co políticas públicas selecionadas, por meio 
de atribuição de notas divididas em quartis, o 
GTPP optou por não expor tais resultados nesta 
publicação; primeiro, devido ao objetivo cen-

tral e motivador deste relatório de mostrar os 
desafios e recomendações da experiência de 
aplicação de metodologias de avaliação e pla-
nejamento ao longo dos quase dois anos de tra-
balho. Além disso, reconhecem-se as limitações 
do processo adotado, tais como a impossibilida-
de de comparação entre os desempenhos obti-
dos, devido à flutuação do número de avaliado-
res por ação, bem como pelos demais aspectos 
apresentados a seguir.

•	 Avaliação de programas e projetos

Mostraram-se praticamente unânimes as 
observações dos membros do GTPP a respei-
to de falhas no preenchimento de alguns cam-
pos das Planilhas de Avaliação, em decorrência 



da sua incompatibilidade com a estrutura das 
ações. Isso se deveu, sobretudo, à condução do 
processo de avaliação da eficácia, em que se uti-
lizou a mesma estrutura de planilha para avaliar 
tanto programas quanto projetos, além da indis-
ponibilidade de algumas informações. 

É importante ressaltar que, para efeito deste 
trabalho, programas são entendidos como o con-
junto de ações e projetos coordenados que têm 
como objetivo atingir, em prazo determinado e 
com recursos humanos, materiais e financeiros de-
finidos, um resultado em termos da solução de um 
problema ou do aproveitamento de uma oportuni-
dade (RIO DE JANEIRO, 2003). Já projetos, segundo 
definição disponível na página eletrônica do Se-
nado Federal8, são ações destinadas a alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo o conjunto 
de operações limitadas no tempo, das quais resul-
ta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da atuação governamental.

Assim sendo, ações como o Projeto de Re-
cuperação de Matas Ciliares (PRMC) e o PAE Eco-
turismo, as quais possuem uma mesma estrutura 
gerencial que contempla o monitoramento das 
atividades executadas frente às planejadas, além 
de indicadores de processo (eficácia) e resulta-
do (efetividade), foram avaliadas sob a mesma 
metodologia que o PAE Mata Ciliar, que, embora 
denominado como projeto, possui estrutura de 
programa. Tal estrutura suporta ações pulveriza-
das em toda a Pasta, não concentradas sob uma 
única unidade de gestão, dificultando a coleta 
de informações para subsidiar a avaliação. Além 
disso, as metas nela definidas caracterizam-se 
como de médio e longo prazos, dificultando a 
aferição de eficácia em um horizonte de apenas 
três anos de execução.

Esse fator trouxe consequências negati-
vas para a avaliação de eficácia, sobretudo das 
ações caracterizadas como programas, uma vez 

8 Disponível em: http://www9.senado.gov.br/portal/page/por-
tal/orcamento_senado/Glossario?letra=P

que os resultados alcançados encontravam-se 
distantes das metas estabelecidas inicialmente.

•	 Desconhecimento da natureza das ações

Outro fator que refletiu negativamente na 
avaliação de algumas ações foi o desconheci-
mento de sua natureza e atividades, no momen-
to da avaliação. Nesse sentido, observaram-se, 
principalmente, os seguintes aspectos: (i) di-
ficuldade de se mensurar o alcance parcial da 
meta estabelecida, ainda que tal parcela repre-
sentasse grande avanço, em decorrência da com-
plexidade da ação; (ii) necessidade de mudanças 
estratégicas ao longo da implementação da ação, 
o que pode ter refletido na diminuição ou mu-
danças substanciais nas metas; (iii) ampliações 
do escopo do projeto no decorrer da implemen-
tação; e (iv) ausência de marco zero ou linha de 
base das ações avaliadas, quer por inexistência 
da informação, quer pela dificuldade em acessá-
-la em tempo razoável.

Considerando-se essa situação e tendo em 
vista que a avaliação de eficácia se baseou na 
comparação entre metas/atividades planejadas 
e metas/atividades executadas (de acordo com 
as possibilidades oferecidas pela estrutura da 
Planilha de Avaliação), alguns números bastan-
te distantes resultaram em avaliações baixas ou 
abstenções, fato que denotou a limitação intrín-
seca a uma avaliação feita somente sob o aspec-
to da eficácia. 

No caso do PAE Gestão de UCs, por exem-
plo, embora inicialmente tenha sido estabeleci-
da a meta de elaboração de 48 planos de ma-
nejo, a opção estratégica por dar início a essa 
tarefa pelas UCs de maior extensão, maior rique-
za em biodiversidade e, por outro lado, maior 
complexidade quanto ao uso em suas zonas de 
amortecimento, notadamente aquelas localiza-
das no Vale do Ribeira, fez com que o número 
não tenha sido atingido. Entretanto, é notável o 
avanço nessa questão, tendo em vista a extrema 
complexidade de produzir aquele documento 
nas UCs escolhidas. 
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A respeito do PAE Cobrança pelo Uso da 
Água, a meta estabelecida de implantação da 
cobrança em 14 Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (UGRHis) pareceu, no primeiro 
momento, bastante distante dos dois processos 
completamente implantados. Todavia, tal pro-
cesso pressupõe inúmeras etapas, muitas das 
quais dependentes de ações de outras institui-
ções do poder público estadual, para além do 
domínio exclusivo da Pasta Ambiental. 

Já quanto ao PAE Serra do Mar, houve sig-
nificativa ampliação do escopo de projeto no 
decorrer de sua execução, acompanhado de ex-
tensão de cronograma e de recursos financei-
ros, inclusive com a assinatura de contrato de 
financiamento com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) ao longo do processo, 
momento em que a ação foi incorporada ao Pro-
grama de Recuperação Socioambiental da Serra 
do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica.

•	 Inexistência de indicadores de acompanha-
mento das ações

Notou-se que, na maioria das ações, não 
houve definição de indicadores de acompanha-
mento, tanto de resultado (eficácia) quanto de 
impacto (efetividade), e que dificilmente hou-
ve avaliação de eficácia, eficiência e efetivida-
de das mesmas, exceção feita em alguns casos, 
como o do Projeto de Recuperação de Matas Ci-
liares (PRMC), desenvolvido em parceria com o 
Global Environment Facility (GEF) e implementa-
do pelo Banco Mundial, para o qual foi realizado, 
ao final do projeto, um amplo trabalho de avalia-
ção de efetividade pelos seus executores e que 
resultou na publicação Avaliação da efetividade 
do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares do 
Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2011).

Nesse sentido, ressalta-se a importância do 
processo de avaliação de políticas públicas como 
instrumento para verificação de resultados e 
mensuração dos custos/benefícios e dos impac-
tos das ações públicas, capaz de fornecer dados 
fundamentais para subsidiar o planejamento e 

implementação dessas ações, bem como a oti-
mização dos recursos envolvidos (humanos, fi-
nanceiros e materiais). Dessa forma, são criados 
meios que possibilitam uma gestão mais efetiva, 
na qual as ações são voltadas às soluções dos 
pontos críticos dos problemas trabalhados, au-
mentando, assim, as chances de sucesso de uma 
política pública.

•	 Relações intra e interinstitucionais como fa-
tores limitantes à implementação de ações

A experiência de avaliação da eficácia no 
GTPP mostrou que, de modo geral, para que as 
ações sejam mais eficazes, há desafios de ar-
ticulação a vencer, tanto institucional (intra-
-secretaria) quanto interinstitucional (inter-se-
cretarias), bem como entre a SMA e as demais 
esferas de governo. 

Uma das articulações necessárias dentro 
da SMA diz respeito, por exemplo, à utilização 
das pesquisas produzidas pelos institutos/
órgãos do Sistema Ambiental, sempre que ca-
bível, pelos órgãos executores, com vistas a 
nortear a elaboração de políticas públicas da 
Pasta. Tais órgãos executores, por seu turno, de-
veriam acompanhar a definição dos projetos de 
pesquisa realizados pelos institutos, de modo a 
atender às lacunas de conhecimento que difi-
cultam a gestão ambiental.

Outros casos que justificam a necessida-
de de aprimorar as relações institucionais são 
aqueles em que cada componente de determi-
nada ação SEAQUA é de responsabilidade de 
um órgão dentro do Sistema Ambiental, como 
o PAE Mata Ciliar, que, durante sua execução, 
apresentou desenvolvimento desigual entre 
seus componentes. 

Essa ponderação é fortalecida quando 
se observa, por outro lado, que a associação e 
cooperação mútua entre ações realizadas por 
diversos órgãos do Sistema Ambiental podem 
incrementar os resultados que seriam obtidos 
individualmente por cada ação. Exemplo disso 



foi a estratégia adotada por alguns projetos am-
bientais estratégicos, como o Lixo Mínimo, e o 
Mata Ciliar, que utilizaram como canal de comu-
nicação com os municípios a articulação cons-
truída pelo PAE Município Verde Azul. Enquanto 
o PAE Mata Ciliar conseguiu ampliar a divulgação 
do Banco de Áreas e a capacitação dos técnicos 
municipais em recuperação da cobertura vege-
tal, o PAE Lixo Mínimo conseguiu ampliar a parti-
cipação de técnicos municipais de todo o Estado 
para um curso de capacitação em gestão de re-
síduos sólidos.

•	 Adesão à análise de eficácia

Outro aspecto observado diz respeito ao 
reflexo do grau de divulgação e conhecimento 
das ações avaliadas sobre a adesão dos mem-
bros do GTPP à avaliação: as ações amplamente 
conhecidas e divulgadas tiveram maior adesão, 
enquanto aquelas menos conhecidas sofreram 
maior resistência, independentemente da por-
centagem de alcance das metas atribuída pelo 
avaliador. Alguns avaliadores das ações, mem-
bros do GTPP e gerentes, não necessariamente 
utilizaram, para análise de eficácia, os interva-
los de pontuação sugeridos para aferição da 
realização das metas/atividades previstas (0%, 
25%, 50%, 75% e 100%). Desse modo, nos 
gráficos de avaliação de eficácia versus porcen-
tagem de avaliadores, manteve-se a porcen-
tagem de eficácia proposta inicialmente pela 
coordenação, por meio de aproximações nos 
casos em que os avaliadores não seguiram a 
metodologia proposta. Ainda, nos casos em que 
os gerentes pontuaram a eficácia de cada ativi-
dade componente da ação SEAQUA de forma in-
dependente, aplicou-se a média simples para a 
obtenção de uma eficácia global, por não existir 
hierarquização das metas.

•	 Problemas enfrentados na avaliação de polí-
ticas públicas

Muitos dos problemas observados durante 
o processo de avaliação das ações SEAQUA, além 
de serem condizentes com os desafios inerentes 

a uma primeira iniciativa de avaliação de políti-
cas públicas dentro do Sistema Ambiental, en-
contram fundamentação teórica na literatura de 
análise e avaliação de políticas públicas. 

Arretche (2001), por exemplo, afirma que 
a implementação modifica as políticas, posto 
que esta ocorre em um ambiente caracterizado 
por contínua mutação, devido a: mudanças nos 
recursos, prioridades e influência relativa dos 
agentes de implementação; e mudança de inte-
resses e influências dos atores envolvidos em 
dado momento da formulação e/ou implementa-
ção. Tais fatores fazem com que a distância entre 
a formulação e implementação seja uma contin-
gência da ação pública. 

Esses problemas decorrem também de uma 
visão de políticas públicas em que a etapa de 
elaboração é considerada como desvinculada da 
etapa de implementação. Sob tal perspectiva, o 
processo de políticas públicas segue o modelo 
conhecido como top-down, iniciado a partir de 
uma decisão política central, partindo, em segui-
da, para uma implementação que ocorreria sem 
desvios ao previamente estipulado. Entretanto, 
para que essa condição ideal de implementação 
seja satisfeita é necessário que haja, segundo 
Sabatier (1993):

1. Estrutura legal do processo de imple-
mentação: (i) objetivos claros e con-
sistentes, os quais possibilitam uma 
medida de avaliação e um importante 
recurso aos implementadores; (ii) ade-
quada teoria causal dos problemas ob-
jeto da política, os quais irão subsidiar 
a construção de seus objetivos e me-
canismos; e (iii) processo de implemen-
tação legalmente estruturado, para me-
lhorar o cumprimento da política por 
implementadores e grupos-alvo.

2. Produtos subsequentes de política e 
o quadro de pressões econômicas ao 
longo da implementação: (i) implemen-
tadores comprometidos e habilidosos, 
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no que diz respeito à utilização dos 
recursos disponíveis para cumprimen-
to dos objetivos; (ii) manutenção do 
apoio de grupos de interesse e lideran-
ças do legislativo e executivo durante 
o processo de implementação; e (iii) 
desencadeamento de mudanças so-
cioeconômicas que não enfraqueçam 
substancialmente o apoio político ou a 
teoria causal sob os quais as políticas 
se assentam. 

Apesar das dificuldades enfrentadas na 
etapa de avaliação das ações SEAQUA, vários re-
sultados poderão ser usados como marco zero 
em ações correlatas futuras, como no caso do 
PAE São Paulo Amigo da Amazônia. 

Somado a isso, vários foram os casos de 
proposta de continuidade da ação por parte do 
GTPP – ponderados o ganho ambiental e a rele-
vância dos resultados obtidos – quer seja inse-
rindo-se novas dimensões antes ausentes, quer 
seja incrementando-se o alcance ou a própria 
magnitude da ação, como nos casos dos PAEs: 
Gestão de Unidades de Conservação, Município 
Verde Azul, São Paulo Amigo da Amazônia, Co-
brança pelo Uso da Água, Desmatamento Zero e 
Lixo Mínimo, entre outros. Em adição, observou-
-se, em várias ações, a necessidade de um banco 
de dados que documentasse o marco zero, pos-
sibilitando o monitoramento das atividades, o 
acompanhamento dos resultados e a integração 
dos mesmos à medida que fossem obtidos, além 
de conter informações que permitissem avaliar a 
ação em termos de eficácia, eficiência e efetivi-
dade ao longo de sua duração.

Diante dos resultados obtidos no processo 
de avaliação de políticas públicas, ressalta-se que 
nesta etapa foram identificados não apenas os as-
pectos qualitativos e quantitativos das ações go-
vernamentais, mas, principalmente, a extrema im-
portância de se estruturar de maneira lógica tais 
ações, a fim de permitir, no mínimo, sua avaliação 
pelos critérios de eficácia, eficiência e efetivida-
de. Para tanto, as ações devem ser hierarquizadas 

e mensuráveis, por meio de indicadores capazes 
de traduzir a evolução do problema que se pre-
tende resolver. Desse modo, o aperfeiçoamento 
da metodologia de formulação de ações governa-
mentais, sejam elas programas ou projetos, des-
ponta como a maior contribuição dessa etapa.

Alguns autores propõem que as condições 
para a utilização dos resultados da avaliação de 
políticas públicas precisam ser intencionalmen-
te criadas na própria concepção da política, sob 
risco de comprometer parte ou todo o esforço 
despendido em sua execução. Nesse sentido, a 
estruturação das políticas deve ser feita de forma 
a concebê-las como processos articulados e esta-
belecer os recursos que as configuram, desde o 
diagnóstico da população-alvo até a definição de 
critérios para intervenção, conforme o método do 
Marco Lógico (COSTA & CASTANHAR, 2003). 

A figura 9 mostra a proposta de fluxogra-
ma construída a partir da experiência do GTPP, 
para a formulação de um programa sob o mé-
todo do Marco Lógico, abrangendo também os 
processos intrínsecos de avaliação de metas 
(eficácia), de processos (eficiência) e de impac-
to (efetividade).

Além disso, com base nos resultados e expe-
riência adquirida ao longo do processo de avalia-
ção, o GTPP organizou um relatório, cujo objetivo 
foi apresentar a sistematização do trabalho desen-
volvido aos tomadores de decisão do Sistema Am-
biental, a fim de subsidiar as discussões acerca da 
elaboração do PPA 2012-2015, bem como difundir 
metodologias de avaliação e formulação de pro-
gramas, visando mostrar a importância da adoção 
de instrumentos de acompanhamento de políticas 
públicas desde sua concepção, como forma de oti-
mizar sua implementação.

Sob esse contexto, e com o reconhecimento de 
que a avaliação feita pelo GTPP não esgota as pos-
sibilidades de análise das ações governamentais, o 
grupo deu continuidade à aplicação do modelo lógi-
co, a partir da construção de árvores de problemas, 
conforme roteiro de Cassiolato & Gueresi (2010).
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DEFINIÇÃO DA LINHA DE BASE

Diagnóstico do cenário anterior à intervenção realizada  
por meio do Programa

ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE RESULTADO (IMPACTO)

Objetivam identificar os efeitos produzidos sobre a população/área-alvo 
do Programa, buscando verificar não somente se as atividades previstas 
foram executadas, como também se o cenário almejado foi igualmente 
alcançado. Focam-se, portanto, à detecção de mudanças nas condições 

socioambientais que se constituíam em problemas críticos, devendo 
ser aferidos ao término do Programa. Podem se relacionar a impactos 

imediatos, de médio e longo prazo.

DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Definição dos dados a serem coletados para aferição dos indicadores, bem como da 
sua natureza (primário ou secundário), respectivas fontes, instrumentos necessários 

à coleta e tempo necessário à sistematização.

DEFINIÇÃO DE RECURSOS

Incluem recursos orçamentários (RO), materiais (RM) e humanos (RH) 
necessários à medição dos indicadores.

RO RM RH

Tesouro
Outras
Fontes

Consumo
Infra- 

estrutura
Funcionários Parcerias

ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE PROCESSO

Objetivam, principalmente, acompanhar os processos internos de execução 
do Programa, no que diz respeito aos efeitos alcançados em decorrência 

dos recursos (RH, RO, RM) empregados, buscando detectar possíveis falhas 
na elaboração dos procedimentos, identificar barreiras e obstáculos à 

sua implementação e gerar dados para reprogramação. Para sua medição, 
pressupõem a existência de um adequado sistema de informações gerenciais, 

sendo, ainda, aferidos ao longo da execução do Programa.

DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Definição dos dados a serem coletados para aferição dos indicadores, bem 
como da sua natureza (primário ou secundário), respectivas fontes, instrumentos 

necessários à coleta e tempo necessário à sistematização.

DEFINIÇÃO DE RECURSOS

RO RM RH

Tesouro
Outras
Fontes

Consumo
Infra- 

estrutura
Funcionários Parcerias

LEGENDA

Construção da árvore 

de problemas

Construção do 

Programa

Avaliação de meta 

(eficácia: ex-post facto)

Avaliação de processo 

(eficiência: durante) 

Avaliação de resultado 

(efetividade: ex-post facto)

Observação: Alguns dos conceitos 
presentes neste fluxograma serão ex-
planados no capitulo a seguir – “Meto-
dologia Utilizada na Etapa de Planeja-
mento de Políticas Públicas do SEAQUA”

Figura 9.  Fluxograma de construção de programas e seus processos de avaliação, com base no método do 
marco lógico.

DESCRITORES DA SITUAÇÃO ATUAL

Evidências que atestam a existência do problema, o 
delimitam e dimensionam. Esse estudo fornece a linha de 
base sobre a qual serão comparados os resultados obtidos 

 pela aplicação dos indicadores de impacto (efetividade)

ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE EFICÁCIA

Objetivam medir o grau de êxito de um Programa 
em relação às metas previamenteestabelecidas, 

constituindo seus produtos mais imediatos. Pressupõe 
a atribuição de valores às metas (pesos) e devem ser 

aferidos ao término do Programa.

DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E  
DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Definição dos dados a serem coletados para aferição 
dos indicadores, bem como da sua natureza (primário ou 
secundário), respectivas fontes, instrumentos necessários 

à coleta e tempo necessário à sistematização. 

DEFINIÇÃO DE RECURSOS

Incluem recursos orçamentários (RO), materiais (RM) e 
humanos (RH) necessários à medição dos indicadores.

RO RM RH
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Fonte: Elaborado a partir de Cassiolato e Gueresi (2010) e Costa e Castanhar (2003).

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA CENTRAL (MACROPROBLEMA)

Situação indesejada, num plano mais elevado e de maior complexidade,  
à qual se relaciona uma cadeia de causa e efeito

SELEÇÃO DOS PROBLEMAS CRÍTICOS

Situação indesejável, que ao ser identificada como uma causa crítica na 
explicação do Macroproblema, deverá ser enfrentada por um Programa

DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DA SMA

Aspectos dos problemas críticos a serem tratados dentro da estrutura da 
Pasta de Meio Ambiente

DEFINIÇÃO DO OBJETIVO GERAL

Expressa a mudança que o Programa se propõe a alcançar, consistindo na 
superação de cada problema crítico determinado (efeitos gerais esperados)  

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (AÇÕES)

Efeitos pontuais esperados, que, em conjunto, conduzam à mudança 
desejada expressa no objetivo geral 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO N

  
DEFINIÇÃO DE METAS DEFINIÇÃO DE METAS

Resultados esperados 
(quantificáveis) 

Resultados esperados 
(quantificáveis)

META 1 META N

  
DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES

São os processos que, combinando apropriadamente os recursos 
adequados e disponíveis, produzem bens e serviços (produtos) com os 

quais se procura atacar as causas dos problemas 

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE N

  
DEFINIÇÃO DE RECURSOS

Incluem recursos orçamentários (RO – do próprio tesouro ou vinculados 
a outras fontes), materiais (RM – materiais de consumo, permanentes 

ou infraestrutura) e humanos ( RH – funcionários da pasta ou parcerias 
com outros órgãos públicos, setor produtivo, sociedade civil ou setor 

acadêmico) necessários à execução das atividades. 

R.O. (1) R. M. (1) R. H (1) R.O. (1) R. M. (1) R. H (1)
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Após a conclusão da etapa de avaliação de eficácia das 
políticas públicas implementadas no âmbito do SEAQUA, no pe-
ríodo entre 2007 e 2010, iniciou-se a etapa de planejamento 
de novas ações governamentais. Para sua execução, foram uti-
lizadas referências bibliográficas elaboradas por entidades pú-
blicas que empregam a metodologia de construção do modelo 
lógico para desenho de novos programas governamentais, como 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (FERREIRA et 
al., 2007; CASSIOLATO & GUERESI, 2010) e a Secretaria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo 
(COSTA, 2011). 

A construção do modelo lógico propõe organizar as ações 
componentes de um programa de forma articulada aos resultados 
esperados, apresentando, também, as hipóteses e ideias que atri-
buem sentido à intervenção e mecanismos que possibilitem veri-
ficar se o programa está bem desenhado e direcionado ao alcance 
dos resultados esperados. A versão de modelo lógico utilizada 
como base para a etapa de planejamento de políticas públicas 
do SEAQUA foi elaborada, a princípio, para organizar avaliações 
das intervenções governamentais que integram o Plano Plurianual 
(PPA); sua aplicação pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão surgiu como um instrumento para aperfeiçoar o desenho 
de programas do PPA (CASSIOLATO & GUERESI, 2010).

Considerando que a formulação de um programa objetiva a 
solução de um problema identificado, a metodologia procura con-
tribuir com o adequado desenho de programa, para que o mesmo 
possa ser gerenciado por resultados. Nesse sentido, deve orientar 
a estratégia de execução do programa e a definição dos indicado-
res para o monitoramento e avaliação. O processo de formulação 
do modelo lógico de um programa deverá contribuir para garantir 
as seguintes condições: definição clara e plausível dos objetivos 
e resultados esperados do programa; identificação de indicado-
res relevantes de desempenho que possam ser obtidos a custo 
razoável; e comprometimento dos gestores do programa com o 
proposto no modelo lógico (FERREIRA et al., 2007). 

De acordo com Cassiolato & Gueresi (2010), são definidos 
três componentes para construção do modelo lógico: 

3.  METODOLOGIA UTILIZADA NA ETAPA DE 

PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SEAQUA
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(i) Explicação do problema e referências 
básicas do programa (objetivos, público-al-
vo e beneficiários); 
(ii) Estruturação do programa para o alcan-
ce dos resultados (resultado final e impac-
tos); 
(iii) Identificação de fatores relevantes de 
contexto.

O modelo lógico busca configurar um de-
senho de funcionamento do programa que seja 
factível em determinadas circunstâncias para re-
solução dos problemas identificados. Visando ao 
alcance de resultados, a estruturação do programa 
deve ser apresentada em cinco colunas: recursos, 

ações, produtos, resultados intermediários e re-
sultado final (Figura 10), construídas nessa ordem 
– com exceção da coluna de recursos, que poderá 
ser preenchida por último, quando, após a parti-
lha dos limites orçamentários, os recursos dispo-
níveis forem definidos. As ações que integrarão o 
programa devem ser capazes de mudar as causas 
críticas selecionadas; os produtos decorrentes de 
cada ação devem ser claramente definidos e os 
resultados intermediários vinculados à ocorrên-
cia dos produtos. O resultado final, associado à 
consecução dos resultados intermediários, deve 
remeter à mudança do problema para o alcance 
do objetivo do programa (FERREIRA et al., 2007; 
CASSIOLATO & GUERESI, 2010).

Figura 10. Estruturação do modelo lógico.

Estrutura Lógica

Recursos Ações Produtos Impactos
Resultados 

Intermediários
Resultado 

Final

Fonte: Cassiolato & Gueresi (2010, adaptado).

Os pressupostos sobre recursos e ações 
e como estes levam aos resultados esperados 
são frequentemente referidos como a teoria do 
programa. As hipóteses são de que os recursos 
adequados serão transformados em ações ne-
cessárias para os beneficiários selecionados, as 
quais, em determinado contexto, irão levar aos 
resultados que o programa pretende alcançar. 
Tornar explícitas hipóteses sobre como o pro-
grama supostamente funcionaria diante de va-
riados contextos cria a referência principal em 
que se baseia a gestão e o seu instrumento im-
prescindível, a avaliação (FERREIRA et al., 2007; 
CASSIOLATO & GUERESI, 2010). 

As duas últimas colunas se referem aos 
resultados do programa. A coluna do resultado 
final deve conter em geral apenas o enunciado, 
que está diretamente relacionado ao objetivo do 
programa, refletindo a mudança no problema. 
Dependendo da complexidade do programa, al-
guns resultados podem levar a outros, que por 
sua vez levarão ao resultado final. O importante 
é que os vínculos causais estejam adequada-
mente representados no fluxograma, de forma 
que seja possível ver claramente a relação entre 
aquilo que o programa deve produzir e o resulta-
do a que se propõe (FERREIRA et al., 2007; CAS-
SIOLATO & GUERESI, 2010).



3.1.  Explicação do problema e 
referências básicas do programa

3.1.1. Seleção de problemas prioritários

Segundo Costa (2011), o primeiro componente 
possui duas etapas: identificação do problema e sua 
explicação. Problemas são definidos como demandas 
não satisfeitas, carências ou oportunidades identifica-
das e, portanto, passíveis de ações governamentais. 
Após enunciação dos problemas, deve ser feita uma 
seleção de quais serão objeto de ação; para tanto, 
pode-se proceder em duas direções: ou se declara um 
macroproblema a partir de diretrizes governamentais 
ou se faz a seleção, de forma participativa, a partir de 
problemas elencados anteriormente. Após a seleção 
do macroproblema, se prossegue à elaboração de 
suas explicações e, depois, formulam-se planos de 
ação para um conjunto de problemas. Para explicação 
do problema, a metodologia do modelo lógico utili-
zada incorpora aspectos metodológicos do método 
ZOPP (a análise baseada na árvore de problemas), do 
PES (formulação de descritores do problema na situ-
ação inicial e identificação de causas críticas) e a ex-
plicitação de critérios de priorização de beneficiários.

De acordo com o método PES, descritores são 
informações (dados) que evidenciam a existência do 
problema, o delimitam e dimensionam, possibilitando, 
assim, a verificação de sua evolução. Devem ser apu-
rados anteriormente à implementação do programa 
ou o mais próximo possível desse marco temporal, de 
forma a estabelecer a linha de base que define a situ-
ação inicial, permitindo a comparação com os resulta-
dos futuros. Os descritores também são importantes 
para auxiliar na construção posterior de indicadores 
de resultados finais, e em alguns casos, já aparecem 
formulados de forma direta como indicadores (CAS-
SIOLATO & GUERESI, 2010; COSTA, 2011). 

3.1.2.  Explicação do problema – árvore 
de problemas

Definido o macroproblema e os descritores 
da situação inicial, parte-se para a explicação do 

problema, que é feita por meio da identificação 
de suas principais consequências e, subsequen-
temente, das causas do problema, explorando as 
relações causais necessárias e suficientes para 
a composição de sua explicação. Os vínculos de 
causalidade deverão ser dispostos no formato 
de árvore de problemas, conforme apresentado 
na figura 11. A construção da árvore de proble-
mas é a forma usualmente utilizada para elabo-
rar a explicação do problema por ser bastante 
simples e útil para efetuar sua análise. A técnica 
vem sendo adotada pelo Governo Federal para 
elaborar programas do PPA. A árvore é organiza-
da em torno de um problema central e seus des-
critores, e os demais problemas – que irão com-
por a explicação – serão definidos como causas 
ou consequências do problema central (CASSIO-
LATO & GUERESI, 2010). 

Entende-se como causa um fator que con-
tribua para a ocorrência do problema: processos 
ou fatores responsáveis por seu surgimento, ma-
nutenção ou expansão. É importante distinguir 
causas (origens do problema) de consequências 
(produtos fortuitos de uma causa). Um programa 
cujas ações ataquem consequências – e não as 
causas – do problema ao qual busca solucionar 
não terá a efetividade desejada (COSTA, 2011). 

3.1.3. Seleção de causas críticas

Segundo o método PES, algumas das causas 
que compõem a explicação do problema são es-
tratégicas para concentrar e tornar prática a ação 
destinada a mudar os descritores da sua situa-
ção inicial. Estas são chamadas de nós críticos ou 
causas críticas do problema e devem cumprir três 
requisitos: (i) ter alto impacto na mudança do pro-
blema; (ii) ser um centro prático de ação, ou seja, 
o ator que está planejando pode agir de modo 
prático, efetivo e direto sobre a causa; e (iii) ser 
politicamente oportuno agir sobre a causa identi-
ficada. Assim, para garantir a mudança pretendida 
na situação problema, as ações do programa deve-
rão intervir nas causas selecionadas como críticas 
(CASSIOLATO & GUERESI, 2010). 
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3.1.4. Priorização dos beneficiários

O público-alvo do programa consiste no(s) 
segmentos da sociedade ao(s) qual(is) o progra-
ma se destina e que se beneficia(m) direta e le-
gitimamente com sua execução; são os grupos de 
pessoas, comunidades, instituições ou setores que 
serão atingidos diretamente pelos seus resultados. 
Em casos de formulação de programas em que já é 
assinalada a insuficiência de recursos para atender 
todo o público-alvo, é essencial que seja realizada 
a seleção de beneficiários – parcela de público-al-
vo a ser alcançada pelo programa – para orientar as 
ações do programa e, também, a explicitação dos 

critérios de priorização dos beneficiários. Tal sele-
ção revela os compromissos ou as opções políticas 
assumidos em sua execução e facilita o monitora-
mento e a aferição de sua eficácia (CASSIOLATO & 
GUERESI, 2010).

3.1.5.  Delineamento de soluções – 
árvore de objetivos

Explicado o problema, ou seja, conhecidas 
suas causas e identificado o público-alvo, o passo 
seguinte é definir o objetivo e as ações que serão 
implementadas para combater as causas do pro-

Figura 11. Exemplo de explicação do problema por meio de elaboração de árvore de problemas.

Fonte: Costa (2011, adaptado).

ÁRVORE DE PROBLEMAS

Incremento do custo dos produtos Redução da competitividade dos produtos nacionais no mercado externo

PROBLEMA
CENTRAL

Aumento da ocorrência de acidentesAumento dos custos do transporte

Impacto 
negativo no
bem-estar

das famílias

Gastos 
adicionais em

serviços de
saúde e 

assistência

Danos dos 
produtos 

transportados

Aumento 
dos preços

do frete

Ampliação do 
tempo de 

deslocamento 
das cargas

Gastos excedentes
com manutenção 

da frota

Degradação das condições 
de trafegabilidade das

rodovias brasileiras

Baixa qualidade da
construção das estradas

80% das rodovias 
pavimentadas estão com 
sinalização inadequada

32% dos 60.000km
de rodovias não são

pavimentadas

Conservação
insuficiente

Uso inadequado
(sobrecarga)

Restauração
insuficiente

Fiscalização 
ineficiente

Baixo nível de
investimento

Desequilíbrio da matriz 
de transportes 

(imutabilidade da matriz)

Recursos limitados

Inexistência de política 
de transporte (para 
modificar a matriz)

C
O
N
S
E
Q
U
Ê
N
C
I
A
S

C
A
U
S
A
S

DESCRITORES



blema. A construção dos objetivos ocorrerá por 
meio da árvore de objetivos, na qual as causas se-
rão transformadas em ações (programas). As ações 
do programa devem estar orientadas à mudança 
das causas críticas do problema, aquelas sobre as 
quais é necessário intervir para que realmente haja 
a mudança esperada. A implementação das ações 
gera produtos, que podem ser bens ou serviços 

Resultados são mudanças associadas à im-
plementação das ações do programa. Há dois tipos 
de resultados: intermediários e final. Os primeiros 
são decorrentes dos produtos das ações, referin-
do-se, portanto, ao enfrentamento das causas do 
problema; levam, por sua vez, ao resultado final es-
perado, que está diretamente relacionado ao obje-
tivo do programa, refletindo a mudança no proble-
ma (CASSIOLATO & GUERESI, 2010; COSTA, 2011). 

3.2.  Estruturação do programa para 
alcance dos resultados

3.2.1. Formulação de programas

A estruturação do programa para o alcance dos 
resultados compreende o resultado final e os im-
pactos, que são definidos como efeitos diretamente 
associados ao alcance do resultado final e que, mui-
tas vezes, refletem mudanças nas consequências do 
problema (CASSIOLATO & GUERESI, 2010). 

A formulação de programas também deve 
contemplar indicadores de resultado, processo e 
impacto. O indicador, que pode ser quantitativo 
ou qualitativo, possibilita averiguar o sentido e a 
intensidade do movimento de uma dada variável 
(ou conjunto de variáveis) relevante para o enfren-
tamento do problema. É um recurso metodológico 
que informa empiricamente sobre a evolução do 
aspecto observado (CASSIOLATO & GUERESI, 2010). 
Conforme o fluxograma apresentado no Capítulo 2 
desta seção (Figura 9, pág. 40) o GTPP escolheu três 
tipos de indicadores a serem formulados:

• Indicadores de eficácia: objetivam medir 
o grau de êxito do programa em relação às metas 

previamente estabelecidas, constituindo-se em 
seus produtos mais imediatos. Pressupõem a atri-
buição de valores às metas (pesos) e devem ser 
aferidos ao término do programa;

• Indicadores de impacto (efetividade): objeti-
vam identificar os efeitos produzidos sobre a popu-
lação/área-alvo do programa, buscando verificar não 
somente se as atividades previstas foram executadas, 
como também se o cenário almejado foi alcançado; 
são focados, portanto, na detecção de mudanças nas 
condições socioambientais que se constituíam em 
problemas críticos, devendo ser aferidos ao término 
do programa. Podem estar relacionados a impactos 
imediatos, de médio e longo prazos;  

• Indicadores de processo (eficiência): obje-
tivam, principalmente, acompanhar os processos 
internos de execução do programa, especifica-
mente, aos efeitos alcançados em decorrência dos 
recursos (humanos, orçamentários e materiais) 
empregados, buscando detectar possíveis falhas 
na elaboração dos procedimentos, identificar bar-
reiras e obstáculos à sua implementação e gerar 
dados para sua reprogramação. Para sua medição, 
pressupõem a existência de um sistema adequado 
de informações gerenciais e são aferidos ao longo 
da execução do programa. 

A elaboração de indicadores de eficácia, im-
pacto e processo requer a definição de procedi-
mentos metodológicos a serem utilizados e da na-
tureza das informações a serem coletadas (dados 
primários ou secundários), as respectivas fontes, 
instrumentos necessários à coleta e tempo neces-
sário para sistematização.

3.3.  Identificação de fatores 
relevantes de contexto

Para finalizar a construção do modelo lógico, 
é preciso refletir sobre as possíveis influências 
do contexto sobre a implementação do programa. 
Devem ser identificados os fatores relevantes de 
contexto que podem favorecer e os que podem 
comprometer o desenvolvimento das ações. Fa-
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tores de contexto são variáveis-chave, cuja iden-
tificação permite aferir a sustentabilidade das 
hipóteses assumidas na estruturação lógica do 
programa para o alcance de resultados. A aprecia-
ção sobre os fatores de contexto deve ser con-
tinuamente atualizada, pois mudanças, na forma 
de novos fatos, podem ser oportunidades a se-
rem aproveitadas ou entraves a serem superados 
(CASSIOLATO & GUERESI, 2010). 

Para análise do modelo lógico, são propostos 
três passos: 

(i) Verificação da consistência do encadea-
mento lógico dos componentes do modelo; 

(ii) Verificação de eventuais fragilidades nas re-
lações estabelecidas para o alcance dos re-
sultados esperados, por meio de uma análi-
se de vulnerabilidade do modelo lógico; 

(iii) Análise da motivação dos atores, o que au-
xilia na formulação de estratégias para via-
bilizar politicamente a implementação do 
programa (CASSIOLATO & GUERESI, 2010).

O teste de consistência do modelo lógico des-
creve a lógica da intervenção com hipóteses, verifi-
cando uma série de assertivas “se – então”. Consi-
derando as percepções sobre os fatores-chave do 
contexto, se tais recursos são utilizados, então, tais 
ações são implementadas; se tais ações são executa-
das, então são obtidos tais produtos para os grupos 
de beneficiários. Se tais produtos são realizados, en-
tão são alcançados os resultados intermediários. Se 
resultados intermediários ocorrem, então é obtido o 
resultado final que irá levar ao alcance do objetivo da 
intervenção. Assim, o teste da consistência objetiva 
avaliar o desenho do programa em linhas gerais, ou 
seja, verificar se as ações propostas são realizáveis 
com os recursos pretendidos e se elas produzem os 
bens e serviços identificados, se esses produtos são 
suficientes e necessários para a consecução dos re-
sultados intermediários e, principalmente, se a soma 
destes leva ao resultado final, o qual efetivamente 
provoca mudança na situação inicial do problema 
(CASSIOLATO & GUERESI, 2010).

A análise de vulnerabilidade é uma ferra-
menta para identificar os elementos de invali-
dação das apostas contidas na estruturação do 
modelo lógico – decorrentes das assertivas “se 
– então” verificadas no teste de consistência re-
alizado anteriormente –, especialmente no que 
se refere à sua execução. Nesse passo, devem ser 
identificadas eventuais fragilidades das ações 
para o alcance dos resultados pretendidos, prin-
cipalmente em relação a fatores externos (condi-
ções de invalidação). Caso seja identificada vul-
nerabilidade a uma condição de invalidação, será 
preciso definir ações para sua superação ou, até 
mesmo, acrescentar ações ao desenho do progra-
ma (CASSIOLATO & GUERESI, 2010).

Existem reações de apoio ou rejeição que 
podem viabilizar politicamente a implementa-
ção do programa ou, ao contrário, inviabilizá-la. 
Propõe-se, então, a análise das motivações dos 
atores em relação a cada ação planejada como 
parte da análise de viabilidade política do pro-
grama, esta definida como resultado das pres-
sões exercidas pelos atores, contra ou a favor da 
materialização das ações do programa (CASSIO-
LATO & GUERESI, 2010).

Durante o exercício da metodologia do mo-
delo lógico pelo GTPP, foram realizadas algumas 
adaptações para melhor adequação às circuns-
tâncias relacionadas à sua execução – limitação 
de tempo dos membros do GTPP para realização 
de oficinas e a própria periodicidade das oficinas, 
muito aquém do necessário para elaboração de 
um planejamento dessa complexidade. Foram de-
finidos dez macroproblemas – selecionados à luz 
das dificuldades/deficiências da gestão ambiental 
paulista e considerados de grande relevância – e, 
subsequentemente, partiu-se para a explicação 
dos macroproblemas por meio da construção da 
árvore de problemas, com definição de descrito-
res, consequências e causas. Houve grande apro-
fundamento, em particular, na definição de causas 
e encadeamento de níveis de causas, com estabe-
lecimento de suas interdependências e seleção 
de causas críticas, etapa na qual se encerraram os 
trabalhos do GTPP. 



De acordo com a metodologia de planejamento orientado à luz 
do modelo lógico, apresentada por Costa (2011), a primeira etapa do 
planejamento de políticas públicas consiste na definição e seleção 
de problemas. Problemas são demandas não satisfeitas, carências ou 
oportunidades, que, uma vez reconhecidos pelo governo, passam a 
integrar sua agenda de compromissos.

Figura 12.  Oficina do GTPP de seleção de macroproblemas, realizada 
em 12/04/2011.

Fonte: SMA (2011).

Definiram-se, no GTPP, vinte e quatro macroproblemas (Ane-
xo 2) afetos ao Sistema Ambiental, a partir de reflexões acerca 
das avaliações das políticas públicas realizadas no âmbito do 
SEAQUA entre 2007 e 2010 e de um estudo desenvolvido pelo 
Centro de Políticas Públicas (CPP), da Coordenadoria de Plane-
jamento Ambiental (CPLA), que teve como objetivo exercitar a 
metodologia de construção de árvores de problemas de Cassio-
lato & Gueresi (2010), utilizando como base um problema geral 
denominado “Baixa Qualidade Ambiental”.

4. APLICAçÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO SEAQUA PELO GTPP
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Julgou-se pertinente, antes de dar prossegui-
mento à etapa de “explicação do problema”, agru-
par os macroproblemas definidos, por se acreditar 
que esse agrupamento facilitaria a construção das 
árvores de problemas, tendo em vista que muitos 
deles não eram totalmente independentes, e pode-
riam integrar as estruturas causais uns dos outros. 
Por outro lado, isso acabou conferindo alto grau de 
complexidade aos macroproblemas selecionados, 
uma vez que o processo de explicação se tornou 
mais trabalhoso, dadas as inúmeras causas que pos-
suíam relação entre si. Ao final, o GTPP selecionou 
dez macroproblemas, a saber9:

•	 Problema 1: Não cumprimento das exi-
gências estabelecidas para as atividades 
poluidoras previstas nos instrumentos de 
controle ambiental (padrões e capacidade 
de suporte);

•	 Problema 2: Gestão inadequada de resí-
duos sólidos;

•	 Problema 3: Dificuldade de inserção de 
critérios socioambientais nas cadeias pro-
dutivas;

9  A forma como se deu esse agrupamento está detalhada na 
tabela apresentada no Anexo 3, que relaciona os dez macropro-
blemas selecionados aos vinte e quatro originais, além de elen-
car as ações SEAQUA desenvolvidas entre 2007 e 2010 afetas 
aos problemas, bem como alguns dados que possivelmente atu-
ariam como descritores ou indicadores.

•	 Problema 4: Escassez e degradação dos 
recursos naturais abióticos (solo, água e 
recursos minerais);

•	 Problema 5: Deficiências na conservação 
da biodiversidade, na utilização sustentá-
vel de seus componentes e na repartição 
justa e equitativa dos benefícios deriva-
dos da utilização dos recursos genéticos 
e do conhecimento tradicional associado;

•	 Problema 6: Deficiência no ordenamento 
territorial;

•	 Problema 7: Dificuldade de formulação, 
implementação e avaliação de políticas 
públicas ambientais de Estado;

•	 Problema 8: Distribuição desigual dos im-
pactos socioambientais entre os diferentes 
grupos sociais (injustiça socioambiental);

•	 Problema 9: Existência de formação so-
ciocultural que estimula práticas de con-
sumo insustentáveis e desiguais;

•	 Problema 10: Acidentes e desastres rela-
cionados a eventos meteorológicos e cli-
máticos extremos.

Houve, também, a preocupação em adap-
tar os títulos dos macroproblemas às ações de 
governabilidade da SMA, a fim de evidenciar os 
problemas críticos das políticas públicas ambien-
tais, principalmente aqueles relacionados às atri-
buições do Sistema Ambiental, e, assim, contribuir 
para a construção de programas para a Pasta. 

Figura 13.  Oficina do GTPP de construção de Árvores de Problemas, realizada em 27/04/2011.

Fonte: SMA (2011).



Com o objetivo de promover maior familiariza-
ção com a metodologia e, consequentemente, avan-
çar nas discussões relativas às árvores de proble-
mas que estavam sendo desenvolvidas pelo GTPP, 
foi realizada a “Oficina de Planejamento Participativo 
de Programas Ambientais Estaduais”, com apoio do 
CPP, em 10 de maio de 2011. Para tanto, selecio-
naram-se, dos dez macroproblemas, apenas quatro: 
“Deficiências na conservação da biodiversidade, na 

utilização sustentável de seus componentes e na re-
partição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos genéticos e do conhecimento 
tradicional associado” (Problema 5); “Escassez e De-
gradação dos Recursos Naturais Abióticos (água, solo 
e recursos minerais)” (Problema 4); “Deficiência no 
Ordenamento Territorial” (Problema 6); e “Acidentes 
e Desastres Relacionados a Eventos Meteorológicos e 
Climáticos Extremos” (Problema 10).

Figura 14.  Oficina de Planejamento Participativo de Programas Ambientes Estaduais, realizada em 10/05/2011.

Fonte: SMA (2011).

A oficina foi organizada de modo a fixar cada 
macroproblema e seu redator em uma mesa e fa-
zer com que todos os participantes, divididos em 
grupos de cinco ou seis pessoas, passassem por to-
dos os macroproblemas. Os grupos discutiam cada 
problema pelo período de uma hora e ao final da 
oficina todos os participantes haviam discutido to-
dos os problemas. O redator tinha as seguintes atri-
buições: introduzir o grupo ao tema, apresentando 
argumentos baseados em informações de fontes 
secundárias oficiais e científicas; apoiar o grupo 
na organização das ideias; registrar e sistematizar 
os trabalhos do grupo; e reportar o trabalho desen-
volvido pelos grupos anteriores, apresentando os 
questionamentos resultantes e sugerindo novos 
passos para a construção da árvore de problemas.

Priorizou-se, na primeira rodada, definir os 
descritores de cada problema e, nas rodadas sub-
sequentes, determinar suas causas e consequên-
cias. Aplicada a metodologia, os redatores ficaram 

responsáveis pela sistematização das árvores de 
problema, acrescentando e/ou detalhando algu-
mas informações, bem como estabelecendo rela-
ções hierárquicas entre causas (em seus diversos 
níveis) e consequências (em seus diversos níveis), 
relacionando-as, também, com cada descritor.

Problema 4: Escassez e degradação dos recursos 
naturais abióticos (solo, água e recursos minerais)

Para o macroproblema “Escassez e Degradação 
dos Recursos Naturais Abióticos (Água, Solo e Recursos 
Minerais)”, a partir dos exercícios realizados na Ofici-
na referida anteriormente, procedeu-se à sistemati-
zação da Árvore de Problema, na qual foram deline-
ados alguns descritores, causas e consequências. No 
entanto, o avanço dos trabalhos revelou a comple-
xidade de se tratar, com a devida profundidade, os 
três recursos naturais a que esse problema se refere. 
Optou-se, então, por dar foco inicialmente às causas 
da escassez e degradação do recurso Água, conside-
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leta e Tratabilidade de Esgoto do Município (ICTEM); 
Índice de Qualidade de Água para Fins de Abasteci-
mento Público (IAP) e Índice de Balneabilidade (IB). 
Para a análise da escassez foram consideradas as 
relações entre a disponibilidade e demanda hídrica 
e os valores do balanço hídrico nas UGRHIs. Todos 
esses indicadores são disponibilizados pela CETESB 
e publicados, anualmente, nos Relatórios de Quali-
dade Ambiental da SMA.

Os seguintes descritores foram preliminar-
mente definidos:

•	 Insuficiência no índice de coleta e trata-
mento do esgoto (ICTEM);

•	 Diminuição do índice de balneabilidade 
(IB) em regiões de maior fluxo turístico;

•	 Diminuição do índice de qualidade de 
água bruta para fins de abastecimento 
(IAP), em algumas bacias hidrográficas;

•	 Diminuição da relação entre disponibili-
dade hídrica e demanda pelo recurso.

A figura 16 representa uma proposta pre-
liminar da Árvore do Problema 4, resultante dos 
trabalhos e discussões conduzidos no GTPP, os 
quais iniciaram o processo de estabelecimento 
de algumas de suas causas com relação ao recur-
so natural Água.

rando-se a maior disponibilidade de dados para a 
escolha dos descritores, fundamentais à definição de 
metas e indicadores de efetividade. Com relação aos 
recursos naturais Solo e Recursos Minerais, pouco foi 
desenvolvido dada a necessidade da realização de 
estudos e avaliações específicas voltadas à definição 
de descritores dos problemas, somada à carência de 
tempo disponível no âmbito do GTPP e à pouca go-
vernabilidade da SMA sobre esses temas.

Na avaliação da situação dos recursos hídri-
cos para a formulação de um programa, deve ser 
utilizada uma série de descritores, que dizem res-
peito tanto à qualidade da água quanto à dispo-
nibilidade hídrica e sua respectiva demanda. No 
Estado de São Paulo, a CETESB é responsável pelo 
acompanhamento da qualidade dos rios e reser-
vatórios por meio das análises de variáveis físi-
cas, químicas e biológicas tanto da água quanto 
do sedimento. O intenso uso da água e a conse-
quente poluição gerada contribuem para agravar 
sua escassez e provocam, como consequência, a 
necessidade crescente do acompanhamento das 
alterações de sua qualidade.

Para efeito de avaliação e definição dos des-
critores dos recursos hídricos (principalmente os su-
perficiais) quanto ao aspecto de degradação, foram 
escolhidos os seguintes indicadores: Índice de Co-

Figura 15.  Oficina de Planejamento Participativo de Programas Ambientes Estaduais, realizada em 
10/05/2011.

Fonte: SMA (2011).



Figura 16. Proposta preliminar de Árvore de Problemas (Problema 4).
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Problema 10: Acidentes e desastres relacionados 
a eventos meteorológicos e climáticos extremos

A contextualização do problema realizada 
na oficina abordou três aspectos: número e tipo 
de eventos, risco e instrumentos de gestão, para 
tanto, foram utilizados como base os trabalhos de-
senvolvidos por Brollo et al. (2011), Ferreira et al. 
(2011) e Bombig (2011).

Os principais processos naturais causadores 
de acidentes e desastres que afetam o Estado são 
escorregamentos de encostas, inundações, erosão 
acelerada e temporais, incluindo ventos fortes, 
raios e granizo. Entre 2000 e 2011, nos meses de 
verão (dezembro a março), os desastres decorren-
tes de eventos naturais causaram mais de 2.500 
acidentes, cerca de 300 óbitos e afetaram mais de 
100 mil pessoas. Estima-se que prejuízos econô-
micos diretos atinjam valores de centenas de mi-
lhões de reais por ano. 

Além disso, de acordo Bombig (2011), no le-
vantamento realizado em 2010 pela Fundação Sis-
tema Estadual da Análise de Dados (SEADE) para 
a Secretaria de Estado da Habitação, foram iden-
tificadas 3042 áreas de risco associado a eventos 
de escorregamento de encostas e inundações em 
todo Estado.

As políticas públicas voltadas à gestão de 
risco e redução de desastres vêm sendo imple-
mentadas desde 1985 no Estado de São Paulo, 
desde que escorregamentos generalizados nas 
encostas da Serra do Mar atingiram o Polo indus-
trial de Cubatão. As principais ações e instrumen-
tos gerados foram: (i) instalação, em 1985, da Co-
missão Especial para Restauração da Serra do Mar 
e Plano de Contingência para o Polo Industrial de 
Cubatão (Decreto Estadual n° 38.788, de 17 de 
junho de 1994); (ii) elaboração do relatório sobre 
a instabilidade da Serra do Mar no Estado de São 
Paulo – situações de risco (SÃO PAULO, 1988); (iii) 
implantação do Plano Preventivo de Defesa Civil 
Específico para Escorregamentos na Serra do Mar 
(Decreto Estadual nº 42.565, de 01 de dezem-
bro de 1997) e posterior operação de planos de 

contingência que atingem atualmente 129 mu-
nicípios paulistas (1989-2011); (iv) elaboração, 
principalmente no período entre 1989-1997, 
de cartas geotécnicas municipais, por exemplo, 
Guarujá (SÃO PAULO, 1989), Ubatuba (FREITAS et 
al. 1992) e São Sebastião (FUJIMOTO et al. 1996; 
FERNANDES da SILVA et al. 1997); (v) mapeamen-
tos de risco em escala local no período entre 
2004-2012, perfazendo 74 municípios mapeados 
(por exemplo, SANTORO et al. 2005, MARCHIORI-
-FARIA et al. 2005, BROLLO et al. 2010); (vi) insti-
tuição da Política Estadual de Mudanças Climáti-
cas (Lei Estadual nº 13.798, de 09 de novembro 
de 2009 e Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 
2010); e (vii) instituição do Programa Estadual de 
Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de 
Riscos Geológicos (Decreto Estadual nº 57.512, 
de 11 de novembro de 2011). 

O processamento do problema e elaboração 
da árvore utilizou como base duas referências, 
Mora (2009, 2010) – apresenta árvore de problema 
relacionado ao tema, onde discrimina 15 causas 
que levam a recorrentes perdas sociais, econômi-
cas e ambientais – e Ferreira (2010) – que adapta 
o modelo elaborado por Mora (2009, 2010) para 
o Método do Planejamento Estratégico Situacional 
(PES) (MATUS, 1991; 1996; HUERTAS, 1996) com 
a construção de fluxograma situacional que dife-
rencia e relaciona causas (em três níveis: fluxos, 
acumulações e regras), define os indicadores do 
problema e suas consequências.

Em relação a esses trabalhos, a árvore ela-
borada (Figura 17) traz dois novos descritores 
do problema: número de áreas e de pessoas em 
risco; e porcentagem de municípios com instru-
mentos de gestão de risco. Em relação às causas 
acrescentou-se a questão da deficiência na ma-
nutenção da infraestrutura pública (limpeza, de-
sassoreamento, estruturas de contenção), além 
do aprimoramento da redação e melhor detalha-
mento com destaque à questão de educação para 
o risco. As consequências também foram mais 
bem detalhadas, em dois níveis, com claras refe-
rências a impactos sociais, como por exemplo, a 
desestruturação das famílias e comunidades.
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Figura 17.  Proposta preliminar da Árvore de Problemas (Problema 10) 
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Problema 6: Deficiência no 
Ordenamento Territorial

Os 10 macroproblemas elencados pelo GTPP 
e os resultados da Oficina de Planejamento também 
subsidiaram a construção participativa do Programa 
“2609 – Planejamento Ambiental” do PPA 2012-
2015, executado pela CPLA, principalmente os Pro-
blemas 6 e 7, que, para melhor se adequarem às 
atribuições da Coordenadoria, tiveram seus nomes 
adaptados na forma dos problemas “Deficiência no 
Ordenamento e Planejamento Territorial” e “Dificulda-
de de Formulação, Implementação e Avaliação de Polí-
ticas Públicas com Rebatimento Territorial”. O primeiro 
foi definido como problema central da CPLA, enquan-
to o segundo foi incorporado às discussões para iden-
tificação e estruturação das causas do problema, haja 
vista que a expertise em políticas públicas de rebati-
mento territorial é subsídio para a construção de um 
ordenamento territorial fortemente embasado. 

A importância de se realizar o planejamento 
ambiental reside no fato deste ser um processo que 
visa compatibilizar as diversas formas de uso e ocu-
pação do território com a proteção dos meios físico e 
biótico, considerando as necessidades da sociedade 
e as diversas políticas setoriais vigentes. O instru-
mento referencial desse princípio é o Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE), previsto na Política Na-

cional de Meio Ambiente (Lei Federal n° 6.938, de 
31 de agosto de 1981) e nas Políticas Estaduais de 
Mudanças Climáticas (Lei Estadual n°13.798, de 09 
de novembro de 2009) e de Meio Ambiente (Lei Es-
tadual n° 9.509, de 20 de março de 1997).

Nesse contexto, foram selecionados os se-
guintes descritores para dimensionar e construir a 
linha de base para o Problema 6:

•	 Apenas o Litoral Norte10 (1% do território 
do Estado) está coberto pelo instrumento 
de ordenamento territorial ZEE; 

•	 Setorialmente, apenas 26% das terras 
agricultáveis possuem zoneamento agro-
ambiental (cana-de-açúcar). Já a respeito 
da atividade minerária, apenas seis muni-
cípios do Vale do Paraíba têm zoneamento;

•	 Baixa implementação de planos regio-
nais/ metropolitanos/ de manejo;

•	 80,9% do PIB e 74% da população do 
Estado estão concentrados nos 71 muni-
cípios de grande porte.

10 O Decreto Estadual n° 49.215, de 07 de dezembro de 2004, 
instituiu o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor Litoral 
Norte, que abrange os municípios de Caraguatatuba, São Sebas-
tião, Ilha Bela e Ubatuba.

Figura 18.  Oficina de Planejamento Participativo de Programas Ambientes Estaduais, realizada em 
10/05/2011.

Fonte: SMA (2011).



A árvore de problemas preliminar resultante 
das discussões sobre a temática de planejamento 
territorial é apresentada na figura 20.

A partir dos resultados alcançados na Oficina 
de Planejamento e na reunião ordinária posterior, 
na qual se deu continuidade à discussão iniciada 
na oficina, a coordenação do GTPP optou por reali-
zar mudanças nas estratégias metodológicas para 
a construção de árvores de problemas, vislum-
brando obter maior profundidade técnica e melhor 
aproveitamento das reuniões ordinárias do próprio 
GTPP. Desse modo, optou-se pela realização de 
reuniões extraordinárias específicas para cada ma-
croproblema, as quais contariam, não apenas com 
os membros do GTPP representantes das institui-
ções afetas ao tema, mas também com o apoio de 
outros técnicos especialistas dos órgãos que com-
põem a SMA, convidados pelos representantes. 

Nessa nova etapa, priorizou-se o andamen-
to dos trabalhos do Problema 5, “Deficiências na 
conservação da biodiversidade, na utilização sus-
tentável de seus componentes e na repartição justa 
e equitativa dos benefícios derivados da utilização 

Figura 19.  Reunião de construção participativa do PPA 2012-2015 da Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental (CPLA), realizada em 26/04/2011.

Fonte: SMA (2011).

dos recursos genéticos e do conhecimento tradicio-
nal associado”, em virtude do maior envolvimento 
e disponibilidade dos membros do GTPP e dos co-
laboradores ligados ao tema, e da priorização do 
tema biodiversidade realizada anteriormente, na 
etapa de avaliação das políticas públicas, confor-
me apresentado no Capítulo 2. 

A discussão acerca do Problema 5 envolveu 
dez representantes do GTPP e, aproximadamente, 
trinta colaboradores do Sistema Ambiental, to-
talizando quatorze reuniões extraordinárias rea-
lizadas, as quais somaram mais de 60 horas de 
trabalho conjunto; além disso, cabe registrar os 
esforços empregados pela equipe vinculada à co-
ordenação do GTPP, responsável pela preparação 
das reuniões e sistematização de seus produtos, 
o que representou uma carga de trabalho maior. 

Os avanços no desenvolvimento do tema 
sob a estratégia de se envolver colaboradores 
foram consideráveis, mostrando-se uma deci-
são bastante fértil. Os resultados alcançados 
nessa etapa estão apresentados na Seção II 
desta publicação.
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Figura 20. Proposta preliminar de Árvore de Problema (Problema 6).
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Esta seção apresentará os resultados obtidos na fase de apli-
cação da metodologia de planejamento de políticas públicas pelo 
GTPP11, que elegeu como eixo temático a conservação da biodiversi-
dade no Estado de São Paulo, sob a forma do Problema 5, intitulado 
“Deficiências na conservação da biodiversidade, na utilização sustentá-
vel de seus componentes e na repartição justa e equitativa dos benefí-
cios derivados da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento 
tradicional associado”.

O título do problema e as respectivas linhas de trabalho fo-
ram concebidos de acordo com os objetivos da Convenção sobre 
a Diversidade Biológica (CDB)12, assinada por 168 países durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento (Rio de Janeiro, 1992) e posteriormente ratificada por 193 
signatários. Sob o princípio de que os Estados nacionais têm o direito 
soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas 
ambientais, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob 
sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de 
outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional 
(BRASIL, 2000), a CDB estabelece que cada signatário deve desenvol-
ver estratégias, planos ou programas ou adaptar aqueles existentes 
visando ao alcance dos objetivos da convenção, além de integrar a 

11 Ver Seção I, Capítulo 3 “Metodologia Utilizada na Etapa de Planejamento de Políticas 
Públicas do SEAQUA” e Capítulo 4  “Aplicação da Metodologia de Planejamento de Políti-
cas Públicas do SEAQUA pelo GTPP”.

12 Os objetivos da Convenção são a conservação da diversidade biológica, a utilização 
sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios de-
rivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado 
aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando 
em	conta	todos	os	direitos	sobre	tais	recursos	e	tecnologias,	e	mediante	financiamento	
adequado (BRASIL, 2000).

1. PROBLEMA 5 – “DEFICIÊNCIAS NA CONSERVAçÃO 

DA BIODIVERSIDADE, NA UTILIZAçÃO SUSTENTáVEL 

DE SEUS COMPONENTES E NA REPARTIçÃO JUSTA E 

EQUITATIVA DOS BENEFÍCIOS DERIVADOS DA UTILIZAçÃO 

DOS RECURSOS GENÉTICOS E DO CONHECIMENTO 

TRADICIONAL ASSOCIADO”



conservação e a utilização sustentável da diversi-
dade biológica em planos, programas e políticas 
setoriais ou intersetoriais pertinentes. 

Na 10ª Conferência das Partes da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (COP 10), realizada em 
Nagoya, no Japão, em outubro de 2010, foi pactu-
ado o Plano Estratégico 2011-2020, com 20 metas 
a serem alcançadas até o ano de 2020, conheci-
das como Metas de Aichi. As diretrizes da CDB têm 
pautado a atuação do Estado de São Paulo no que 
se refere à conservação da biodiversidade; com a 
finalidade de implementar as metas de Aichi, o Es-
tado vem desenvolvendo um Plano de Ação, coor-
denado pela Comissão Paulista de Biodiversidade, 
instituída pelo Decreto Estadual nº 57.402, de 06 
de outubro de 2011. 

Por meio de dezenas de reuniões temáticas, 
o GTPP realizou uma análise do desenvolvimento 
das atividades relativas à conservação da biodi-
versidade na SMA, da qual resultou uma sistema-
tização das principais dificuldades da instituição 
para a execução plena de suas atribuições, cons-
tituindo uma cadeia de relações de causa e con-
sequência para estas dificuldades, o que denomi-
namos “Árvore do Problema 5”. 

A existência e pertinência do Problema 5 
são atestadas pelos descritores13 selecionados 
pelo GTPP, apresentados nos parágrafos a seguir, 
juntamente com algumas reflexões sobre o pano-
rama geral do problema.

No Estado de São Paulo, quando se colo-
ca a questão das deficiências na conservação 
da biodiversidade e no uso sustentável de seus 
componentes, o primeiro dado da realidade a ser 
considerado é que os 13,9% remanescentes de 
cobertura vegetal nativa (SÃO PAULO, 2005) pos-
suem distribuição irregular, tanto espacialmente 
(dispostos de forma fragmentada, o que prejudi-
ca sobremaneira a conectividade dos remanes-

13  Ver Seção I, Capítulo 3 “Metodologia Utilizada na Etapa de 
Planejamento de Políticas Públicas do SEAQUA”.

centes florestais e consequente construção de 
corredores ecológicos e o fluxo gênico) como na 
representação desigual de biomas e ecossiste-
mas (floresta ombrófila densa, floresta decidual, 
cerrado, mangue, restinga etc.), além do fato de 
70% desses remanescentes estarem no domínio 
de proprietários privados (SÃO PAULO, 2008), ca-
recendo o Poder Público de governabilidade dire-
ta sobre esses territórios.

A expressão “domínio de proprietários privados” 
remete a outra questão: sequer cabe afirmar taxativa-
mente que a totalidade desses 70% remanescentes 
de vegetação nativa se localiza em propriedades pri-
vadas, uma vez que a regularização fundiária de terras 
públicas e coletivas/comunais (territórios quilombolas 
e caiçaras, por exemplo, onde o meio biótico em geral 
é preservado por culturas e modos de vida diferencia-
dos) no Estado ainda está em curso.

São frequentes ocorrências nas quais vetores 
de pressão ao meio biótico tenham, como pano 
de fundo, conflitos agrários, o que torna oportuno 
potencializar a intervenção dos órgãos ambientais, 
por meio da parceria com as instituições do Poder 
Público responsáveis pela regularização fundiária, 
em benefício recíproco no cumprimento de suas 
missões precípuas: conjugação entre justiça social 
e preservação ambiental.

Paralelamente, a concentração/apropriação 
de terras por parte de estabelecimentos rurais pri-
vados acarreta a falta de governabilidade direta 
do poder público em áreas de relevante interesse 
para a conservação. Nesse quadro se insere o sis-
temático descumprimento da legislação ambien-
tal, conjugado à ineficácia do poder público em 
exercer seu poder legítimo de comando-controle 
ou implementar em curto e médio prazo ações e 
projetos de estímulos econômico/financeiros à 
preservação (sob a forma de Pagamentos por Ser-
viços Ambientais – PSA), o que vem agravar ainda 
mais o quadro em questão.

No tocante à fauna, no Brasil a grande des-
truição de dois hotspots de biodiversidade (Mata 
Atlântica e Cerrado) responde por mais de 72% das 
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espécies da fauna classificadas em algum grau de 
ameaça, totalizando 458 táxons. Em São Paulo foram 
realizadas duas avaliações da fauna ameaçada, em 
1998 e 2008. Na primeira, publicada pelo Decreto nº 
42.838, de 4 de fevereiro de 1998, foram avaliados 
2.047 táxons (invertebrados e vertebrados), dentre 
os quais 253 (12%) foram incluídos em alguma cate-
goria de ameaça. Já na avaliação de 2008, publicada 
pelo Decreto nº 56.031, de 20 de julho de 2010, dos 
2.584 táxons conhecidos de vertebrados para o Es-
tado, 436 (17%) foram classificados em algum grau 
de ameaça. No que pese ser desaconselhável fazer 
comparações diretas entre as duas listas – em 1998 
o volume de informações era menor, e somente em 
2008 a metodologia foi adaptada aos critérios utili-
zados pela União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN) –, combinando esses dados com 
vários outros levantamentos realizados nesse inter-
valo de 10 anos, resta evidenciado o aumento de es-
pécies ameaçadas da fauna silvestre. 

Essa constatação assume dimensões muito 
maiores do que aparenta, pois tem reflexos diretos 
sobre a cobertura vegetal e, consequentemente, 
sobre os demais recursos naturais, uma vez que a 
fauna é elemento fundamental na polinização e na 
dispersão de sementes. 

Em longo ou médio prazo, a extinção de es-
pécies da fauna acarreta extinção de espécies da 
flora, sendo o inverso também potencializado, 
em um processo de realimentação recíproca, com 
consequências diretas na quantidade e qualidade 
dos recursos hídricos disponíveis e na retenção de 
carbono, levando ao aumento da poluição por pro-
cessos erosivos e à perda de solo. Enfim, inicia-se 
uma vasta cadeia de eventos que comprometem 
as atividades econômicas e a qualidade de vida 
em proporções incomensuráveis. 

As deficiências na conservação da biodiversi-
dade, na utilização sustentável de seus componen-
tes e na justa repartição de benefícios advindos de 
sua exploração devem ser pensadas de forma in-
tegrada à luz de dois aspectos básicos a partir do 
qual se consubstanciam: a natureza própria, carac-
terísticas específicas e tendências dos processos 

constitutivos dessas deficiências, bem como os 
instrumentos existentes ou a serem aprimorados/
criados (de ordem legal, institucional e gerencial), 
para fazer frente a tais deficiências.

O recorte de causas de primeira ordem traba-
lhadas para o Problema 5 (Figura 21) foi concebido 
a partir da observância da premissa supracitada, 
de marcos legais vigentes e, inevitavelmente, de 
divisões institucionais, para melhor viabilizar a 
realização das reuniões temáticas e a participação 
dos colaboradores. As causas de primeira ordem 
aqui desenvolvidas foram: 

•	 Dificuldades na manutenção da integridade 
das Áreas de Preservação Permanente, na 
instituição e manutenção de Reserva Legal 
e na recuperação da cobertura vegetal no 
Estado de São Paulo (Capítulo 2); 

•	 Dificuldades para criação e gestão de UCs 
no Estado de São Paulo (Capítulo 3);

•	 Dificuldades na repartição (justa e equita-
tiva) dos benefícios derivados da utilização 
de recursos genéticos e do conhecimento 
tradicional associado ao uso da biodiversi-
dade (Capítulo 4);

•	 Perda de Biodiversidade – Pressão direta so-
bre espécies (Capítulo 5).

 Além disso, houve um tratamento transversal 
das questões que envolviam a educação ambien-
tal na gestão pública (Capítulo 6). 

A questão fundiária, a falta de interação si-
nérgica entre instituições públicas e da sociedade 
civil, limitações legais e demais vetores de pressão 
são apenas alguns elementos dentre cerca de duas 
centenas de subcausas apontadas como gerado-
ras do Problema 5 e não é objetivo do presente 
trabalho (e nele seria impossível) aprofundar-se 
em cada uma delas. Limitou-se aqui à análise das 
questões mais prementes; demonstrar como se 
manifestam, sua recorrência e a dimensão que as-
sumem em relação à preservação do meio biótico.
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Figura 21.  Árvore do problema 5 – Versão resumida, contendo o enunciado do problema (na cor rosa), os 
descritores (na cor amarela), causas de primeira ordem (na cor verde) e as consequências do problema 
(na cor laranja).

Fonte: SMA (2011).



A SMA tem a responsabilidade de zelar pela biodiversidade den-
tro e fora das unidades de conservação do Estado. Dentre as ativida-
des conduzidas visando à conservação da biodiversidade em áreas 
não abrangidas por UCs estão a fiscalização, a instituição de reservas 
legais, e a coordenação de projetos de recuperação e conservação que 
assumem diversas formas e contam com o apoio de diversos parceiros.

O intuito neste capítulo será expor as principais dificuldades encon-
tradas na execução das ações para o alcance do objetivo maior que é a 
conservação da biodiversidade, com a finalidade de promover a reflexão 
sobre formas de sanar ou contornar esses problemas, visando ao aperfei-
çoamento das atividades. Os problemas apontados foram discutidos por 
técnicos de diversas áreas da Coordenadoria de Biodiversidade e Recur-
sos Naturais (CBRN) e da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) 
da SMA14, que puderam colaborar com os trabalhos do GTPP durante as 
reuniões extraordinárias específicas dos temas relacionados.  

Nesta discussão não pretendemos esgotar ou tratar aprofundada-
mente de nenhum tema da árvore de problemas construída durante as 
reuniões. Outrossim, pretendemos apontar, em linhas gerais, quais os pro-
blemas recorrentes e fazer uma análise crítica sucinta dos resultados.

As principais causas construídas para o Problema 5 que serão 
tratados neste capítulo são:

•	 Dificuldades na manutenção da integridade da cobertura ve-
getal das Áreas de Preservação Permanente (APP);

•	 Dificuldades na instituição e manutenção de Reservas Legais (RL);

•	 Dificuldades para recuperação da cobertura vegetal no Estado 
de São Paulo.

14 A CBRN e a CFA surgiram após a cisão da CBRN em 2012, conforme Decreto Estadual 
nº 57.933/2012

2. DIFICULDADES NA MANUTENçÃO DA INTEGRIDADE DAS 

áREAS DE PRESERVAçÃO PERMANENTE, NA INSTITUIçÃO E 

MANUTENçÃO DE RESERVA LEGAL E NA RECUPERAçÃO DA 

COBERTURA VEGETAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Figura 22.  Reunião extraordinária do Problema 5, realizada em 19/07/2011.

Fonte: SMA (2011).

2.1.  Dificuldades na manutenção da 
integridade da cobertura vegetal das 
Áreas de Preservação Permanente 

As APPs têm importância ambiental funda-
mental, principalmente por estarem localizadas 
em áreas de margens de corpos d’água e topos 
de morro, dentre outras. Sua preservação é vi-
tal para a conservação dos recursos hídricos e 
biodiversidade aquática, além de ser de impor-
tância crucial para a conectividade de remanes-
centes, visto que a mata ciliar de cursos de água 
pode formar corredores de biodiversidade. Sem 
dúvida, por conta de todas essas questões, a de-
gradação de APPs foi considerada como uma das 
causas principais da deficiência na conservação 
da biodiversidade.

Três causas principais dessa degradação de 
APPs foram então elencadas: 

•	 Falta de conhecimento da população em 
relação à legislação ambiental, que não foi 
discutida além desse ponto durante as reu-
niões, por parecer aos colaboradores uma 
questão pertencente aos problemas rela-
cionados à educação ambiental, a serem 
tratados no Capítulo 6 desta seção; 

•	 Dificuldades na fiscalização; 

•	 Dificuldades na restauração de áreas. 

Chama a atenção o fato de que a dificulda-
de de articulação com a Polícia Militar Ambiental 
(PAmb) tenha aparecido recorrentemente como 
causa nas dificuldades da fiscalização, devido 
à falta de padronização de procedimentos, ine-
xistência de planejamento conjunto, e falta de 
capacitação técnica dos agentes da PAmb, e, 
pontualmente, como causa da dificuldade na 
restauração de áreas. Isso porque, segundo os 
colaboradores, muitas vezes faltam, nos Autos 
de Infração lavrados pela polícia, algumas infor-
mações básicas que possibilitem fazer um diag-
nóstico e escolher o melhor método de restau-
ração a ser utilizado para recuperar as áreas que 
sofreram o dano.

Ressaltam-se também as dificuldades cau-
sadas pela falta de sistemas de informação geo-
gráficas e cartografia em escala compatível com 
as necessidades da fiscalização, além de sistemas 
automatizados e equipamentos simples – como 
sistemas de posicionamento global (GPS) e máqui-
na fotográfica – para apoio nas diligências. A não 
produção de informação impede a realização de 



diagnósticos que subsidiem o planejamento das 
ações de fiscalização ou a determinação da melhor 
forma de recuperação da área do dano.

Se impedir a degradação de APP é uma ta-
refa difícil para o poder público, recuperar as 
áreas degradadas também o é. Segundo os cola-
boradores, as grandes dificuldades na restaura-
ção através de plantios advêm de problemas téc-
nicos e financeiros importantes. A obtenção de 
mudas de espécies nativas é difícil e cara. Não 
há oferta de mudas na quantidade e diversida-
de de espécies desejável para realizar plantios 
com a biodiversidade estabelecida na Resolução 
SMA nº 8, de 31 de janeiro de 2008, que indica 
a necessidade de plantio de no mínimo 80 espé-
cies diferentes; o conhecimento e a tecnologia 
necessários para a produção de mudas de espé-
cies nativas é ainda muito incipiente, tornando o 
trabalho do viveirista pouco eficiente e incapaz 
de atender às demandas crescentes por restau-
ração; o plantio é feito de forma manual ou semi-
mecanizada, tornando-se caro e demorado. 

Levantamentos realizados durante o Pro-
jeto de Recuperação de Matas Ciliares com base 
em dados de projetos de restauração financiados 
pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHI-
DRO) indicaram que o custo total para implanta-

ção e manutenção de um plantio gira em torno de 
R$16.000 por hectare num período de dois anos, 
inviabilizando sua realização por parte da maioria 
dos proprietários rurais. A falta de pesquisa básica 
e aplicada na área de silvicultura de nativas é limi-
tante para que se obtenham melhores resultados 
na restauração com menores investimentos.

2.2.  Dificuldades de instituição e 
manutenção de Reserva Legal

A instituição e manutenção de Reservas Legais 
(RL) é potencialmente uma das mais importantes fer-
ramentas para a proteção de áreas com vegetação 
nativa. Num cenário ideal em que todas as proprie-
dades possuíssem Reserva Legal, teríamos no míni-
mo 20% de cobertura vegetal preservada no Estado 
em áreas particulares, somente com a aplicação do 
instrumento. No entanto, no que pese essa importân-
cia, possuir RL instituída e com suas funções ecológi-
cas preservadas é uma exceção e não uma regra no 
universo de propriedades rurais do Estado. 

Alguns dos problemas citados como causa 
das dificuldades da instituição e manutenção de 
Reserva Legal coincidem com os problemas de 
APPs degradadas, como é o caso da dificuldade 
na restauração de áreas – obrigatória quando da 

Figura 23.  Reunião extraordinária do Problema 5, realizada em 19/08/2011.

Fonte: SMA (2011).
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instituição de RL em áreas sem vegetação nativa 
– e deficiência na fiscalização e articulação com a 
Polícia Militar Ambiental, expostas anteriormente. 

Outra causa que despontou como de grande 
importância durante as discussões foi a indefinição 
jurídica acerca da obrigatoriedade e das estratégias 
de instituição. Essa incerteza perdurava desde a cria-
ção do Código Florestal (Lei Federal nº 4.771), em 
1965, manteve-se com as expectativas relativas à 
recém-sancionada Lei Federal nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012, ainda pendente de regulamentações.

Além da dificuldade na restauração, outros 
problemas de ordem técnica e financeira também 
prejudicam a instituição de RL, principalmente por 
proprietários menores, que não tinham recursos para 
a contratação de profissionais habilitados para a ela-
boração de projeto de Reserva Legal, e ainda encon-
travam problemas para a averbação em matrícula da 
RL instituída, devido principalmente à necessidade de 
atualização de matrículas – processo caro e demorado 
– para que os cartórios aceitassem realizar a averbação. 

Complementarmente, sentiram-se aqui também 
as consequências da deficiência da manutenção de um 
banco de dados único e padronizado de informações 
geográficas onde constem, por exemplo, os limites 
das Reservas Legais já instituídas no Estado, além da 
cartografia de base e mapas temáticos que facilitem a 
análise dos processos de RL pelos técnicos e subsidie 
a posterior fiscalização. O tempo gasto pelos técnicos 
nas análises poderia ser bastante diminuído se houves-
se melhor acesso à informação e tecnologia.

Por fim, a atribuição da instituição de Reserva 
Legal é exercida pela CBRN em alguns casos (ex: RL 
de compensação) e pela CETESB em outros (ex: RL 
como requisito para o licenciamento), sem a devi-
da padronização dos procedimentos, prejudicando 
o entendimento do proprietário rural sobre o pro-
cesso e a formação de bancos de dados únicos.

Muitos desses problemas encontrados ten-
dem a mudar. Com a implantação do Cadastro Am-
biental Rural (CAR), previsto na Lei º 12.651/2012, 
a SMA contará com um cadastro espacial das pro-

priedades e não há mais necessidade de averba-
ção de Reserva Legal em matrícula nos casos onde 
a RL se situa dentro da propriedade. O Estado, que 
anteriormente prestava apoio técnico aos proprie-
tários com menos de 30 hectares, passou a ter a 
obrigação de prestar apoio técnico para a inscrição 
no CAR de todas as propriedades com até 4 módu-
los fiscais. Por fim, é provável que esses pequenos 
proprietários não tenham necessidade de recom-
posição de RL, sendo considerada para tal fim a 
vegetação nativa existente na propriedade em 22 
de julho de 2008. 

2.3.  Questões globais e problemas 
comuns a todas as áreas 

Algumas questões permearam a maioria das 
causas apontadas pelas diversas áreas. São pontos 
estruturais, tecnológicos, estratégicos ou procedi-
mentais que se repetem como causa de diversos 
dos problemas apontados. A reflexão sobre pos-
síveis soluções para esses problemas pode ser 
bastante frutífera no sentido de uma única ação 
possibilitar um ganho maior para a conservação 
da biodiversidade como um todo. Algumas dessas 
questões já foram anteriormente pinceladas, mas 
outras tão ou mais abrangentes merecem nossa 
atenção especial. 

•	 Articulação setorial entre as diferentes pas-
tas dentro e fora da SMA

A falta de articulação entre as diferentes pas-
tas foi apontada diversas vezes, englobando desde 
questões mais amplas, temporalmente abrangen-
tes – por exemplo, o antagonismo entre as visões 
das pastas de desenvolvimento e meio ambiente 
do Estado – até questões bastante pontuais, como 
a dificuldade em planejar ações de fiscalização em 
conjunto com a Polícia Militar Ambiental ou de pa-
dronizar os procedimentos para instituição de Re-
serva Legal e recuperação de áreas degradadas na 
SMA e CETESB. Essa falta de articulação diminui a 
eficiência de recursos públicos alocados além de 
prejudicar a compreensão da população sobre a 
questão ambiental. 



•	 Carência de recursos humanos

Não houve representante participante do 
GTPP que não tenha exposto a necessidade de ex-
pansão do quadro de funcionários de sua área. A 
situação do quadro funcional é crítica em muitos 
setores, consequência do grande número de vagas 
que não conseguem ser preenchidas e da alta ro-
tatividade de técnicos. Grande parte dos técnicos 
abandona a casa logo que adquire experiência, e 
como resultado há escassez não somente em nú-
mero de funcionários, mas também em pessoas 
mais experientes e qualificadas. É óbvia a relação 
entre essa escassez e a dificuldade da SMA em re-
alizar as ações propostas e necessárias de forma 
eficiente e contínua.

Há a expectativa de melhoria na situação dos 
recursos humanos da SMA à medida que as carrei-
ras públicas, e em especial a de Especialista Am-
biental, têm sido reestruturadas.

•	 Deficiência nos sistemas de informação e 
sistemas de informações geográficas

Deficiências nos sistemas de informação 
ou em sua correta utilização foram apontados 
como causas dos problemas mais diversos. Por 
exemplo, a não alimentação correta do siste-
ma de Autos de Infração Ambiental (AIA) leva a 
uma impossibilidade de planejamento das ações 
obrigatórias de recuperação, que tem o sucesso 
aumentado quando se aplica a técnica adequada 
a cada tipo de área; a inexistência de um banco 
de dados geográficos robusto, completo e de fá-
cil utilização impede uma maior eficiência das 
atividades de fiscalização (por exemplo, não se 
sabe onde está a maioria das reservas legais ins-
tituídas) e restauração (devido à ausência de co-
nhecimento sobre as localidades onde há maior 
deficiência de áreas com vegetação nativa, onde 
se encontram as áreas com maior probabilidade 
de sucesso nos plantios, onde estão as áreas já 
restauradas e as respectivas condições); a falta 
de treinamento dos funcionários no preenchi-
mento das informações no sistema impede a 
extração de relatórios confiáveis; e, por fim, a 

estrutura concreta de rede de computadores, 
principalmente nas unidades do interior, é lenta, 
dificultando o acesso e inserção de informações 
pelos funcionários.

•	 Deficiência no planejamento prévio das ações

A falta de acesso a informações que pos-
sibilitem fazer um diagnóstico de certos pro-
blemas, assim como a urgência com que certas 
ações devem acontecer acabam por impedir que 
se faça um planejamento prévio das ações, inter-
ferindo negativamente nos resultados obtidos e 
na eficácia das atividades propostas. A urgência 
na tomada de decisões pode ser vista como ne-
cessidade intrínseca das ações do poder públi-
co, que deve sempre responder prontamente às 
questões colocadas pela sociedade. Essa respos-
ta célere às demandas acaba, por muitas vezes, 
prejudicando o andamento de outras atividades 
das quais o poder público é incumbido. A exis-
tência de um planejamento baseado em dados 
concretos, propondo atividades com objetivos 
bem definidos e metas preestabelecidas pode 
auxiliar o poder público a não perder a capaci-
dade de levar a cabo projetos de extrema impor-
tância, mesmo quando surgem demandas urgen-
tes para serem resolvidas.  

A deficiência no planejamento atinge diver-
sas escalas de ação, desde a escolha de macro-
problemas a serem enfrentados pelas políticas 
públicas, até atividades bastante pontuais, como 
a seleção de áreas numa microbacia que será alvo 
de projetos de restauração.

•	 Insuficiência de ações de agenda positiva

A conservação do meio ambiente através 
de ações de comando e controle desconectadas 
de programas de educação ambiental e incenti-
vo parecem não ser eficientes para a manuten-
ção e o incremento da biodiversidade. A legis-
lação ambiental é de difícil compreensão por 
parte da grande maioria dos cidadãos, que ge-
ralmente percebem as imposições legais como 
um prejuízo às suas atividades produtivas. A pro-



69

posição de projetos que incentivem uma melhor 
relação do produtor rural com o meio ambiente 
deve considerar: ações de educação ambiental, 
visando à conscientização sobre os benefícios 
do manejo sustentável das propriedades rurais; 
auxílio técnico para aumento da produtividade 
em áreas adequadas, possibilitando ao produtor 
manter sua fonte de renda mesmo preservando 
APP e possuindo a Reserva Legal instituída; fle-
xibilização da legislação e sua regulamentação 
em alguns casos, possibilitando e incentivando 
o plantio de espécies comerciais em consórcio 
com nativas e a implantação de sistemas agro-
florestais em APP e RL, além de outros incenti-
vos técnicos e simplificações burocráticas que 
incentivem o cidadão, em especial o proprietário 
rural, a respeitar a legislação ambiental e perce-
ber a importância da biodiversidade.

Nesse sentido, novas propostas estão em 
andamento, principalmente no tocante a paga-
mentos por serviços ambientais (PSA), através 
dos quais, conceitualmente, toda ação de con-
servação pode ser remunerada, visto que ofe-
rece uma prestação de serviços à sociedade. O 
PSA está sendo reconhecido como ferramenta 
central no reconhecimento de proprietários 
conservacionistas, no entanto sua aplicação 
ainda tem pequeno alcance devido, principal-
mente, ao seu pioneirismo.

2.4. Mudanças e expectativas

Desde o fim das atividades do GTPP mudan-
ças importantes ocorreram no Brasil e na SMA.

Foi sancionada a Lei Federal nº 12.651/2012, 
conhecida como Novo Código Florestal. As mudan-
ças mais importantes em relação aos temas aqui 
tratados são: (i) a obrigação da restauração de APPs 
hídricas; (ii) a obrigatoriedade de inscrição de to-
das as propriedades no Cadastro Ambiental Rural; 
(iii) obrigação de manutenção de 20% da área da 
propriedade de mais de 4 módulos fiscais como 
Reserva Legal; e (iv) anistia de desmatamentos 
ocorridos até 22 de julho de 2008.  

Somada ao impacto da Lei nº 12.651/2012, 
está a reestruturação da SMA, concretizada pelo 
Decreto Estadual nº 57.933, de 02 de abril de 
2012, que retirou a fiscalização das atribuições 
da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais, criando a Coordenadoria de Fiscaliza-
ção Ambiental. Espera-se que, com essa divisão, 
os trabalhos de planejamento da fiscalização e do 
fomento à conservação da biodiversidade sejam 
mais eficientes.

Ainda não foi possível avaliar os impactos 
dessas mudanças nos problemas discutidos duran-
te o GTPP. Sem dúvida elas ocorrerão.



Os principais temas abordados durante as reuniões extraordi-
nárias do GTPP sobre as causas secundárias que levam a “Deficiên-
cias na gestão de Unidades de Conservação” e a “Baixo índice de 
abrangência territorial e alta concentração regional de áreas protegi-
das por Unidades de Conservação” foram:

•	 Falta de reconhecimento dos limites da UC e de legitimidade 
do órgão gestor perante outros atores envolvidos e insuficiên-
cia de articulação da SMA com esses atores; 

•	 Dificuldade para elaboração, implementação, acompanha-
mento e revisão de Planos de Manejo; 

•	 Ocorrência de crimes ambientais e/ou usos em discordância 
com os objetivos da UC; 

•	 Indefinição institucional em relação à contração de serviços 
de terceiros e dificuldades na gestão de infraestruturas para 
fins diversos no interior das UCs;

•	 Dificuldade de consolidação de domínio e posse do poder pú-
blico sobre UCs, principalmente as de Proteção Integral;

•	 Dificuldades na Gestão de UCs de Uso Sustentável; 

•	 Baixa priorização do bioma Cerrado para criação de UCs.

Para a seleção de causas críticas, ou seja, aquelas consideradas 
mais significativas dentre as duas centenas apontadas pelo GTPP, re-
lacionadas aos desafios enfrentados para a criação e gestão de Uni-
dades de Conservação da Natureza15 (UCs) foram estabelecidos três 
critérios básicos: (i) governabilidade; (ii) viabilidade política e orça-
mentária; e (iii) alto impacto na resolução do problema central.

Foram selecionadas causas críticas comuns às duas categorias 
de Unidade de Conservação (Proteção Integral e Uso Sustentável) e 
causas críticas específicas a cada categoria, apresentadas a seguir. 

15		Definição	conforme	Lei	Federal	nº	9.985,	de	18	de	julho	de	2000.

3. DEFICIÊNCIAS NA CRIAçÃO E  

GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAçÃO
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Tal levantamento evidencia a necessidade de mu-
danças na concepção de políticas públicas para 
que essas sejam propositivas, levando à formula-
ção de programas e implementação de projetos e 
ações que façam frente ao problema em foco. 

Figura 24.  Reunião extraordinária do Problema 5, 
realizada em 21/07/2011.

Fonte: SMA (2011).

3.1.  Causas comuns a deficiências na 
criação e gestão de Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável e 
Proteção Integral

São diversos os problemas e desafios en-
frentados pelas Unidades de Conservação que in-
terferem na eficiência do Estado em geri-las e em 
proteger áreas de relevante interesse para a pre-
servação da biodiversidade. Dentre eles, podemos 
citar a deficiência na interação sinérgica dos dife-
rentes entes envolvidos, seja internamente entre 
os órgãos e setores do poder público, seja destes 
com a sociedade civil. 

A gestão pública de áreas destinadas à pre-
servação ambiental é prejudicada, entre outras, 
pela insuficiência de recursos financeiros e pelas 
dificuldades por parte do Estado no reassenta-
mento de moradores tradicionais ou residentes 
anteriores à criação das UCs – na forma do artigo 
42 da Lei Federal nº 9.985/00, que institui o Siste-

ma Nacional de Unidades de Conservação da Na-
tureza (SNUC), assim como pela ausência de uma 
política de contenção de ocupações. Ainda, a não 
conclusão do trabalho de levantamento de terras 
públicas devolutas impede a destinação de maior 
extensão territorial para a conservação da biodi-
versidade do Estado por meio da criação de novas 
UCs e, de forma simultânea, permite a instituição 
de focos de constante tensão. 

A ocorrência de crimes ambientais em UCs, 
embora sob governabilidade direta da SMA, pos-
sui causas críticas de variadas ordens e naturezas, 
e, consequentemente, as estratégias para fazer 
frente a elas são bastante diversas. Essas ocorrên-
cias são causadas, entre outras, por: deficiências 
na fiscalização; ausência ou deficiência de estru-
tura de receptivo e monitoramento sistemático 
de visitação (tanto em Parque Estadual quanto 
em Reserva de Desenvolvimento Sustentável); 
ausência de programas de educação ambiental 
que constituam ações contínuas; e dificuldade de 
implantação e fomento a alternativas de geração 
de renda em base sustentáveis para as comuni-
dades do entorno (Proteção Integral) e do interior 
(Uso Sustentável) de UCs.

O Plano de Manejo de Parques Estaduais 
prevê a elaboração de Programa de Interação So-
cioambiental com propostas de desenvolvimento 
de ações para a geração de renda e melhoria de 
qualidade de vida por meio de atividades susten-
táveis a fim de estabelecer um vínculo direto das 
populações lindeiras (limítrofes) com o território. 
Entretanto, apesar do grande avanço representado 
pela recente instituição do Programa Paulista de 
Agricultura de Interesse Familiar, pela Lei Estadual 
nº 14.591, de 14 de outubro de 2011, ainda não 
há um mecanismo consolidado que preconize a 
exclusividade na contratação de serviços junto a 
associações de agricultores familiares ou de comu-
nidades tradicionais – as demandas por serviços 
dentro de Unidades de Conservação são inúme-
ras e vão desde a operação de estruturas de uso 
público até o enriquecimento e repovoamento da 
cobertura vegetal nas Zonas de Recuperação de 
Parques e outras UCs. 



Dentre as causas críticas apontadas pelo GTPP, 
figurou, também, a indefinição institucional quanto à 
prestação de serviços de terceiros; como consequên-
cia dessa indefinição, não há normativas que regula-
mentem a contratação, supervisão e monitoramento 
da qualidade dos serviços prestados por terceiros. 

Descontinuidades nas diretrizes e estratégias 
de gestão, nas políticas públicas e metas progra-
máticas estabelecidas, verificadas em função de 
mudanças de gestão em diferentes instâncias do 
poder público, frequentemente geram dificulda-
des na gestão das UCs.

Em 2008, mesmo ano da criação do Mosai-
co de Unidades de Conservação do Jacupiranga 
(MOJAC)16, foram também criadas as APAS mari-
nhas, e a plena integração entre essas e as demais 
UCs que lhe são imediatamente subjacentes, sem 
dúvida, teria um forte impacto na preservação de 
todo o território (porção terrestre e costeira), po-
tencializando a efetiva proteção de todas as Uni-
dades de Conservação da região. 

Expostas em linhas gerais as principais 
causas críticas de dificuldades e deficiências co-
muns a ambas as categorias de Unidades de Con-

16  Lei Estadual nº 12.810, de 21 de fevereiro de 2008.

servação, resta a menção às principais questões 
específicas de cada uma, com base nos mesmos 
critérios de seleção e restringindo-se, por ques-
tões de priorização, apenas às modalidades de 
UCs em que se faz mais premente a análise no 
caso paulista: Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável (RDS), Reserva Extrativista (RESEX), Área 
de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) – de Uso Sustentá-
vel – e Parques Estaduais e Estações Ecológicas 
– de Proteção Integral.

3.2.  Deficiências na criação e gestão 
de Unidades de Uso Sustentável

3.2.1. RDS e RESEX

A experiência paulista na criação e gestão 
de Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 
Reservas Extrativistas data de apenas seis anos. 
Ainda assim, as duas primeiras (Despraiado e Barra 
do Una, no extinto Mosaico de Unidades de Con-
servação da Jureia), tiveram curta existência, posto 
que, criadas em dezembro de 2006, já em junho de 
2009 – pouco antes da conclusão dos respectivos 
Planos de Manejo – deixaram de existir por força 
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Deu-
-se provimento a tal Ação em virtude de inadequa-

Figura 25.  Reunião extraordinária do Problema 5, realizada em 21/07/2011.

Fonte: SMA (2011).
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ções no processo de criação daquele Mosaico, que 
ora encontra-se em fase de estudos para recriação.

Com a criação do Mosaico de Unidades de 
Conservação do Jacupiranga, em 2008, foram ins-
tituídas cinco RDS e duas RESEX, abrangendo uma 
área de 15.455 hectares, todas com Conselho 
Deliberativo formado, Plano de Utilização e um 
leque de projetos em curso. Entretanto, a persis-
tência de vetores de pressão, tais como frentes de 
expansão agropecuária, especulação imobiliária, 
grilagem, apropriação de recursos naturais para 
fins comerciais, se constitui em causa crítica da 
dificuldade de gestão devido à necessidade de 
remanejamento financeiro para a realização de 
vistorias técnicas em função de danos ambien-
tais gerados e respectivo acompanhamento de 
termos de compensação ambiental, demandados 
por diferentes órgãos públicos, como a Procura-
doria Geral do Estado de São Paulo (PGE), Poder 
Judiciário, Ministério Público etc.

Em determinadas RDS e RESEX, constata-se ain-
da grande deficiência e, em alguns casos, ausência de 
acesso a serviços básicos de saúde, educação, sane-
amento, comunicação, infraestrutura habitacional, de 
energia elétrica e de acesso, os quais possuem total 
impacto sobre a gestão. A responsabilidade do Sis-
tema Ambiental e dos Conselhos Deliberativos das 
UCs existe por força de dispositivos legais que regem 
a matéria, tendo os Conselhos em sua constituição 
representantes do Poder Público Municipal, Estadual 
ou Federal, priorizando-se justamente representan-
tes dos órgãos e instituições sobre os quais tais res-
ponsabilidades recaem de forma direta.

Em relação à produção sustentável, o gargalo 
mais expressivo e recorrente talvez seja a dificul-
dade de comercialização da produção tradicional 
ou oriunda de manejo de recursos naturais, pois, 
além da grande distância dos potenciais centros 
consumidores, há outros fatores alheios à gover-
nabilidade do órgão gestor que vão desde a invia-
bilidade ou grande dificuldade de escoamento da 
produção até a dinâmica de mercados com a pre-
sença de atravessadores no transporte, aquisição e 
comercialização dos produtos.

A implantação de projetos de manejo de re-
cursos naturais, e demais alternativas de geração de 
renda em bases sustentáveis também se depara com 
outras dificuldades de vulto. Inexistindo recursos 
orçamentários especificamente destinados a essas 
intervenções, elas são realizadas por meio de proje-
tos de captação de recursos junto a financiadores ou 
projetos elaborados para editais, com assinatura de 
contratos e, portanto, sujeitos à suspensão do finan-
ciamento por parte de agências de fomento.

Outra causa crítica é a descontinuidade de 
projetos e ações em virtude de mudanças de di-
retrizes, que por vezes ocasionam a descontinui-
dade de intervenções em razão de redireciona-
mento orçamentário e/ou linhas programáticas 
de administração.

Com a dificuldade de obtenção de recursos 
orçamentários de forma sistemática para inter-
venções que guardem a plena sustentabilidade 
ambiental, há ocorrências em que os residentes 
exercem pressão sobre os recursos naturais para 
autoconsumo, o que torna tão mais urgente a cria-
ção e consolidação de alternativas de geração de 
renda em bases sustentáveis.

Causa crítica de relevo em relação às RDS 
e RESEX paulistas é a exiguidade de pesquisas 
acadêmicas voltadas aos objetivos de usos sus-
tentáveis, aí incluídos desde manejo de espécies 
até meios de agregação de valor à produção tradi-
cional e canais alternativos de comercialização de 
serviços e produtos.  

Tal fato também é uma causa crítica de di-
ficuldades na gestão das APAs marinhas e possui 
reflexos diretos sobre a deficiência de conheci-
mento tecnológico que possibilite monitoramento 
da pressão exercida sobre populações da ictiofau-
na, agravada pela questão da dinâmica acentuada 
e fluida do ambiente marinho e a dificuldade de 
acesso à sua área de abrangência.  

Assim, há necessidade tanto de maior produ-
ção de trabalhos por parte de institutos de pesqui-
sa da SMA, universidades, instituições de pesquisa 



e empresas públicas e privadas, quanto de acesso 
a essas pesquisas pelos órgãos gestores das UCs, 
cujo compartilhamento e apropriação pelas Unida-
des de Conservação seriam de alto impacto para 
otimizar a gestão das mesmas.

O domínio desse conhecimento também po-
deria influir em outra causa crítica, ao subsidiar a 
formulação de instrumentos legais e operacionais 
que normatizem as atividades e também os bali-
zando para que deixem de ocorrer sobreposições 
que hoje se verificam, devido à existência de nor-
mas legais divergentes, possibilitando diferentes 
interpretações em temas como pesca, aquicultura, 
turismo e até mesmo realização de pesquisas.

3.2.2. APA

As APAs passaram a ser consideradas plena-
mente como modalidades de Unidades de Conser-
vação com a instituição do SNUC, em 2000, quando 
se iniciou sua internalização pelo Sistema Ambiental.

As causas críticas apontadas como mais signi-
ficativas tanto em relação às APAS terrestres quan-
to às marinhas foram: a especificidade de domínio 
de áreas (em grande parte privado, nas terrestres, 
e pertencentes à União, nas marinhas) e a sobrepo-
sição de instrumentos de ordenamento territorial, 
fatores esses que levam à governabilidade parcial 
e impactam a gestão.

Outra causa crítica apontada foi a existência 
de um “passivo” resultante do processo de criação 
de APAs até o advento do SNUC, que não obede-
ciam aos critérios pela lei introduzidos. Um reflexo 
disso é o fato de, apenas em 2008, elas possuírem 
100% de seus Conselhos Gestores constituídos, 
embora a categoria existisse desde 1983 em terri-
tório paulista (APAs Corumbataí, Botucatu, Tejupá, 
Várzea do Rio Tietê, Campos do Jordão e Silveiras).

Daí decorre também a ausência de instrumen-
tos normativos legais que, como em outras moda-
lidades das duas categorias de UCs, regulamentem 
as circunstâncias de sua criação e gestão e estabe-

leçam em detalhes as atribuições que deveriam es-
tar contidas nos Planos de Manejo, cuja elaboração, 
por sua vez, depende de recursos orçamentários 
provenientes de montantes pagos a título de com-
pensação ambiental; portanto, ainda que a gover-
nabilidade de uma APA seja parcial por sua própria 
natureza, a conclusão de seus Planos de Manejo é 
de alto impacto e relevância para a gestão. 

Figura 26. Reunião extraordinária do Problema 5, 
realizada em 21/07/2011.

Fonte: SMA (2011).

3.2.3. RPPN

A Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
outra Unidade de Conservação de Uso Sustentável 
analisada, desempenha papel de grande importân-
cia na preservação, recuperação e conexão de frag-
mentos da mata nativa, sobretudo porque os 70% 
dos remanescentes florestais em posse privada no 
Estado englobam a quase totalidade do bioma Cer-
rado, mais devastado em virtude de características 
diversas (solo, relevo, clima, acessibilidade etc.) 
que favoreceram a grande expansão da atividade 
agropecuária nesse bioma da Federação. O desen-
volvimento ocasionado pela atividade agropecuá-
ria – e intensificado a partir do final do século XIX 
até os dias atuais – ocorreu à custa da erradicação 
de imensa cobertura vegetal, substituída pelas mo-
noculturas convencionais geradoras dos grandes 
ciclos econômicos, sobretudo a do café, que hoje 
cede espaço principalmente à criação extensiva de 
gado e à cultura de cana-de-açúcar e laranja.
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Em relação ao processo de criação de RPPN, 
as causas críticas levantadas foram: custos e difi-
culdades para realizar georreferenciamento e/ou 
retificação das divisas do imóvel; e morosidade ou 
impossibilidade dos proprietários em providenciar 
documentos relativos à delimitação da propriedade, 
bem como dos órgãos responsáveis em fornecê-los. 
Esta última causa é motivada por fatores diversos, 
entre eles a sobreposição total ou parcial das áreas 
com outras públicas e privadas ou a precariedade/
irregularidades dos documentos comprobatórios 
de titularidade, ocorrências que, por sua vez, impos-
sibilitam a dinamização dos trâmites processuais na 
Fundação para a Conservação e a Produção Flores-
tal do Estado de São Paulo (FF) e na SMA.

3.3.  Deficiências na criação e gestão 
de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral

Algumas questões comuns às categorias de 
Unidades de Conservação do Estado tornam-se 
elementos críticos para aquelas pertencentes ao 
grupo de Proteção Integral, destacando-se a difi-
culdade de consolidação de domínio e posse do 
poder público sobre territórios preservados sob 
essa categoria. Considerada uma causa crítica de 
primeira ordem na deficiência de criação e com 
reflexo direto na gestão (sobretudo Parques e Es-
tações Ecológicas), relaciona-se a fatores sobre os 
quais o Sistema Ambiental não possui total gover-
nabilidade, tais como o elevado custo da terra em 
áreas de propensão à expansão agrícola e a inde-
finição legal da titularidade, que limitam tanto a 
criação de novas unidades como a aquisição/ar-
recadação de terras para viabilizar realocações de 
moradores tradicionais.

No caso de realocações de tradicionais em 
Parques Estaduais e Estações Ecológicas destacam-
-se ainda um leque de causas críticas de segunda 
ordem que vão desde dificuldade no estabeleci-
mento de critérios específicos para avaliação e 
indenização das ocupações e benfeitorias ou es-
tabelecimento de outras formas de ressarcimento 
e compensação a essas populações, até ausência 

Embora enquadradas pelo SNUC na catego-
ria de Uso Sustentável, sua posse e domínio são 
privados, sendo permitida apenas sua utilização 
indireta (pesquisa científica, ecoturismo e educa-
ção ambiental), vedada qualquer outra forma de 
manejo de recursos naturais, sendo que a venda 
da área, gravada com título de perpetuidade e in-
divisível, ainda que possível, mantém inalterada 
tal condição.

As principais causas críticas apontadas tanto 
em relação a sua criação, como gestão dizem res-
peito à defasagem entre os incentivos concedidos 
e o ônus arcado pelo proprietário privado que se 
dispõe a instituí-las.

Nesse quadro, os incentivos ao proprietário 
rural que deseja criar uma RPPN são a isenção de 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 
sobre a área preservada, prioridade na análise de 
projetos apresentados ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (FNMA) e em programas de créditos ofi-
ciais, ao passo que cabe a ele a responsabilidade 
e o ônus de zelar pela integridade da área preser-
vada, bem como a elaboração do Plano de Manejo 
da Unidade.

Outro grupo de causas críticas diz respeito à 
incipiência de mecanismos de suporte técnico por 
parte do Sistema Ambiental, desde o diagnóstico 
do meio físico e biótico para avaliação do valor 
ambiental das áreas, até em relação ao monitora-
mento e proteção do território.

Ainda não há para RPPN regulamentação para 
uso de servidão florestal e compensação de Reser-
va Legal e encontram-se em fase de implantação 
mecanismos de Pagamento por Serviços Ambien-
tais – instrumentos esses que inexistem para RDS 
e RESEX –, além de haver restrição ou dificuldade 
de acesso a recursos de compensação ambiental 
(situação análoga às RDS e RESEX) e inexistência 
de diretrizes seja para doação de mudas e semen-
tes seja para orientações de manejo e recuperação 
florestal – que, como no caso das RDS e RESEX, de-
pendem de captação externa, cujos mecanismos 
são incipientes.



de moradias para receber os realocados em RDS 
ou RESEX de destino. Tais fatores, conjugados às 
restrições ambientais impostas em UCs de Prote-
ção Integral, interferem negativamente na adesão 
ao Termo de Compromisso Ambiental por parte de 
moradores ainda não realocados. 

Enfrenta-se também a sobreposição entre 
normativas que regulamentam a ocupação dessas 
UCs e aquelas que dispõem sobre o direito de uso 
do território por populações indígenas e quilom-
bolas, motivadas por fatores como a falta de inte-
gração entre os órgãos ambientais e aqueles res-
ponsáveis pelo reconhecimento das terras dessas 
comunidades, levando à demarcação de limites 
dos territórios de UCs sobre terras reivindicadas 
por essas populações.

Por outro lado, não há planos consolidados 
de uso para terras quilombolas e indígenas que 
compatibilizem a utilização direta dos recursos na-
turais e atividades produtivas com os objetivos de 
preservação, assim como prevejam acesso a servi-
ços públicos; também inexistem Termos de Com-
promisso entre o órgão gestor e as populações qui-
lombolas e indígenas para tal finalidade.

De forma similar, emergem questões de vá-
rias ordens em relação às desapropriações tanto 
indiretas (de terras privadas declaradas de inte-
resse público), quanto diretas (de ocupações irre-
gulares de áreas públicas), tais como: morosidade 
na obtenção de sentenças finais em função de 
recursos sucessivos impetrados por proprietários; 
dificuldade legal de realizar acordos com proprie-
tários; impossibilidade de utilização de recursos 
de compensação ambiental para indenizações; 
precariedade dos documentos comprobatórios de 
titularidade ou posse apresentados pelos ocupan-
tes citados nas ações; sobreposição de títulos para 
a mesma propriedade (particular ou devoluta); au-
sências de ações discriminatórias dentro do perí-
metro da UC etc.

Cumpre ressaltar algumas questões que com-
prometem sobremaneira o efetivo estabelecimen-
to legal da dominialidade e posse de territórios 

preservados por parte do poder público, como a 
existência de títulos concedidos pelo Estado no 
interior de UCs após sua criação, inexistência de 
determinação legal de consulta ao órgão ambien-
tal pela Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 
(PPI) em processos de titulação de terras devolutas 
e inexistência de cadastro de limites da UC nas ba-
ses de dados da PPI à época da titulação.

Na questão da dominialidade, ainda cabe 
destaque à dificuldade de formalização de cessão 
administrativa entre órgãos do poder público.

A origem das questões mencionadas abar-
ca ampla gama de fatores de diferentes graus 
de complexidade, que vão desde a dificuldade 
em aferir a efetiva legalidade da documentação 
apresentada por entes privados terceiros até 
deficiências na legislação e na base de dados 
técnicos que embasem pareceres e decisões ju-
rídicas definitivas. 

Figura 27.  Reunião extraordinária do Problema 5, 
realizada em 19/09/2011.

Fonte: SMA (2011).

3.4.  Dificuldade de consolidação 
do Plano de Manejo como 
instrumento efetivo de gestão 

A elaboração do Plano de Manejo, principal 
instrumento de planejamento e gestão de am-
bas as categorias de Unidade de Conservação, 
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tornou-se obrigatória apenas com a instituição 
do SNUC. A partir de então, gerou-se, de imedia-
to, no Estado de São Paulo, grande “passivo” em 
relação à matéria no que concerne às Unidades 
de Proteção Integral, uma vez que em torno de 
70% delas foram criadas em período anterior e 
em grande parte das 30% restantes não foi pos-
sível observar o prazo de cinco anos para ela-
boração do Plano, contados a partir da criação 
da Unidade, conforme determina o parágrafo 3º, 
artigo 27 do referido dispositivo legal. Tal fato 
se deve a questões de ordem político-orçamen-
tárias, muitas vezes alheias à governabilidade do 
órgão gestor dessas Unidades, e mesmo ao Sis-
tema Ambiental como um todo, dada a limitação 
de recursos, fato comum e inconteste a qualquer 
ação ou empreendimento econômico, seja ele 
público ou privado.

O impacto que a elaboração e implantação 
de um Plano de Manejo para a gestão de uma Uni-
dade Conservação, seja qual for sua categoria, é 
incomensurável. A partir do diagnóstico de uma 
ampla gama de características do território prote-
gido (meio biótico, abiótico e socioambiental que 
o constitui e no qual se insere) são estabelecidas 
diretrizes, normas e procedimentos a serem ado-
tados por meio de um zoneamento, e consubstan-
ciado em programas de manejo voltados aos dife-
rentes aspectos que envolvem o planejamento e 
gerenciamento da UC.

Primeiramente, há dificuldade no processo 
de revisão dos Planos de Manejo já implementa-
dos – conforme previsto no SNUC – face à prioriza-
ção dos recursos e canalização dos esforços para a 
elaboração de Planos de Manejo das Unidades que 
ainda não o possuem.

Há também dificuldade em realizar a articu-
lação institucional e o norteamento metodológico 
necessário para fornecer diretrizes gerais à elabo-
ração dos Planos quanto às estratégias de conser-
vação em áreas protegidas.  

Embora existam roteiros básicos formula-
dos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis (IBA-
MA) para elaboração de Planos de Manejo, há 
necessidade de adaptação ao amplo leque de 
realidades e peculiaridades locais/regionais no 
interior e entorno de UCs, bem como à estrutu-
ra institucional do SIEFLOR, premissa não total-
mente atendida em alguns Planos formulados. 
Tais aspectos também dificultam a elaboração 
de um cronograma físico e orçamentário, em 
função das dificuldades em estabelecer custos 
para demandas específicas de estudos e análi-
ses detectadas no processo de diagnóstico.

Por outro lado, no momento de reformulação 
e aprimoramento dos roteiros de elaboração a par-
tir de novas experiências – necessários para ade-
quação frente às realidades e características espe-
cíficas das UCs – elementos previstos em Planos 
anteriores, por vezes, não são considerados. 

Há também deficiências no acompanhamen-
to sistemático da elaboração e implementação dos 
Planos de Manejo, respectivamente, em função de 
dificuldades institucionais de gerenciamento dos 
especialistas e/ou instituições contratadas para 
sua elaboração e falta de monitoramento da efe-
tiva implantação das diretrizes e programas gera-
dos, devido a limitações do corpo técnico dispo-
níveis pelo órgão gestor para tal, provocando um 
descompasso entre a governabilidade – atribuição 
do órgão gestor – e a viabilidade política-orçamen-
tária – que excede seu âmbito.

São várias as graduações de governabilida-
de sobre essas causas por parte do Sistema Am-
biental. Também é variável o grau de participação 
da sociedade civil organizada no desempenho de 
seu papel de acompanhar e contribuir, por meio 
de fóruns, para mudança de rotas, alteração/apri-
moramento de objetivos e metas estabelecidas 
(novas ou antigas) ou efetiva continuidade de po-
líticas, projetos e ações.



Devido à complexidade e caráter relativamente recente da 
discussão sobre o assunto, anteriormente à análise pelo GTPP dos 
fatores que provocam a dificuldade na repartição de benefícios deri-
vados da utilização de recursos genéticos e do conhecimento tradi-
cional associado ao uso da biodiversidade, foi realizada uma contex-
tualização histórica sobre a emergência do debate sobre o tema e a 
implementação dos marcos legais que o regem.

Os recursos genéticos foram, por muito tempo, considerados 
como patrimônio da humanidade, fundamentado no reconhecimento, 
aceito pela maioria dos países, de que esses recursos deveriam es-
tar disponíveis a qualquer propósito, uma vez que os produtos finais 
beneficiariam todas as sociedades. Com o crescimento das indústrias 
baseadas em material biológico – farmacêutica, nutricional, química, 
agrícola etc. – e da consequente apropriação destes recursos por meio 
do patenteamento de processos ou produtos a partir deles desenvol-
vidos, a biodiversidade, e em especial a diversidade genética, passou a 
ser mais valorizada pelos próprios países detentores desses recursos, 
levando-os a uma mudança de atitude em relação ao controle de seu 
acesso por parte dos Estados (AZEVEDO, 2003).

A formulação de legislação de acesso ao patrimônio genético e 
aos conhecimentos tradicionais associados teve origem na Conven-
ção sobre Biodiversidade Biológica, de 1992. Nesta, reconheceu-se 
a soberania dos países sobre seus recursos genéticos e estabele-
ceu-se como terceiro grande objetivo a repartição justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos, partin-
do-se do princípio de que quem os explora economicamente deve 
fazer a repartição dos benefícios com aqueles que os conservam, 
visando ao incentivo para a continuidade da conservação. Também 
foi reconhecida a importância dos conhecimentos tradicionais as-
sociados para a conservação da biodiversidade, instituindo-se a 
necessidade de obtenção do consentimento dos detentores desses 
saberes, assim como a repartição dos benefícios advindos de seu 
uso. Dessa forma, foram estabelecidas diretrizes para a criação de 
uma nova relação entre os países provedores de recursos genéticos 

4. DIFICULDADES NA REPARTIçÃO (JUSTA E EQUITATIVA) 

DOS BENEFÍCIOS DERIVADOS DA UTILIZAçÃO 

DE RECURSOS GENÉTICOS E DO CONHECIMENTO 

TRADICIONAL ASSOCIADO AO USO DA BIODIVERSIDADE
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e os potenciais usuários, condicionando a autori-
zação de acesso aos recursos genéticos à distri-
buição dos benefícios provenientes de sua utili-
zação. Os três princípios que devem fundamentar 
o acesso aos recursos genéticos são: (i) a sobera-
nia dos países sobre estes recursos; (ii) o acesso 
determinado por termos mutuamente acordados 
e (iii) o acesso sujeito ao consentimento prévio 
informado (AZEVEDO, 2003).

Com o reconhecimento da soberania dos pa-
íses sobre seus recursos e o estabelecimento da 
necessidade de repartição de benefícios, espe-
rava-se diminuir a desigualdade existente entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, uma 
vez que os primeiros são, geralmente, detentores 
de tecnologia e, os segundos, detentores de bio-
diversidade. No entanto, o reconhecimento da 
soberania de seus recursos impôs aos países de-
tentores a responsabilidade de regulamentar seu 
acesso (LAVRATTI, 2005). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 – ou 
seja, anteriormente ao surgimento da CDB – já re-
conhecia a importância do patrimônio genético e 
dedicou previsão específica no capítulo sobre meio 
ambiente. O art. 225, §1º, inciso II, estabelece a in-
cumbência do Poder Público em “preservar a diversi-
dade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipu-
lação de material genético” (LAVRATTI, 2005).

Apesar do reconhecimento constitucional, a 
matéria somente veio a ser disciplinada após al-
guns anos. A ausência de marco legal possibilitou, 
em maio de 2000, o estabelecimento de um acordo 
entre Associação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável da Biodiversidade da Amazônia (Bioama-
zônia) e a empresa farmacêutica suíça Novartis Phar-
ma AG. Neste, foi formalizado o envio de linhagens 
e extratos de microorganismos da Região Amazônica 
à empresa para a realização de bioprospecção, po-
rém, sem a previsão de transferência de tecnologia 
para que esses estudos fossem realizados no Brasil. 
A divulgação do episódio teve repercussão forte-
mente negativa, uma vez que a Bioamazônia fora 
instituída com o apoio do Governo Federal, e a re-

ação do governo às críticas foi a edição da Medida 
Provisória (MP) nº 2.052, em 29 de junho de 2000, 
sobrepondo-se a toda a discussão que vinha sendo 
travada no Congresso Nacional sobre a matéria. En-
tretanto, a MP sofreu sucessivas reedições até a su-
perveniência da Emenda Constitucional nº 32/2001, 
que disciplinou o uso de Medidas Provisórias. Essa 
Emenda Constitucional dispensou de reedição as 
MPs publicadas anteriormente a ela, até que fossem 
apreciadas definitivamente pelo Congresso Nacio-
nal. É por essa razão que a MP nº 2.186-16, de 23 de 
agosto de 2001, constitui, hoje, o marco legal sobre 
acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos 
tradicionais associados no País. Posteriormente, os 
Decretos Federais nº 3.945, de 28 de setembro de 
2001, e nº 4.946, de 31 de dezembro de 2003, vie-
ram a regulamentar a Medida Provisória (AZEVEDO, 
2002; LAVRATTI, 2005).

A Medida Provisória nº 2.186-16/2001 regula 
quatro grandes temas: (i) o acesso e a remessa de 
componente do patrimônio genético; (ii) o acesso e 
a proteção ao conhecimento tradicional associado 
– ambos com as finalidades de pesquisa científica, 
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico –; 
(iii) a repartição justa e equitativa dos benefícios 
advindos da exploração econômica de produto ou 
processo desenvolvido em decorrência do acesso; 
e (iv) o acesso e a transferência de tecnologia. Con-
tudo, para que a legislação possa surtir os efeitos 
desejados, é imprescindível que os conceitos fun-
damentais por ela introduzidos sejam adequada-
mente compreendidos (LAVRATTI, 2005). Assim, se-
gundo MP nº 2.186-16/2001, são definidos como:

•	 Patrimônio genético: informação de origem 
genética, contida em amostras do todo ou 
de parte de espécime vegetal, fúngico, mi-
crobiano ou animal, na forma de moléculas 
e substâncias provenientes do metabolismo 
destes seres vivos e de extratos obtidos des-
tes organismos vivos ou mortos, encontrados 
em condições in situ, inclusive domestica-
dos, ou mantidos em coleções ex situ, desde 
que coletados em condições in situ no terri-
tório nacional, na plataforma continental ou 
na zona econômica exclusiva;



•	 Conhecimento tradicional associado: in-
formação ou prática individual ou coletiva 
de comunidade indígena ou de comunida-
de local, com valor real ou potencial, asso-
ciada ao patrimônio genético;

•	 Comunidade local: grupo humano, incluin-
do remanescentes de comunidades de qui-
lombos, distinto por suas condições cultu-
rais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costumes próprios, 
e que conserva suas instituições sociais e 
econômicas;

•	 Acesso ao patrimônio genético: obtenção 
de amostra de componente do patrimônio 
genético para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou biopros-
pecção, visando a sua aplicação industrial 
ou de outra natureza;

•	 Acesso ao conhecimento tradicional associado: 
obtenção de informação sobre conhecimento 
ou prática individual ou coletiva, associada ao 
patrimônio genético, de comunidade indígena 
ou de comunidade local, para fins de pesqui-
sa científica, desenvolvimento tecnológico ou 
bioprospecção, visando a sua aplicação indus-
trial ou de outra natureza;

•	 Acesso à tecnologia e transferência de tec-
nologia: ação que tenha por objetivo o aces-
so, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologia para a conservação e a utilização 
da diversidade biológica ou tecnologia de-
senvolvida a partir de amostra de compo-
nente do patrimônio genético ou do conhe-
cimento tradicional associado;

•	 Bioprospecção: atividade exploratória que 
visa identificar componente do patrimô-
nio genético e informação sobre conheci-
mento tradicional associado, com poten-
cial de uso comercial;

•	 Autorização de Acesso e de Remessa: do-
cumento que permite, sob condições espe-

cíficas, o acesso a amostra de componente 
do patrimônio genético e sua remessa à ins-
tituição destinatária e o acesso a conheci-
mento tradicional associado;

•	 Autorização Especial de Acesso e de Remes-
sa: documento que permite, sob condições 
específicas, o acesso a amostra de compo-
nente do patrimônio genético e sua remes-
sa à instituição destinatária e o acesso a 
conhecimento tradicional associado, com 
prazo de duração de até dois anos, renová-
vel por iguais períodos;

•	 Termo de Transferência de Material: instru-
mento de adesão a ser firmado pela insti-
tuição destinatária antes da remessa de 
qualquer amostra de componente do pa-
trimônio genético, indicando, quando for o 
caso, se houve acesso a conhecimento tra-
dicional associado;

•	 Contrato de Utilização do Patrimônio Gené-
tico e de Repartição de Benefícios: instru-
mento jurídico multilateral, que qualifica as 
partes, o objeto e as condições de acesso 
e de remessa de componente do patrimô-
nio genético e de conhecimento tradicional 
associado, bem como as condições para re-
partição de benefícios;

•	 Condição ex situ: manutenção de amostra 
de componente do patrimônio genético 
fora de seu habitat natural, em coleções vi-
vas ou mortas.

A delimitação dessa nova matéria legal tem 
ocorrido por meio da regulamentação da coleta de 
recursos biológicos com finalidade de acesso aos 
recursos genéticos e/ou produtos derivados – aro-
mas, por exemplo – e de exploração comercial e/
ou industrial química, farmacêutica, cosmética ou 
alimentar desses recursos.

Apesar da edição da Medida Provisória que 
regula o acesso ao patrimônio genético, a proteção 
e o acesso aos conhecimentos tradicionais asso-
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ciados e a repartição de benefícios e da implanta-
ção do Conselho de Gestão do Patrimônio Genéti-
co (CGEN) – órgão competente para o controle do 
Sistema de Acesso –, verifica-se que ainda há uma 
gama de atividades à margem da legislação. Uma 
das razões para esse déficit é o nível de complexi-
dade da matéria, isto é, há uma falta de compreen-
são quanto à abrangência das atividades reguladas 
pela MP vigente, que não especifica claramente o 
limite entre pesquisa, bioprospecção e desenvol-
vimento tecnológico, enfrentando-se, na prática, 
grande dificuldade em distingui-las. Dúvidas acerca 
da definição de patrimônio genético, de acesso e da 
obtenção de anuência prévia também permeiam o 
dia-a-dia de quem lida com o assunto, e suas res-
postas são fundamentais para um adequado enten-
dimento do tema (LAVRATTI, 2005). 

São muitos os desafios na proteção do co-
nhecimento tradicional associado e na garantia dos 
direitos de seus detentores. Discute-se, além do es-
clarecimento do conceito de acesso a conhecimento 
tradicional associado, o acesso a esse conhecimento 
a partir de fontes secundárias – publicações, bases 
de dados etc. – e também como deve ser feita a re-
partição de benefícios quando não for possível iden-
tificar o detentor do conhecimento tradicional ou 
quando esse conhecimento for compartilhado por 
diversas comunidades (LAVRATTI, 2005). É também 
importante lembrar que nem sempre há envolvi-
mento de povos indígenas ou comunidades tradicio-
nais, mas outros atores, como os titulares – privados 
ou públicos – das terras onde se situam os recursos 
biológicos, sendo necessário, portanto, considerar re-
gras específicas para cada situação.

Os mecanismos de proteção do conhecimen-
to técnico-científico, como patentes, não parecem 
ser adequados ao conhecimento tradicional, pro-
duzido e reproduzido em contexto cultural espe-
cífico (AZEVEDO, 2003). É necessário que sejam 
desenvolvidos instrumentos adequados para pro-
teger esse conhecimento, com as comunidades, e 
adotados procedimentos para garantir que as po-
pulações indígenas e as comunidades tradicionais 
tenham a possibilidade de fornecer o Consenti-
mento Prévio Informado. Segundo Lavratti (2005), 

basicamente, o processo de obtenção da anuência 
prévia deve ser pautado por: (i) esclarecimento da 
comunidade, em linguagem acessível, sobre o pro-
jeto a ser realizado e sobre seus impactos sociais, 
culturais, econômicos e ambientais; (ii) respeito às 
formas de organização social e de representação 
política tradicional; (iii) definição clara dos direitos 
e responsabilidades de cada parte na execução 
do projeto e nos resultados esperados; e (iv) reco-
nhecimento do direito da comunidade de negar o 
acesso ao conhecimento tradicional associado.

No Brasil, os detentores do conhecimento 
tradicional possuem diferentes posições: há li-
deranças indígenas que consideram viável a ne-
gociação desse conhecimento, tendo inclusive 
sido criada a Comissão Indígena de Propriedade 
Intelectual; outras enfatizam a importância de 
se proteger os conhecimentos tradicionais da 
apropriação indevida, participando ativamente 
da elaboração do plano de ação para implanta-
ção da Política Nacional de Biodiversidade; e há 
povos que têm depositado seus conhecimentos 
junto à UNESCO, como patrimônio da humanida-
de. A despeito do debate entre algumas lideran-
ças indígenas em relação a essas questões, tal 
discussão é ainda muito incipiente dentre as co-
munidades remanescentes de quilombo e outras 
comunidades locais (AZEVEDO, 2002). 

A obtenção de anuência do titular da área 
anteriormente à realização da pesquisa, mesmo 
quando não há previsão de acesso a conhecimen-
to tradicional associado, tem sido questionada 
por diversas instituições, pois implicaria em um 
aumento substancial no custo da pesquisa, além 
de, em muitas regiões do Brasil, haver dificuldade 
em identificar e localizar o titular da área; em casos 
de pesquisas realizadas em áreas públicas, como 
Unidades de Conservação a obtenção da anuência 
prévia é facilitada (AZEVEDO, 2003). 

São notórios os desafios e as dificuldades 
existentes na implementação da legislação de 
acesso, mas acredita-se que a sua divulgação e a 
capacitação dos atores envolvidos sejam passos 
fundamentais nesse sentido (LAVRATTI, 2005). 



Dentre os entraves que levam à dificuldade 
de repartição (justa e equitativa) dos benefícios 
derivados da utilização dos recursos genéticos e 
dos conhecimentos tradicionais associados ao uso 
da biodiversidade, os principais discutidos no âm-
bito do GTPP constituem-se em: 

•	 A ausência de procedimentos administrativos 
para a repartição de benefícios de acesso a 
recursos genéticos

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SNUC), em seu artigo 
4º, inciso XXIII, refere entre seus objetivos, a pro-
teção dos recursos naturais necessários à subsis-
tência de populações tradicionais, respeitando e 
valorizando seu conhecimento e sua cultura e pro-
movendo-as social e economicamente. O Decreto 
Federal nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que 
institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicio-
nais, em seu artigo 3º, inciso XV, cita entre seus 
objetivos específicos, o reconhecimento, proteção 
e promoção dos direitos dos povos e comunidades 
tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas 
e usos tradicionais. Em esfera estadual, não há nor-
mativas em relação ao conhecimento tradicional, 
de modo que não existem procedimentos admi-
nistrativos consolidados relativos à repartição de 
benefícios de acesso a recursos genéticos.

Em negociações para obtenção de anuência 
prévia, apesar de existir organização dentro das 
comunidades, não há preparo suficiente para lidar 
com o assunto repartição de benefícios. Essa falta 
de aptidão pode ser ocasionada pela não inserção 
dos indígenas, quilombolas e tradicionais na cons-
trução dessa discussão, resultando em despreparo 
– em termos de informação e mobilização – para 
essas negociações. Discute-se qual a responsabili-
dade da SMA em relação à capacitação das comu-
nidades para que possam participar do processo, 
efetivando seu direito, pois, embora a promoção 
dessas ações seja atribuição do Estado, entende-
-se que a SMA não deva atuar fora das UCs. Con-
tudo, uma questão que pode vincular a SMA ao 

tema é o fato da CDB especificar que os benefícios 
repartidos sejam convertidos em prol da conserva-
ção da biodiversidade.

•	 Procedimentos inadequados para a apro-
vação de pesquisas que envolvam acesso 
a recursos genéticos e conhecimento tradi-
cional em UCs

O trabalho para a realização de pesquisas e 
bioprospecções é realizado em equipe: após a re-
alização da coleta de uma série de amostras, cada 
pesquisador estuda determinado recurso. Com a 
obrigatoriedade da anuência prévia da comuni-
dade tradicional para a utilização de recursos em 
pesquisas, o pesquisador precisa ir a campo duas 
vezes, primeiro para coletar a anuência e, poste-
riormente, para execução do projeto. Atualmente, 
há diversos tipos de negociações em andamento, 
porém, lentas, devido ao caráter recente do assun-
to; há casos em que a comunidade autoriza o uso 
de determinado recurso condicionado ao estudo 
também de outra espécie. 

Todos aqueles que desenvolvem pesquisas 
no interior de UCs são obrigados a assinar um ter-
mo comprometendo-se, em caso de descobrimen-
to de novas moléculas, a firmar contrato de repar-
tição de benefícios; entretanto não há total clareza 
sobre como proceder tanto em relação à explora-
ção do recurso, quanto à repartição do benefício, 
pois faltam diretrizes e adequação de procedimen-
tos para tratar o tema. O CGEN estabeleceu, por 
meio de resoluções, as cláusulas mínimas que um 
contrato deve conter, porém não há um modelo, 
devido, principalmente, às características especí-
ficas de cada comunidade, com diferentes valores, 
conceitos e reivindicações. 

•	 Dificuldade de anuência prévia por parte das 
populações tradicionais com relação ao aces-
so ao seu conhecimento

O conhecimento tradicional associado é ima-
terial e diversos obstáculos são enfrentados, en-
tre eles a falta de conhecimento e dificuldade de 
compreensão do conceito de repartição de benefí-
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cios; falta de organização para discutir o tema; di-
ficuldade de inserção no mercado e/ou articulação 
com as empresas, pois algumas companhias dese-
jam não apenas realizar a repartição de benefícios 
com a comunidade, mas também que esta seja for-
necedora de matéria-prima.

A repartição de benefícios é feita por meio 
de contrato; vencido o contrato, a utilização dos 
recursos genéticos ou do conhecimento tradicio-
nal associado pode ser renegociado com a mesma 
empresa ou com outra. Já o conhecimento tradi-
cional é “vitalício”, ou seja, pertence à comunidade 
indeterminadamente.

Quanto mais o conhecimento tradicional é 
publicado, maior a difusão do conhecimento da co-
munidade sem a repartição de benefícios, portanto, 
é necessário cuidado com levantamentos e laudos 
etnográficos publicados, sendo imprescindível ha-
ver anuência da comunidade. Porém, não há como 
assegurar que, uma vez tendo sido o conhecimen-
to transmitido pela comunidade – ato relevante 
na elaboração de Planos de Manejo – não haja sua 
apropriação de forma indevida. Em casos de publi-
cações científicas em que há uso do conhecimento 
tradicional, deve-se ficar claro que as informações 
só podem ser usadas para fins científicos.

Apesar da obrigatoriedade da anuência pré-
via para acesso ao conhecimento tradicional, mui-
tas comunidades desconhecem esse fato. A solu-
ção possível seria sua capacitação, tanto para que 
tivessem ciência da situação, quanto para homo-
geneizar o conceito dento do grupo e, assim, haver 
consenso acerca da posição a ser tomada. 

Os contratos de repartição de benefícios são 
contratos comerciais, e nestes estão discriminados 
o recurso genético específico a ser utilizado pela 
empresa e o pagamento à comunidade pelo uso. 
No processo de negociação, há a previsão de que 
as comunidades podem solicitar às empresas que 
contratem um antropólogo, um economista e um 
advogado para assessoria das comunidades, a fim 
de diminuir a assimetria no processo de anuência, 
já que, em muitos casos, estas comunidades não 

possuem esclarecimento suficiente para a nego-
ciação com os interessados. As comunidades não 
devem ser tuteladas, e sim capacitadas a discutir 
e negociar; é preciso encontrar mecanismos para 
que desenvolvam posições sobre o tema e consi-
gam por si só decidir se desejam ou não permitir o 
acesso ao seu conhecimento.

Por meio de ações de educação ambiental, 
busca-se equacionar o conhecimento das comu-
nidades para que estas estejam preparadas para 
negociar com o poder público e/ou privado, cons-
tituindo uma forma de se desfazer a injustiça so-
cioeconômica, e permitindo que as comunidades 
tradicionais se organizem para o mercado. 

Os benefícios não-monetários podem tomar 
a forma de participação em pesquisa, treinamento, 
transferência de tecnologia, pesquisa em doenças 
de interesse do provedor, projetos de conservação 
e uso sustentável etc. Quanto maior o mapeamen-
to das necessidades do provedor do patrimônio 
genético ou do conhecimento tradicional, maior a 
possibilidade de utilizar essa categoria de benefí-
cios de forma proveitosa (LAVRATTI, 2005). Dessa 
forma, se as comunidades estivessem capacitadas 
e se assim desejassem, poderiam negociar para 
que o repasse referente à repartição de benefí-
cios ocorresse não em termos monetários, mas 
atendendo a questões de saúde, educação etc., de 
modo a sanar demandas básicas existentes e não 
devidamente atendidas pelo Estado. Porém, algu-
mas comunidades não desejam utilizar seu conhe-
cimento – muitas vezes sagrado – para tanto, inclu-
sive pelo fato do Estado ter a obrigação de prover 
esses serviços. 

•	 Necessidade de apresentar documentos com-
probatórios de titularidade da propriedade 
para pedidos de autorização de acesso a re-
cursos genéticos junto ao CGEN

Um entrave para prospecção em UCs é o fato 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio) autorizá-la apenas em UCs 
que possuam regularização fundiária; em casos de 
titularidade indefinida, há possibilidade de ser con-



cedida autorização de acesso a determinado recur-
so genético e esta ser contestada posteriormente.

•	 Ausência de levantamento institucionalizado 
do potencial do patrimônio genético existen-
te nas UCs estaduais 

Quando a prospecção é realizada sem o 
conhecimento tradicional, a coleta é randômica: 

pode-se recolher até 10.000 amostras para iden-
tificar uma nova molécula. Com o uso do conheci-
mento tradicional, são coletadas em média duas 
amostras para se encontrar uma funcional, ou 
seja, a seleção é direcionada. No entanto, não há 
levantamentos sobre o potencial de patrimônio 
genético, faltam levantamentos sistematizados 
de patrimônio das UCs e do conhecimento tradi-
cional – com anuência das comunidades.

Figura 28. Reunião extraordinária do Problema 5, realizada em 18/10/2011.

Fonte: SMA (2011).
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Segue-se a exposição das subcausas discutidas pelo GTPP que 
provocam Pressão direta sobre espécies de fauna, ocasionando a per-
da de biodiversidade.

Ao longo dos anos, as perturbações em massa, causadas pelo 
homem, têm alterado, degradado e destruído em larga escala os am-
bientes naturais, transformando-se em grande ameaça à diversidade 
de espécies existentes em nosso planeta. Essas ameaças são causa-
das pelo uso crescente dos recursos naturais por uma população hu-
mana em grande expansão e têm como resultado a destruição, frag-
mentação e degradação dos habitats, superexploração das espécies 
para uso humano e introdução de espécies exóticas. 

Sem dúvida, a maior ameaça às espécies de animais e plan-
tas é a destruição de ambientes naturais ou a sua degradação por 
meio de agentes poluentes e/ou alterações significativas no seu 
equilíbrio ecológico. Conforme dados do Instituto Florestal publi-
cados em 2005, a cobertura florestal original cobria cerca de 80% 
do território paulista, hoje somente 13,9% estão cobertos por 
florestas. O bioma Cerrado, que antes cobria 14% do território, 
hoje responde por somente 1% dessa área e, atualmente, cerca 
de 12% da Mata Atlântica original cobre o Estado (dados internos 
do Instituto Florestal, 2012). 

Uma das principais causas dessa redução é a conversão do uso 
do solo por desmatamento, urbanização, expansão de terras para a 
agricultura e pecuária. Além da diminuição da quantidade de flores-
tas e outros habitats naturais, os remanescentes estão distribuídos 
em pequenas manchas ao longo do Estado e distantes entre si. Esse 
processo, chamado de fragmentação, dificulta o fluxo gênico e suas 
funções ecológicas e, portanto, compromete a conservação da bio-
diversidade. Outro agravante da fragmentação está na impermeabi-
lidade das matrizes, ou seja, dependendo do tipo de ambiente exis-
tente entre um fragmento e outro, mesmo as espécies capazes de se 
deslocarem a longas distâncias não conseguem atravessar uma ma-
triz muito perturbada. Por exemplo, a existência de um aglomerado 
urbano entre dois fragmentos de mata dificulta o acesso de espécies 
de fauna de um fragmento ao outro; atualmente observa-se grande 
número de animais silvestres encontrados em garagens, pendurados 
em árvores ou atropelados em rodovias. 

5. PRESSÃO DIRETA SOBRE AS ESPÉCIES DE FAUNA



A degradação do ambiente é provocada tam-
bém pelo extrativismo ilegal, a contaminação dos 
solos, das águas e do ar, alteração dos ambien-
tes aquáticos devido à construção de hidrelétri-
cas, aquicultura e drenagem de áreas de várzea, 
queimadas criminosas e acidentais, entre outros. 
Essas alterações provocadas pelo homem afe-
tam diretamente ciclos ecológicos. Por exemplo, 
algumas espécies de peixes dependem de rios 
com corredeiras para realizar todo o seu processo 
reprodutivo; com a formação de represas para o 
funcionamento de hidrelétricas, essas espécies 
não conseguem mais se reproduzir, ocasionando 
declínio populacional na região.

Outro fato que também contribui para a 
perda da biodiversidade é a captura ilegal de 
espécies da fauna. O Brasil é considerado, jun-
tamente com a Indonésia, um dos países que 
concentram a maior biodiversidade do planeta 
(MITTERMEIER et al., 2005). Uma das expressões 
dessa grande biodiversidade é a sua rica e exu-
berante fauna, constituída de mais de 100 mil 
espécies, entre mamíferos, aves, anfíbios, pei-
xes, répteis, insetos e outros invertebrados (MA-
CHADO et al., 2005). Em uma recente análise so-
bre a biodiversidade, Lewinsohn e Prado (2002) 
estimaram que entre 10% e 20% de toda a di-
versidade conhecida no planeta (180 a 220 mil 
espécies) está no Brasil, país que abriga cinco 
importantes biomas e o maior sistema fluvial do 
mundo (BRANDON et al., 2005).

A captura, coleta e a caça ilegal são formas 
severas de agressão sofrida pela fauna brasileira. 
Estima-se que o comércio ilegal (tráfico de ani-
mais silvestres) é o terceiro maior negócio ilíci-
to do planeta, superado apenas pelo tráfico de 
armas e de drogas, movimentando valores que 
giram em torno de 50 milhões a 10 bilhões de 
dólares por ano. Acredita-se que 38 milhões de 
animais brasileiros são retirados de seus habi-
tats para abastecer esse mercado, e que aproxi-
madamente 90% morrem durante o transporte 
até o seu destino final. A maioria desses animais 
é enviada para as cidades do Rio de Janeiro e 
São Paulo, onde são vendidos em feiras ou lojas, 

como também exportados pelos portos e aero-
portos para os Estados Unidos e alguns países 
europeus e asiáticos (PONTES, 2003; LIMA, 2007). 
Esses animais abastecem o mercado de animais 
de estimação e o de colecionadores de animais, 
especialmente aqueles mais raros/ameaçados, 
elevando ainda mais os valores no mercado in-
ternacional. Algumas espécies são utilizadas pe-
las grandes indústrias químicas e farmacêuticas 
para pesquisa científica e produção de medica-
mentos, cosméticos e perfumes, atividade esta 
que vem aumentando nos últimos anos, criando 
outro grande problema para a fauna brasileira, a 
biopirataria (LIMA, 2007). Partes dos animais tam-
bém podem ser utilizadas como alimentação ou 
preparo de remédios caseiros, na confecção de 
roupas (peles, penas e couro) e em diversos tipos 
de ornamentação (penas, dentes e ossos).

Dados da Polícia Militar Ambiental do Estado 
de São Paulo, contabilizando somente os quatro 
grandes grupos de vertebrados (mamíferos, aves, 
répteis e anfíbios) indicam uma média de 20.700 
animais apreendidos no período de 2001 a 2005 
(SÃO PAULO, 2006). No período entre 2008 e 
2011, essa média subiu para 27.500 animais por 
ano (dados internos da Polícia Militar Ambiental, 
2012). Tal fato gera outros desafios enfrentados 
pelos agentes fiscalizadores: destinação de ma-
neira apropriada desses animais apreendidos; mi-
nimização do estresse gerado durante a captura e 
transporte; e recuperação dos animais que chegam 
aos centros especializados, como Centros de Tria-
gem de Animais Silvestres (CETAS) e Centros de 
Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para que 
estejam aptos a voltar ao seu ambiente natural. 
Nesse contexto, verifica-se a necessidade de um 
programa de destinação de animais apreendidos 
no Estado, a fim de evitar o acúmulo de animais 
nos centros de triagem. 

No Brasil, caçar animais da fauna silvestre é 
crime, salvo em casos de subsistência – embora 
não haja, no país, normativa que a defina. Ainda 
hoje, a caça é utilizada como forma de recreação, 
além de fazer parte da tradição de determinadas 
culturas/etnias.
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Figura 29.  Reunião Extraordinária do Problema 5, 
realizada em 01/08/2011.

Fonte: SMA (2011).

Figura 30.  Reunião Extraordinária do Problema 5, 
realizada em 01/08/2011

Fonte: SMA (2011).

Por outro lado, pesca é uma atividade auto-
rizada e muito produtiva em todo o mundo. No 
Brasil, o termo recurso pesqueiro é usado para 
definir espécies da fauna aquática retiradas da 
natureza com o propósito de utilização pelo ho-
mem, principalmente como item alimentar. Po-
rém, a prática da sobrepesca leva à redução dos 
estoques pesqueiros, e, em conjunto com a polui-
ção do ambiente marinho e continental – princi-
palmente por pesticidas, produtos químicos, es-
goto industrial e derramamento de óleo –, afeta 
diretamente os ciclos biológicos e ecológicos das 
espécies aquáticas. 

Segundo definição disponível no endereço 
eletrônico do Ministério do Meio Ambiente17, de 
acordo com a Convenção sobre Diversidade Bioló-
gica, espécie exótica é toda espécie que se encon-
tra fora de sua área de distribuição natural. espécie 
exótica invasora, por sua vez, é definida como sen-
do aquela que ameaça ecossistemas, habitats ou 
espécies. Essas espécies, por suas vantagens com-
petitivas e favorecidas pela ausência de predado-
res e pela degradação dos ambientes naturais, ao 
serem introduzidas, dominam os nichos ocupados 
pelas espécies nativas, notadamente em ambien-
tes frágeis e degradados. Espécies exóticas invaso-
ras são reconhecidas, atualmente, como uma das 
maiores ameaças biológicas ao meio ambiente, 
com enormes prejuízos à economia, à biodiver-
sidade e aos ecossistemas naturais, além dos ris-
cos à saúde humana. São consideradas a segunda 
maior causa de perda de biodiversidade, após as 
alterações de habitat. Um exemplo clássico é a 
introdução de abelhas africanas no país, as quais 
possuem um comportamento bastante agressivo e 
competem com as abelhas nativas. Em ambiente 
marinho, várias espécies são apontadas como in-
vasoras, sendo introduzidas principalmente por 
meio das águas de lastros dos navios. Espécies 
utilizadas em aquariofilia ou para cultivo de pro-
dução estão invadindo nossas águas marinhas e 
também continentais.

A questão da exploração de recursos de fau-
na tem ocorrência mundial, visto que a quantidade 
de espécies ameaçadas de extinção avaliadas pela 
União Internacional para a Conservação da Natu-
reza aumenta a cada ano. A conservação da biodi-
versidade brasileira para as gerações presentes e 
futuras é, na atualidade, um grande desafio a ser 
enfrentado e, para seu sucesso, é necessária a ação 
integrada, envolvendo as diferentes esferas de go-
verno, além dos setores acadêmico-científico e da 
sociedade civil.

17 Disponível em: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/bios-
seguranca/especies-exoticas-invasoras



Durante o trabalho de descrição de causas das árvores de pro-
blemas observou-se a recorrência de causas que faziam referência à 
educação ambiental (EA). De variados níveis hierárquicos, essas cau-
sas enunciavam problemas ligados à falta/dificuldade/deficiência de: 

•	 informação/conhecimento/orientação; 
•	 capacitação/formação; 
•	 conscientização/percepção/sensibilização/interesse; 
•	 articulação/interação; e
•	 participação/envolvimento.

Em geral, as causas se referiam ao acesso à informação e às 
formas de participação.

Diante desses resultados, adotou-se a estratégia de que 
as causas que perpassavam as questões de educação ambiental 
fossem tratadas transversalmente, junto a colaboradores vincu-
lados, na época, à Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA). 
Essa abordagem possibilitou tanto a atenção mais condizente 
com a visão da necessária integração da educação ambiental no 
processo de gestão ambiental, considerando a transversalidade 
– o que contribui para dirimir a adoção de ações de educação 
ambiental que possuem um viés mais isolado e informativo do 
que formativo – como também um avanço preliminar no esta-
belecimento das causas do Problema 9 “Existência de formação 
sociocultural que estimula práticas de consumo insustentáveis e 
desiguais”. 

Nos trabalhos de reflexão e definição sobre como tratar 
as questões referentes à educação ambiental transversalmen-
te, constatou-se que os enunciados das causas que remetiam à 
educação ambiental alocavam, ainda que indiretamente, as ra-
zões para os problemas no público-alvo potencial das políticas 
ambientais, condição que, por questões adicionais de ordem 
social, cultural, psicológica, política e econômica, impossibilita 
cercar todos os fatores condicionantes do problema. Em outras 
palavras, a educação ambiental é vista como fonte de possibi-
lidades, mas seus resultados são limitados, em decorrência de 
outros fatores que influenciam no processo geral de formação 
humana. Diante desse ponto de vista, foi necessário entender 

6. EDUCAçÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA
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as especificidades da educação para não correr 
o risco de assumir posições idealizadas que se 
apoiam na redenção de todos os problemas da 
sociedade pela via educacional, discurso que 
tem grande permeabilidade no senso comum. 
Ademais, sob um olhar mais profundo e crítico, 
as diversas causas enunciadas denotavam di-
ficuldades intrínsecas às estratégias adotadas 
para a condução das ações de educação am-
biental no Estado de São Paulo.

Nesse contexto, foi necessário polarizar e 
focar o debate para os aspectos que estão sob a 
governabilidade do Sistema Ambiental, tentan-
do compreendê-los e, em momentos futuros, 
propor soluções por meio de políticas públicas 
que considerassem a “educação no processo de 
gestão ambiental” (QUINTAS, 2004), bem como 
compreender quais problemas ambientais são 
de fato problemas educacionais. 

No âmbito teórico e metodológico do tra-
balho do GTPP, antes da tarefa de detalhamento 
das causas dos Problemas 4 “Escassez e degra-
dação dos recursos naturais abiótico (solo, água 
e recursos minerais)” e 5 “Deficiências na conser-
vação da biodiversidade, na utilização sustentável 
de seus componentes e na repartição justa e equi-
tativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos e do conhecimento tradicional 
associado” relacionadas às formas de condução 
das ações de educação ambiental, foi necessá-
rio que o GTPP discutisse, a partir de referenciais 
teóricos, a concepção de educação ambiental 
que adotaria para construção tanto dos proble-
mas que tangenciariam as ações (ou falta) de EA, 
como, na fase futura, para a construção das so-
luções. Para tanto, realizou-se entre técnicos da 
CEA e os membros da equipe técnica vinculada 
à coordenação do GTPP uma reunião que teve 
como objetivos: aprofundar as discussões visan-
do o nivelamento de conceitos relativos à edu-
cação ambiental na gestão ambiental; e definir 
estratégias metodológicas de continuidade das 
reuniões extraordinárias junto à CEA, com vistas 
à leitura transversal dos problemas referentes à 
EA nas árvores de problema.

6.1.  Discussão sobre educação 
ambiental na gestão ambiental

Para que se cumpra o que está estabelecido 
no Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 “To-
dos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, 
uma das responsabilidades do Poder Público é a de 
promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública (inciso VI).

Existem alguns conceitos referentes à abor-
dagem educacional voltada para o meio ambiente, 
dentre os quais se destacam: educação conserva-
cionista – foca no não humano e na abordagem so-
bre as ciências naturais, mostrando ao educando 
os impactos decorrentes das atividades humanas 
na natureza, para então enfatizar os meios tec-
nológicos para superá-los; e educação ambiental 
– insere o ambiente humano, além do biológico. 
Transcende a perspectiva da abordagem de con-
teúdos das ciências naturais e engloba aspectos 
socioeconômicos, políticos e culturais das ciências 
sociais e humanas. Leva à construção de valores 
e à aquisição de conhecimentos, atitudes e habili-
dades voltadas para a participação responsável na 
gestão ambiental (LAYRARGUES, 2000). 

A ausência de definição sobre o tipo de 
abordagem educacional leva comumente a um 
foco maior nas atividades educacionais que 
mostrem as consequências decorrentes de ati-
vidades humanas notadas no meio ambiente 
– por exemplo, enchente nas cidades – dando-
-se maior atenção às consequências do que às 
causas do fenômeno observado. Acredita-se que 
um cuidadoso planejamento dos projetos edu-
cacionais, pautado pela demanda e percepção 
de técnicos experientes e por debates junto à 
sociedade civil poderia contribuir para a supera-
ção de uma educação conservacionista.

O meio ambiente do ponto de vista educa-
cional com foco conservacionista é muito associa-



do à figura da própria natureza, não sendo aborda-
das as relações sociais. Já a educação ambiental, 
por tratar do ambiente humano em suas práticas, 
considera a participação social como um valor fun-
damental nos processos decisórios participativos 
para a proteção ambiental (LAYRARGUES, 2000). 
Portanto, a inserção das demais variáveis que com-
põem o meio (além dos aspectos físicos e bióticos) 
nas ações de gestão ambiental deve ter o auxílio 
da educação ambiental. 

A educação para a gestão ambiental pública 
tem vínculo com as políticas públicas, pressupon-
do processos participativos de discussão e elabo-
ração de legislação etc., enquanto a educação am-
biental praticada em contexto de educação formal 
nem sempre está comprometida com o processo 
de participação. 

A educação ambiental é parte do processo de 
gestão, devendo ser integrada às questões inter-
nas da área ambiental e às questões pertinentes 
nas outras áreas do Governo. 

Segundo Quintas (2004), a problemática 
ambiental se dá em determinado momento his-
tórico a partir da relação entre sociedade e natu-
reza – dos próprios seres humanos, e destes com 
a natureza. Os significados atribuídos à natureza 
são estabelecidos por meio das relações sociais, e 
estas explicam as diversas práticas de apropriação 
e uso dos recursos ambientais porque são reflexo 
das decisões tomadas no âmbito social. 

O uso e apropriação desses recursos podem 
gerar conflitos de interesse, e a educação ambien-
tal deve estar presente em todos os processos de 
gestão ambiental mediando esses interesses e 
conflitos entre os diversos atores sociais que agem 
sobre os meios físico-natural e construído, fazen-
do com que exista certo consenso sobre o destino 
dos recursos ambientais dentro do que a legisla-
ção permite, estabelecendo como os diferentes 
atores sociais poderão alterar a qualidade ambien-
tal e, também, como se distribuirão na sociedade 
os custos e benefícios decorrentes da ação desses 
agentes (QUINTAS, 2004). 

No Brasil, o principal mediador do processo 
de Gestão Ambiental Pública é o Poder Público. 
Porém, a percepção dos problemas ambientais e 
consequente tomada de decisão é diferenciada de 
acordo com os interesses envolvidos (econômicos, 
políticos, ideológicos) e os diferentes contextos 
em que a sociedade se insere (político, social, es-
pacial, temporal). 

O risco e o dano ambiental nem sempre são 
óbvios para quem é afetado e usualmente são su-
bestimados por se acreditar que os recursos são 
infinitos. Assim, para que essa percepção do risco 
e dano seja mudada é preciso alterar as condições 
em que foi criada. Carvalho (1992) apud Layrargues 
(2000) afirma que a educação ambiental que deseja 
transformar a realidade deve não só investir na mu-
dança de comportamento, mas também nas condi-
ções de mundo em que as pessoas habitam.

Layrargues (2000) aponta que, frente ao desa-
fio de criar condições para a participação política dos 
atores sociais na formulação e aplicação de políticas 
públicas, o educador deve instrumentalizar a socie-
dade civil para participação da vida política, para que 
os atores possam mudar sua realidade. Conhecer 
o contexto em que a sociedade se insere contribui 
para a reflexão sobre alternativas políticas.

As políticas públicas devem ser constituídas 
como “espaços públicos” de gestão ambiental pú-
blica, que são abertos à discussão efetiva da socie-
dade. Verifica-se, portanto, a importância de se re-
fletir sobre qual o papel do Estado na participação 
nas instâncias de decisão coletiva.

 Para que se configurem esses espaços pú-
blicos com a participação social, deve-se trabalhar 
com a educação dos cidadãos considerando-se a 
realidade e histórico local, disponibilizando as in-
formações e estruturas adequadas para formação 
do conhecimento, sem modificar a prática direta 
do indivíduo, promovendo a cidadania.  

Democratizar e ampliar os espaços de deci-
são leva ao conhecimento dos atores de cada re-
gião e dos mecanismos de representação e de par-
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cerias. Assim, podem-se definir as estratégias de 
educação ambiental para possibilitar uma maior 
ampliação do saber, fugindo-se do consenso ape-
nas entre os atores sociais que têm grande visibili-
dade e influência, visando uma maior participação 
de outros atores sociais (que normalmente são os 
mais afetados) no processo de gestão ambiental.

É necessária a criação de mecanismos que 
assegurem o caráter participativo dos fóruns de 
discussão dentro da gestão ambiental pública, de 
modo que todos os setores da sociedade estejam 
adequadamente representados nesses espaços.

Na minuta do decreto de regulamentação da 
Política Estadual de Educação Ambiental (Lei nº 
12.780, de 30 de novembro de 2007) debatida e 
construída com a sociedade civil entre final de 2011 
e início de 2012, foi sugerida a instituição da Comis-
são Interinstitucional de Educação Ambiental, instân-
cia importante para que haja discussão entre poder 
público e sociedade civil sobre as políticas públicas 
de EA no Estado, constituindo-se um espaço de de-
bate e publicidade de informações que promove for-
mação e senso crítico a respeito do tema.

6.2.  Estratégias metodológicas 
iniciadas no GTPP para a leitura 
transversal dos problemas 
referentes à educação ambiental 
nas árvores de problema

Iniciou-se, nos casos em que as causas já 
estavam desenhadas nas respectivas árvores, o 
detalhamento dessas causas em reuniões extra-
ordinárias com o corpo técnico da CEA, de modo 
separado das árvores originais, por três principais 
motivos: (i) devido à possível similaridade das suas 
raízes (panos de fundo); (ii) para não desconstruir 
as redes hierárquicas estabelecidas tecnicamente 
ao longo das diversas reuniões extraordinárias te-
máticas (iii) a visualização dessas causas, de forma 
conjunta em material independente, forneciam 
maior clareza quanto às deficiências do processo 
educacional como um todo, não necessariamente 
aquelas vinculadas a um tema específico.

Contudo, ainda que esse detalhamento tenha 
sido iniciado em árvore à parte – árvore dos proble-
mas afetos à educação ambiental – os contextos 
técnicos específicos, nos quais tais causas foram 
originalmente delineadas, não foram desconsi-
derados. Alguns ajustes iniciais de redação foram 
propostos nos textos originais dessas causas, de 
modo a trazer o problema para as deficiências na 
ação pública de educação ambiental, ao invés de 
mantê-lo focado nas razões individuais para deter-
minados comportamentos, os quais, como já dito, 
fogem da governabilidade do Sistema Ambiental.

Já naquelas situações em que as causas de 
determinado subproblema ainda não tivessem sido 
completamente debatidas, os representantes da CEA 
no GTPP acompanharam, sempre que possível, as 
reuniões extraordinárias correspondentes, de modo 
a pontuar possível inexistência ou inadequação das 
estratégias de EA – no âmbito da gestão ambiental – 
que poderiam ter originado tais cenários.

Figura 31.  Reunião extraordinária do tema educação 
ambiental, realizada em 10/10/2011.

Fonte: SMA (2011).

A forma de abordagem da educação ambien-
tal – promovida tanto por órgãos públicos quanto 
por organizações não governamentais – “define 
tanto a concepção pedagógica quanto o entendi-
mento sobre a questão ambiental assumidos na 
proposta” (QUINTAS, 2004). Em um enfoque con-
servador (segundo Loureiro (2004), “convencio-
nal”), as ações de EA são calcadas em “práticas pe-



dagógicas prescritivas e reprodutivas” (QUINTAS, 
2004) – limitar-se-ão ao fornecimento de infor-
mação, a estratégias de convencimento/conscien-
tização, considerando o público-alvo como depo-
sitário de um conhecimento construído sem sua 
participação, e resultarão em mudanças compor-
tamentais individuais. Já numa visão democrática/
progressista (segundo Loureiro (2004), “transfor-
madora”), as ações de EA são baseadas em “prá-
ticas educativas emancipatórias” (QUINTAS, 2004) 
– visam compreender e buscam superar as causas 
estruturais dos problemas ambientais, garantindo 
a participação dos segmentos envolvidos nos pro-
cessos de tomada de decisão, resultando em mu-
danças por ações coletivas. 

Assim sendo, a forma como se percebeu e se 
enunciou determinado problema ambiental e suas 
causas não pode ser entendida como o que Quin-
tas (2004) coloca como uma questão meramente 
cognitiva, muitas vezes considerada como falta de 
conscientização nas árvores de problemas. Além 
da questão cognitiva, há que se entender os pro-
blemas ambientais considerando interesses eco-
nômicos, políticos e posição ideológica, ocorrendo 
em determinado contexto social, político, espacial 
e temporal. Desse modo, a partir do momento em 
que o Sistema Ambiental passar a enxergar os pro-
blemas sob a ótica da segunda abordagem pontua-
da (transformadora e emancipatória), o enunciado 
e relação entre as causas que integram as árvores 
podem sofrer transformações, de modo a diagnos-
ticar os problemas decorrentes da adoção da pri-
meira concepção na maior parte dos processos de 
gestão ambiental. 

Contudo, ainda é necessário avançar o deba-
te acerca daquilo que o Sistema Ambiental enten-
de por educação ambiental, a fim de estabelecer 
diretrizes a serem seguidas desde a análise, até o 
planejamento, a formulação, a implementação e a 
avaliação das políticas públicas ambientais. Em ca-
ráter mais operacional, essas diretrizes poderiam 
resultar em uma série de premissas de articulação 
institucional entre os diversos entes do Sistema 
ao longo do ciclo de políticas públicas, bem como 
nortear a capacitação de seu corpo técnico para 

lidar com os problemas ambientais segundo a con-
cepção adotada18. 

As reflexões evidenciaram que as causas 
apontadas tinham como raízes questões ligadas à 
EA que podiam ser sistematizadas em quatro gran-
des eixos, intimamente relacionados:

•	 Problemas referentes aos objetivos/concep-
ção adotados: ou seja, problemas ligados à 
concepção do processo educação, de forma 
geral, e educação ambiental, de forma espe-
cífica; essa visão orienta o método utilizado. 
Assim, a falta de clareza sobre a concepção 
educacional a ser assumida pode trazer 
consequências aos eixos abaixo. Geralmen-
te os objetivos são muito abrangentes e 
apoiados em uma concepção idealizadora 
da educação, gerando certo descompasso 
diante das estratégias metodológicas ado-
tadas e dos conteúdos oferecidos;

•	 Problemas referentes ao método de processo 
educativo: pertinência das estratégias uti-
lizadas – hoje focadas ou em uma prática 
conteudista ou mesmo extremamente ativis-
tas – frente aos objetivos colocados. Nesse 
sentido, a adoção de uma concepção crítica 
da educação nos leva à vinculação de uma 
metodologia de ensino-aprendizagem que 
valorize conteúdos significativos e contextu-
alizados, além do entendimento do ato pe-
dagógico como mediação da prática social;

•	 Problemas referentes ao conteúdo: pertinên-
cia dos temas tratados sob uma determinada 
perspectiva metodológica e tendo-se em vis-
ta o alcance de objetivos pouco tangíveis. A 
educação ambiental necessita dos conteúdos 

18	 Interessante	ressaltar	que	essa	reflexão,	já	presente	entre	os	
técnicos vinculados, na época, à Coordenadoria de Educação Am-
biental, e os resultados preliminares do GTPP contribuíram para a 
construção, entre janeiro e março de 2012, de uma proposta de 
plano de ações de educação ambiental para a SMA/CEA para o 
período 2012-2015. Nessa proposta, a equipe CEA, com base nas 
ações	previstas	no	PPA	2012-2015,	criou	e	definiu	orientações	e	
diretrizes para a formulação, realização e avaliação das ações para 
o desenvolvimento da educação ambiental no estado.



93

de diferentes disciplinas, e não apenas das 
ciências biológicas. Os conteúdos devem as-
sumir uma natureza histórica, política, social 
e cultural. Tanto o conhecimento acadêmico 
quanto o conhecimento popular podem ser 
geradores de conteúdos para uma educação 
ambiental crítica, desde que sejam apreendi-
dos também de maneira crítica;

•	 Problemas referentes à estrutura: condições 
objetivas (existência de diretrizes e progra-
mas, recursos humanos, orçamentários e ma-
teriais) disponíveis ao processo educativo.

Considerando as análises e discussões feitas 
à luz do referencial teórico da educação no proces-
so de gestão ambiental pública (QUINTAS, 2004), é 
importante que a gestão ambiental seja pública e 
não somente norteada por questões técnicas, por 
meio de uma educação ambiental que promova 
e qualifique (prepare) a participação social nesse 
processo, fazendo com que a população conheça 
os espaços de intervenção e interlocução e esteja 
munida de informações técnicas, políticas e his-
tóricas para subsidiar seus posicionamentos. São 
conhecidos a limitação do acesso à informação e 
o poder assimétrico no processo de gestão am-
biental pública. Desse modo, muitas das questões 
elencadas como causa e que foram selecionadas 
para detalhamento nada mais refletiam do que a 

concepção de gestão ambiental pública que hoje 
vigora. Um diagnóstico dos problemas sob uma 
perspectiva crítica tornaria possível o delineamen-
to de soluções também sob essa perspectiva. Caso 
se diagnosticasse, por exemplo, que a causa para 
determinado problema fosse a mera dificuldade 
de acesso à informação, a solução encontrada se-
ria a elaboração de um site, de uma cartilha, de um 
informativo. Seria necessário olhar para os proble-
mas colocados nas árvores e conferir a eles os atri-
butos de um problema educacional crítico.

Durante as discussões do GTPP, concluiu-se 
que o principal problema em educação ambien-
tal hoje enfrentado é de caráter estrutural, ini-
ciando pela indefinição de critérios específicos 
para ações dessa natureza, adequados à imple-
mentação dos diversos instrumentos de gestão 
ambiental – Licenciamento, Zoneamento Ecológi-
co-Econômico (ZEE), Plano de Manejo de UCs, Fis-
calização etc. Essa indefinição pode ser superada 
por meio de debates profundos e sistemáticos, 
nos quais o Sistema Ambiental poderia estabele-
cer consenso acerca de sua concepção de EA. Isso 
poderia ser suscitado por diretrizes políticas que 
promovam uma valorização dessa agenda no âm-
bito da gestão ambiental, à luz do reconhecimen-
to da necessidade de se considerar a educação 
ambiental nesse processo, conforme preconizado 
em leituras mais progressistas. 

Figura 32.  Reunião ordinária do GTPP, realizada em 29/09/2011.

Fonte: SMA (2011).
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ENTRE A TEORIA E A PRáTICA NO PROCESSO DE ANáLISE 

E PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO SISTEMA 

AMBIENTAL PAULISTA – ALGUMAS REFLEXÕES

A experiência construída no âmbito do GTPP representou im-
portante avanço técnico-metodológico para o Sistema Ambiental, 
além de ter promovido um visível fortalecimento institucional, já que 
o GTPP constituiu um espaço de integração entre atores de diferen-
tes áreas de atuação dentro do sistema, permitindo reflexões que 
transcendessem o mero exercício das atribuições, analisando, de for-
ma mais profunda, os fatores geradores do sucesso ou insucesso no 
exercício dessas atribuições. Esse autoconhecimento é fundamental 
para aperfeiçoar o desempenho do Estado na satisfação das neces-
sidades da sociedade.

Em quase dois anos de trabalho e contando com o envolvi-
mento de aproximadamente oitenta atores do Sistema Ambiental, 
o GTPP efetuou análise de políticas públicas baseada em concei-
tos teóricos difundidos na literatura científica e nos procedimentos 
governamentais, por meio da avaliação da eficácia de vinte e cinco 
políticas públicas ambientais realizadas no âmbito do SEAQUA no 
período 2007-2010 – o que resultou em um relatório ofertado aos 
gestores da SMA para subsidiar a construção dos programas do PPA 
2012-2015 – e adaptou e aplicou metodologia de planejamento de 
programas governamentais orientado a objetivos – resultando em 
capacitação de técnicos da Pasta, difusão da importância de se fa-
zer um planejamento de políticas públicas adequado, além de uma 
consistente análise sobre as principais dificuldades do Estado para a 
conservação da biodiversidade.  

Podem-se destacar, nesse processo, aspectos institucionais e 
metodológicos que fornecem subsídios à continuidade de iniciativas 
de fortalecimento da análise e planejamento de políticas públicas no 
Estado de São Paulo.

Primeiramente cabe mencionar o caráter inovador do trabalho, 
que atuou em um campo do conhecimento ainda em consolidação no 
Brasil e exercitou uma prática de gestão ainda pouco difundida entre 
as instituições públicas. Isso trouxe desafios, tanto para a construção 
da metodologia – tais como a necessidade de refinamento dos proce-
dimentos ao longo do trabalho e algumas incertezas quanto à abran-



gência dos resultados obtidos – quanto em relação 
à própria aceitação dos representantes em participa-
rem do trabalho, especialmente na fase de avaliação, 
tendo em vista que, apesar de sua reconhecida im-
portância para subsidiar melhorias na gestão, muitos 
técnicos e instituições ainda sentem-se desconfortá-
veis para realizá-las.

É importante pontuar a influência de ques-
tões institucionais sobre a condução e as diretrizes 
do trabalho desenvolvido. Primeiramente, em re-
lação à composição do GTPP, nos primeiros meses 
de instituição houve grande número de alterações 
nas representações, devido a reestruturações in-
ternas das instituições participantes e também as 
dificuldades de adaptação à forma de trabalho. 
Essa flutuação causou certo comprometimento 
no andamento dos trabalhos, uma vez que gerava 
a necessidade de se recapitular, a cada oficina, a 
metodologia norteadora e as atividades até então 
desenvolvidas, além do tempo natural necessário 
até que os novos representantes conseguissem, 
de fato, contribuir tecnicamente. Porém, após esse 
período de adaptação dos representantes e de 
maturação institucional do GTPP, chegou-se a uma 
equipe bastante capacitada e comprometida com 
a proposta, cuja articulação gerou resultados que 
extrapolaram os limites de trabalho do GTPP.

Considerou-se a composição do GTPP – dois 
representantes por instituição – adequada para 
desenvolver as atividades propostas e viabilizar o 
fluxo de informações entre as instituições e o gru-
po. Porém, na fase de planejamento de políticas 
públicas – em que há necessidade de detalhamen-
to de conteúdo do trabalho para que se obtenham 
propostas tecnicamente aplicáveis e abrangentes 
– constatou-se que a participação limitada a dois 
representantes por instituição poderia restringir 
os resultados dessa fase a diretrizes de caráter 
mais geral ou a propostas técnicas muito restritas. 
Isso porque os representantes de nível técnico em 
geral possuíam conhecimento bastante específico 
sobre algum assunto, em detrimento de uma visão 
holística do funcionamento das estruturas; já os 
representantes que ocupavam cargos de direção, 
apesar de possuírem essa visão geral, não possuí-

am conhecimento sobre as especificidades e nor-
malmente não tinham disponibilidade de tempo 
para participar dos trabalhos com a intensidade 
requerida. Assim, a estratégia de realizar reuniões 
extraordinárias com colaboradores angariados pe-
los representantes das respectivas instituições se 
mostrou bastante positiva, pois, ao mesmo tempo 
em que conferiu maior consistência ao conteúdo 
do trabalho, multiplicou o conhecimento da meto-
dologia no Sistema Ambiental.

Questões institucionais de caráter mais 
abrangente, como alterações no corpo gerencial 
das instituições representadas tiveram grande in-
fluência sobre os trabalhos do GTPP, determinando 
seu grau de permeabilidade junto às instituições e 
a possibilidade de participação dos colaboradores, 
refletindo, também, nos resultados obtidos. A rees-
truturação da SMA – que teve início com a mudan-
ça de gestão, em 2011, e concretizou-se no De-
creto Estadual nº 57.933, de 02 de abril de 2012, 
que criou novas coordenadorias e alterou algumas 
atribuições – também promoveu mudanças nas 
diretrizes do trabalho. Nesse sentido, ressalta-se a 
importância de se manter – continuamente, como 
diretriz de Estado – projetos desse teor, transcen-
dendo o período das gestões governamentais e 
aprimorando a gestão ambiental em longo prazo.

Outro fator institucional a se destacar foi o 
fato de a condução dos trabalhos ter sido reali-
zada por uma Coordenadoria situada no mesmo 
nível hierárquico das instituições componentes 
do GTPP. A despeito dos avanços obtidos pela 
iniciativa terem sido excelentes e de grande va-
lia para o serviço público diante dos recursos 
(principalmente humanos) disponíveis, acredita-
-se que, para um trabalho de caráter estratégico 
e de duração de longo prazo como o do GTPP, 
a coordenação por alguma instância hierárqui-
ca superior, vinculada diretamente ao Gabinete 
da SMA, por exemplo, promoveria a percepção, 
por parte dos representantes e colaboradores, 
de maior respaldo institucional e garantia de 
implementação dos resultados. Nesse cenário, 
poder-se-ia incrementar a participação dos cola-
boradores – que teriam maior legitimidade para 



97

participar das reuniões –, alcançando resultados 
ainda mais robustos e representativos. 

Em relação aos desafios metodológicos, há 
primeiramente que se ressalvar que a metodologia 
prevista não foi inteiramente aplicada; sendo as-
sim, alguns problemas em sua aplicação poderiam 
ter sido solucionados ao longo dos trabalhos, ou, 
pelo contrário, desafios ainda maiores poderiam 
ter aparecido. Acredita-se, ainda, que o trabalho 
ficaria mais tecnicamente consistente caso hou-
vesse acompanhamento por um profissional expe-
riente em metodologia de análise e planejamento 
de políticas públicas, que pudesse avaliar a ade-
quação dos procedimentos adotados e auxiliar na 
mediação das oficinas e reuniões extraordinárias.

Tendo em vista a inexistência de dados já 
mencionada anteriormente, não foi possível, na pri-
meira etapa, executar as avaliações sob os critérios 
de eficiência e efetividade, conforme previsto na 
Resolução SMA nº 37/2010, limitando-se o GTPP à 
avaliação de eficácia (cumprimento das metas em 
relação àquelas inicialmente estabelecidas). Sendo 
assim, mais do que as notas aferidas a cada ação na 
análise de eficácia, a maior contribuição da etapa 
foi a comprovação da necessidade de concepção 
das ações de modo que estas já prevejam os mé-
todos intrínsecos para sua avaliação sob os três cri-
térios. A metodologia trabalhada pelo GTPP muito 
auxilia para concretizar essa recomendação. 

Na fase de planejamento, mais especifica-
mente na elaboração das árvores de problemas, 
além do desafio de pensar nas causas dos proble-
mas, houve certa dificuldade para estabelecer as 
relações hierárquicas das causas entre si, com al-
guns casos de relação entre causas encontradas no 
mesmo nível hierárquico. Isso indica possível falha 
na aplicação da metodologia. Idealmente, as árvo-
res de problemas não deveriam conter uma mesma 
causa em níveis hierárquicos diferentes, bem como 
a retroalimentação de causas no mesmo nível. En-
tretanto, é necessário considerar a amplidão e a 
complexidade dos temas de trabalho escolhidos; 
o caráter transdisciplinar das questões ambientais 
– com relações de causa e efeito que normalmente 

se configuram em ciclos que se retroalimentam19 
– faz com que seu estudo esteja intrinsecamente 
sujeito a divisões arbitrárias da realidade e adap-
tações de modelos.

Nesse sentido, foram feitas algumas refle-
xões sobre a escolha dos dez macroproblemas 
trabalhados na etapa de formulação de ações 
governamentais. Por um lado, o agrupamento de 
problemas conferiu grande complexidade aos ma-
croproblemas trabalhados, dificultando sua siste-
matização e gerando dúvidas metodológicas em 
alguns trechos das árvores; por outro, não haveria 
disponibilidade de tempo da equipe para realizar 
reuniões específicas e confeccionar mais de 20 
árvores para os macroproblemas selecionados a 
princípio. Ademais, uma quantidade maior de ár-
vores de problema possivelmente dificultaria a 
identificação de causas críticas, as quais, conforme 
observado, se repetiram em diferentes temas.

Ainda em relação à escolha dos problemas, 
em alguns casos, como o Problema 4 “Escassez e 
Degradação dos Recursos Naturais Abióticos (água, 
solo e recursos minerais)” a definição das causas 
se concentrou nos processos que ocasionam essa 
degradação; já para outros, como o Problema 5: 
“Deficiências na conservação da biodiversidade, na 
utilização sustentável de seus componentes e na re-
partição justa e equitativa dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos genéticos e do conheci-
mento tradicional associado”, a análise foi centrali-
zada nas deficiências do Sistema Ambiental para a 
condução dos instrumentos legais que fazem fren-
te ao problema em si. 

Com relação ao conteúdo das árvores de 
problema, algumas causas foram citadas em 
praticamente todas as frentes de discussão: 
ausência qualitativa e quantitativa de recursos 

19 Um exemplo muito discutido no âmbito do GTPP foi a frag-
mentação de habitats, que pode ser vista como uma consequên-
cia dos processos de degradação da biodiversidade – como o des-
matamento – mas, concomitantemente, consiste em uma causa 
direta de alguns descritores escolhidos para o problema 5, como 
a perda de espécies animais.



humanos; falta de procedimentos definidos; au-
sência de dados confiáveis e na escala temporal 
e espacial adequadas à gestão, além de sistema 
de informações que integre e gerencie esses 
dados; falta de integração entre instituições 
normativas e aquelas voltadas à produção do 
conhecimento científico, para que este subsidie 
a gestão ambiental; dificuldade de integração 
interinstitucional para cumprir tarefas de atri-
buições compartilhadas e descontinuidade das 
ações entre gestões.

Ao longo dos trabalhos, constatou-se uma 
incompatibilidade entre o tempo e os recursos 
necessários para se realizar um planejamento 
tático e participativo, e a velocidade em que 
as demandas acontecem. Isso acarreta em apli-
cação de soluções emergenciais que atuam 
na contenção das consequências negativas ao 
invés de atuar nas causas dos problemas, não 
chegando, portanto, a uma solução efetiva, o 
que, em longo prazo, causa desperdício de re-
cursos (humanos, financeiros e estruturais). Por 
outro lado, se esses problemas fossem resolvi-
dos, poder-se-ia trabalhar em ações mais proa-
tivas, além do básico a ser oferecido à socieda-
de. Instrumentos como os apresentados nesta 
publicação podem auxiliar a concretizar essa 
mudança de paradigma. 

A despeito da impossibilidade de exercitar 
todo o ciclo de políticas públicas estabelecido a 
priori, pode-se considerar que o trabalho rendeu 
frutos, haja vista que a metodologia do modelo 
lógico foi incorporada no delineamento de pro-
gramas do PPA 2012-2015 pela Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental, Instituto Geológico, 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Co-
ordenadoria de Biodiversidade e Recursos Natu-
rais, que iniciaram o planejamento de suas ações 
baseando-se nas árvores de problemas geradas 
nas reuniões do GTPP. A CBRN prosseguiu apli-
cando a metodologia em nível ainda mais táti-
co, para subsidiar a estruturação de um plano 
de ação para execução das ações do PPA 2012-
2015 de responsabilidade da Coordenadoria, 
experiência relatada adiante.

LEGADOS DO GTPP – O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DA CBRN

A experiência dos membros do GTPP repre-
sentantes da CBRN, bem como a de diversos téc-
nicos desta Coordenadoria, por meio da partici-
pação em suas reuniões temáticas extraordinárias 
teve repercussão positiva na casa, estimulando a 
CBRN a realizar o seu planejamento estratégico 
com participação de todo o seu corpo técnico e 
dirigente (incluindo aqueles lotados no interior 
do Estado), baseando-se na metodologia de cons-
trução de ações governamentais a partir do mo-
delo lógico. Contudo, o foco se diferenciou, em al-
guns aspectos, daquele empreendido pelo GTPP, 
conforme veremos.

Diferentemente do GTPP, que tinha o propó-
sito de um planejamento mais livre, a fim de subsi-
diar a construção dos próximos Planos Plurianuais, 

o trabalho desenvolvido pela CBRN, em um primei-
ro momento, objetivou viabilizar a execução das 
ações do Programa Conservação da Biodiversidade 
do PPA vigente (2012-2015) – logo, o alcance de 
suas metas – a partir da compreensão das causas 
críticas que conduziam a inúmeras dificuldades 
de gestão nesse processo. Pretendia, desse modo, 
transcender a escala do planejamento estratégico 
inerente ao PPA, partindo para escalas de maior 
detalhe, nos níveis tático e operacional.

Nesse contexto, o ponto de partida para defi-
nição de todos os problemas centrais não foram as 
ameaças enfrentadas pela biodiversidade, ou seja, 
os problemas “em si”, mas sim aqueles relacionados 
às dificuldades de gestão encontradas em cada uma 
das ações do referido programa, quais sejam:

•	 Ação 6079: Proteção de Remanescentes 
de Vegetação Nativa;

•	 Ação 6077: Restauração Ecológica – Re-
serva Legal e Mata Ciliar;

•	 Ação 2357: Projetos de Pagamento por 
Serviços Ambientais – carbono, água e 
biodiversidade;

•	 Ação 6073: Gestão da Fauna Silvestre;
•	 Ação 6072: Gestão de Fauna Doméstica;
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•	 Ação 2353: Programa de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável – Subcomponente de 
Sustentabilidade Ambiental;

•	 Ação 6075: Estimular práticas agrícolas e 
florestais sustentáveis.

Para cada um desses temas foi construída 
uma árvore de problemas, aproveitando-se qua-
se integralmente (após atualizações e validações) 
o conteúdo já produzido pelo GTPP no âmbito 
do Problema 5 “Deficiências na conservação da 
biodiversidade, na utilização sustentável de seus 
componentes e na repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados da utilização dos recursos ge-
néticos e do conhecimento tradicional associado”, 
notadamente as “dificuldades na manutenção da 
integridade das áreas de preservação permanentes, 
na instituição e manutenção de Reserva Legal e na 
recuperação da cobertura vegetal no Estado de São 
Paulo” e a “pressão direta sobre espécies de fauna”, 
tratados na Seção II. A construção, complementa-
ção e validação dessas árvores de problemas ocor-
reram ao longo de diversas reuniões com os téc-
nicos afetos a cada tema, realizadas tanto na sede 
da SMA quanto em seus escritórios, propiciando, 
desse modo, uma participação efetiva de todos.

No início de agosto de 2012, realizou-se um 
encontro geral da equipe técnica durante dois 
dias, com o objetivo geral de promover a integra-
ção dos técnicos da CBRN, instaurando as novas 
bases institucionais trazidas com o Decreto nº 
57.933/2012 – que reorganizou a SMA – a partir 
da compreensão e discussão desfragmentada das 
dificuldades de gestão (mapeadas nas árvores) 
e do posterior delineamento de estratégias para 
busca de efetividade e eficiência na execução das 
ações previstas do Programa Conservação da Bio-
diversidade, já mencionado.

O encontro foi realizado em algumas fases, 
com a adoção de alguns procedimentos específicos:

•	 Etapa I 

Nessa etapa foram apresentados e discu-
tidos o estado da arte e os principais desafios 

aos temas centrais para a CBRN, pós-reestrutu-
ração e pós-Lei nº 12.651/2012 que, como já 
visto, alterou o Código Florestal vigente. Estes 
foram temas que justamente se apresentaram 
como as principais causas das dificuldades de 
gestão observadas para cada ação da CBRN: 
(i) consensos, pendências e reflexos da inter-
pretação jurídica da Lei nº 12.651/2012 pelo 
Sistema Ambiental; (ii) viabilidade do instru-
mento PSA como estímulo à conservação e re-
cuperação da biodiversidade; (iii) formatação, 
funcionamento e integração dos sistemas de 
informação: eficiência no trabalho e subsídios 
ao monitoramento e planejamento; (iv) novos 
fluxos administrativos.

•	 Etapa II

Os participantes foram divididos em 6 gru-
pos temáticos, correspondentes às ações do PPA, 
com o objetivo de validar as árvores de proble-
ma previamente formuladas para cada um dos 
temas e de selecionar suas causas críticas, sob 
os critérios de impacto sobre o problema cen-
tral, governabilidade de atuação e factibilidade/
viabilidade política de sua resolução.

•	 Etapa III

Ainda em grupo, os participantes passa-
ram à construção de soluções/estratégias/ativi-
dades adequadas ao tratamento de cada causa 
crítica, bem como do pacto de continuidade das 
discussões (encaminhamentos), com previsão 
de atores envolvidos, responsáveis e prazos 
de execução, a partir de uma ficha de trabalho. 
Nesse momento, aos 6 grupos temáticos foram 
acrescentados 2 grupos transversais a partir de 
membros antes alocados nos demais grupos, 
justamente para tratar daquelas causas que são 
comuns a quase todos os problemas centrais, 
sendo: (i) gestão da comunicação (intra CBRN; 
CBRN com o Sistema Ambiental; CBRN com pú-
blico externo beneficiário das ações, com seus 
parceiros e junto aos fóruns onde representa); e 
(ii) Construção, melhoria e integração dos siste-
mas de informação.



•	 Etapa IV

Posteriormente, cada grupo selecionou al-
guns destaques, para serem apresentados e dis-
cutidos em plenária, a fim de subsidiar a constru-
ção das estratégias gerais de ação da CBRN para 
continuidade e conclusão deste PPA vigente.

Após a compilação de todos os resultados 
do encontro, a CBRN vem se dedicando a delinear, 
de forma igualmente participativa, uma estratégia 
de monitoramento e avaliação desse planejamen-
to. Contudo, desafios já podem ser observados, 
alguns deles comuns àquilo que o GTPP pôde ob-
servar nesses anos de atuação e compreendidos 
aqui como sendo inerentes à gestão pública:

•	 Compatibilização temporal entre o monito-
ramento e/ou avaliação com as respostas ne-
cessárias para subsidiar a gestão e a tomada 
de decisão. Vale ressaltar, ainda, que todo pro-
cesso dessa natureza requer um tempo grande 
de dedicação da equipe, bem como recursos 
orçamentários e materiais antes não previstos.

•	 Desfragmentação do olhar da gestão, a par-
tir da compatibilização de ações e crono-

gramas por meio de instrumento único de 
monitoramento e avaliação;

•	 Construção desse instrumento, de forma 
integrada com os demais sistemas de infor-
mação do Sistema Ambiental, promovendo 
assim um aporte de dados necessários a 
essa tarefa. Além disso, seria frutífero que 
esse instrumento mostrasse as relações de 
dependência entre as ações, a sobreposição 
de responsabilidades e de prazos, as amea-
ças (externas) e que, sobretudo, incorporas-
se o caráter dinâmico das causas críticas.

Ainda que sejam observados esses desafios, 
é importante ressaltar que o processo tem alcan-
çado, a cada dia, a mobilização e a reflexão crítica 
do corpo técnico em torno dos objetivos institu-
cionais da CBRN. E mais do que isso: a predispo-
sição institucional para investir no processo de 
avaliação como subsídio a um planejamento par-
ticipativo de ações – que considere a experiência 
acumulada entre técnicos e gestores públicos – 
viabilizará a formulação de políticas públicas de 
Estado de acordo com as diversas realidades en-
contradas no território paulista, práxis que deve 
nortear os futuros Planos Plurianuais.
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GLOSSáRIO 

Análise de Políticas Públicas: Estudo do processo de tomada 
de decisão no âmbito do setor público, com o intuito de compreen-
der suas condicionantes e seus reflexos sobre a sociedade.

área de Preservação Permanente (APP): Área protegida, co-
berta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de pre-
servar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Lei Federal 
N° 12.651, de 25 de maio de 2012).

área de Proteção Ambiental: Unidade de conservação per-
tencente à categoria de uso sustentável que abrange área em 
geral extensa, com 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 popula-
ções humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversi-
dade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 
a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei Federal n° 
9.985, de 18 de julho de 2000).

área de Risco: Área passível de ser atingida por fenômenos ou 
processos naturais e/ou induzidos que causem efeitos adversos. As 
pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integrida-
de física, perdas materiais e patrimoniais (CARVALHO et al., 2007).

Avaliação de Políticas Públicas: Análise crítica da política pública 
com o objetivo de apreender, principalmente, o alcance e o custo das 
metas, os processos ou efeitos colaterais ativados (previstos ou não pre-
vistos, desejáveis ou não desejáveis), indicando novos cursos de ação 
mais eficazes (FERREIRA, 1998; FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, 1986).

Conservação da Natureza: Manejo do uso humano da natu-
reza, 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 sustentá-
veis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 
sobrevivência dos seres vivos em geral (Lei Federal n° 9.985, de 
18 de julho de 2000).



Conservação in situ: Conservação de ecos-
sistemas e habitats naturais e a manutenção e re-
cuperação de populações viáveis de espécies em 
seus meios naturais e, no caso de espécies domes-
ticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham de-
senvolvido suas propriedades características (Lei 
Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Corredores Ecológicos: Porções de ecossis-
temas naturais ou seminaturais, ligando unidades 
de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo 
de genes e o movimento da biota, facilitando a dis-
persão de espécies e a recolonização de áreas de-
gradadas, bem como a manutenção de populações 
que demandam para sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades indivi-
duais (Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Desenvolvimento Sustentável: Uso equi-
librado dos recursos naturais, voltado para a me-
lhoria da qualidade de vida da presente geração, 
garantindo as mesmas possibilidades para as ge-
rações futuras (Decreto Federal n°6.040, de 07 de 
fevereiro de 2007).

Diversidade Biológica: Variabilidade de or-
ganismos vivos de todas as origens, compreen-
dendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte; com-
preendendo ainda a diversidade dentro de espé-
cies, entre espécies e de ecossistemas (Lei Federal 
n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Estação Ecológica: Unidade de conservação 
pertencente à categoria de proteção integral que 
tem como objetivo a preservação da natureza e a 
realização de pesquisas científicas (Lei Federal n° 
9.985, de 18 de julho de 2000).

Extrativismo: Sistema de exploração basea-
do na coleta e extração, de modo sustentável, de 
recursos naturais renováveis (Lei Federal n° 9.985, 
de 18 de julho de 2000).

Manejo: Todo e qualquer procedimento que 
vise assegurar a conservação da diversidade bioló-

gica e dos ecossistemas (Lei Federal n° 9.985, de 
18 de julho de 2000).

Mata Ciliar: Vegetação que recobre as mar-
gens dos rios e de suas nascentes (KUNTSCHIK et 
al., 2010).

Pagamentos por Serviços Ambientais: Tran-
sação voluntária por meio da qual uma atividade 
desenvolvida por um provedor de serviços am-
bientais, que conserve ou recupere um serviço 
ambiental previamente definido é remunerada por 
um pagador de serviços ambientais (Decreto Esta-
dual n° 55.947, de 24 de junho de 2010).

Parque: Unidade de conservação pertencen-
te à categoria de proteção integral que tem como 
objetivo básico a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação 
em contato com a natureza e de turismo ecológico 
(Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Plano de Manejo: Documento técnico mediante 
o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 
unidade de conservação, se estabelece o seu zonea-
mento e as normas que devem presidir o uso da área 
e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implanta-
ção das estruturas físicas necessárias à gestão da uni-
dade (Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Preservação: Conjunto de métodos, procedi-
mentos e políticas que visem a proteção a longo 
prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além 
da manutenção dos processos ecológicos, preve-
nindo a simplificação dos sistemas naturais (Lei 
Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Política Pública: Sistema de decisões públicas 
que visa a ações ou omissões, preventivas ou corre-
tivas, destinadas a manter ou modificar a realidade 
de um ou vários setores da vida social, por meio de 
definição de objetivos e estratégias de atuação e da 
alocação dos recursos necessários para atingir os 
objetivos estabelecidos (ENAP, 2006).
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Povos e Comunidades Tradicionais: Grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de orga-
nização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua repro-
dução cultural, social, religiosa, ancestral e econô-
mica, utilizando conhecimentos, inovações e práti-
cas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto 
Federal n°6.040, de 07 de fevereiro de 2007).

Proteção Integral: Manutenção dos ecossis-
temas livres de alterações causadas por interfe-
rência humana, admitido apenas o uso indireto dos 
seus atributos naturais (Lei Federal n° 9.985, de 18 
de julho de 2000).

Recuperação: Restituição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente 
de sua condição original (Lei Federal n° 9.985, de 
18 de julho de 2000).

Recurso Ambiental: A atmosfera, as águas in-
teriores, superficiais e subterrâneas, os estuários, 
o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 
biosfera, a fauna e a flora (Lei Federal n° 9.985, de 
18 de julho de 2000).

Regularização Fundiária: Conjunto de medi-
das que visa, conjuntamente, à regularidade jurídi-
ca e urbanística de áreas e lotes conforme marco 
jurídico e urbanístico em vigor. As especificidades 
de regularização se referem às formas de aquisição 
da posse ou da propriedade e dos distintos proces-
sos de consolidação dos assentamentos (INSTITU-
TO POLIS, 2002).

Reserva de Desenvolvimento Sustentável: 
Unidade de conservação pertencente à categoria de 
uso sustentável constituída por área natural que abri-
ga populações tradicionais, cuja existência baseia-se 
em sistemas sustentáveis de exploração dos recur-
sos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e 
adaptados às condições ecológicas locais e que de-
sempenham um papel fundamental na proteção da 
natureza e na manutenção da diversidade biológica 
(Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Reserva Extrativista: Unidade de conserva-
ção pertencente à categoria de uso sustentável 
que abrange área utilizada por populações extra-
tivistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se 
no extrativismo e, complementarmente, na agri-
cultura de subsistência e na criação de animais 
de pequeno porte, e tem como objetivos básicos 
proteger os meios de vida e a cultura dessas po-
pulações, e assegurar o uso sustentável dos re-
cursos naturais da unidade (Lei Federal n° 9.985, 
de 18 de julho de 2000).

Reserva Legal: Área localizada no interior 
de uma propriedade ou posse rural, delimitada 
nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012, com redação dada pela 
Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 
2012, com a função de assegurar o uso econô-
mico de modo sustentável dos recursos natu-
rais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promo-
ver a conservação da biodiversidade, bem como 
o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da 
flora nativa.

Reserva Particular do Patrimônio Natural: 
Unidade de conservação pertencente à categoria 
de uso sustentável constituída por área privada, 
gravada com perpetuidade, com o objetivo de 
conservar a diversidade biológica, na qual só é 
permitido o uso indireto, sob a forma de pesquisa 
científica e a visitação com objetivos turísticos, re-
creativos e educacionais (Lei Federal n° 9.985, de 
18 de julho de 2000).

Restauração: Restituição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre degradada o mais 
próximo possível da sua condição original.

Serviços Ambientais: Serviços ecossistêmi-
cos que têm impactos positivos além da área onde 
são gerados (Decreto Estadual n° 55.947, de 24 de 
junho de 2010). 

Serviços Ecossistêmicos: Benefícios que as 
pessoas obtêm dos ecossistemas (Decreto Estadu-
al n° 55.947, de 24 de junho de 2010). 



Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza (SNUC): Lei Federal nº 9.985, de 
18 de Julho de 2000, que estabelece critérios e 
normas para a criação, implantação e gestão das 
unidades de conservação.

Silvicultura: Atividade de exploração de flo-
restas e/ou estudos voltados a essa finalidade.

Territórios Tradicionais: Espaços necessá-
rios a reprodução cultural, social e econômica dos 
povos e comunidades tradicionais, sejam eles uti-
lizados de forma permanente ou temporária, ob-
servado, no que diz respeito aos povos indígenas 
e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os 
artigos 231 da Constituição e 68 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias e demais regu-
lamentações (Decreto Federal n°6.040, de 07 de 
fevereiro de 2007).

Unidade de Conservação: Espaço terri-
torial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características natu-
rais relevantes, legalmente instituído pelo Po-
der Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de admi-
nistração, ao qual se aplicam garantias adequa-
das de proteção (Lei Federal n° 9.985, de 18 de 
julho de 2000).

Uso Direto: Aquele que envolve coleta e uso, 
comercial ou não, dos recursos naturais (Lei Fede-
ral n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Uso Indireto: Aquele que não envolve consu-
mo, coleta, dano ou destruição dos recursos natu-
rais (Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Uso Sustentável: Exploração do ambiente de 
maneira a garantir a perenidade dos recursos am-
bientais renováveis e dos processos ecológicos, man-
tendo a biodiversidade e os demais atributos ecoló-
gicos, de forma socialmente justa e economicamente 
viável (Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).

Zona de Amortecimento: O entorno de uma 
unidade de conservação, onde as atividades hu-
manas estão sujeitas a normas e restrições espe-
cíficas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade (Lei Federal n° 9.985, de 
18 de julho de 2000).

Zoneamento Ecológico-Econômico: Instru-
mento básico e referencial para o planejamento 
ambiental e a gestão do processo de desenvolvi-
mento, capaz de identificar a potencialidade e a 
vocação de um território, tornando-o base do de-
senvolvimento sustentável (Lei Estadual n° 13.798, 
de 09 de novembro de 2009).
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Resolução SMA - 37, de 11-5-2010

Cria o Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do Sistema Es-
tadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento 
do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, com vistas à imple-
mentação das diretrizes do Projeto Ambiental Estratégico Cenários Ambientais 2020 - PAE 
Cenários 2020, e dá outras providências

O Secretário de Estado do Meio Ambiente,

Considerando o Projeto Ambiental Estratégico Cenários Ambientais 2020 - PAE Cenários 2020, ins-
tituído pela Resolução SMA nº 21, de 16 de maio de 2007, gerenciado pela Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental - CPLA, e realizado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente entre os anos 
de 2007 e 2009, o qual objetivou a elaboração de propostas de políticas públicas, a partir da construção 
de Cenários Ambientais para o ano de 2020;

Considerando o objetivo do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, pre-
visto no artigo 6º da Lei Estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997, qual seja: organizar, coordenar e 
integrar as ações de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional instituídas pelo 
poder público, assegurada a participação da coletividade, para a execução da Política Estadual do Meio 
Ambiente, visando à proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso sustentável dos 
recursos naturais;

Considerando, entre as atribuições da Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA, estabele-
cidas pelo Decreto nº 54.653, de 06 de agosto de 2009, o dever de acompanhar o desenvolvimento de 
políticas, planos, programas e projetos que interfiram na proteção, na conservação e na recuperação da 
qualidade ambiental, bem como avaliar os efeitos ambientais cumulativos associados a políticas, planos, 
programas ou projetos, públicos ou privados, que possam impactar a qualidade ambiental,

Resolve:

Artigo 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do 
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, com o objetivo de analisar as políticas 
públicas ambientais realizadas, no âmbito do SEAQUA, no período 2007-2010, subsidiando o planeja-
mento da continuidade destas políticas ou de novas propostas de políticas, com o intuito de contemplar 
integralmente as diretrizes propostas pelo Projeto Ambiental Estratégico Cenários Ambientais 2020 - PAE 
Cenários 2020, de modo a atingir o cenário alvo estabelecido. 
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Artigo 2º - A etapa de análise das políticas públicas ambientais já realizadas deverá contemplar:
I - Seleção das políticas públicas do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEA-
QUA, com interface em cada diretriz de cada tema tratado pelo Projeto Ambiental Estratégico Cenários 
Ambientais 2020 - PAE Cenários 2020;

II - Avaliação de eficácia, por meio da comparação entre as metas e/ou instrumentos estipulados e 
os resultados alcançados no período;

III - Avaliação de eficiência, por meio do levantamento dos recursos orçamentários empenhados 
(por fonte) em relação aos resultados alcançados;

IV - Avaliação de efetividade, por meio do monitoramento dos impactos decorrentes da implemen-
tação da política, sobre a área ou público alvo.

Parágrafo único - o Grupo de Trabalho deverá selecionar e-ou propor indicadores de monitoramento 
para cada política pública ambiental, quando necessário a sua análise.

Artigo 3º - A etapa de proposição de novas metas às políticas públicas ambientais existentes ou de 
novas políticas, deverá contemplar:

I - planejamento dos prazos de execução:
a) Curto prazo - até o final do PPA 2007 - 2011;
b) Médio prazo - PPA 2012 - 2015;
c) Longo prazo - PPA 2016- 2019.
II - planejamento orçamentário;
III - planejamento de recursos humanos necessários à realização das ações previstas nas políticas;
IV - criação de normativas para institucionalização de novas políticas públicas ou revisão das já 

existentes, quando couber;
V - estabelecimento de parcerias, entre os órgãos componentes do SEAQUA e de outros órgãos go-

vernamentais, visando compatibilizar os esforços para a implementação das ações propostas.
Artigo 4º - O Grupo de Trabalho de que trata esta Resolução deverá ser composto por 02 (dois) 

representantes de cada um dos seguintes órgãos e colegiados:
I - Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA;
II - Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi;
III - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN;
IV - Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA;
V - Instituto Florestal – IF;
VI - Instituto de Botânica – IBt;
VII - Instituto Geológico – IG;
VIII - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo – FF;
IX - Fundação Parque Zoológico de São Paulo – FPZSP;
X - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB;
XI - Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA
Artigo 5º - A coordenação do Grupo de Trabalho ficará a cargo do Coordenador da Coordenadoria 

de Planejamento Ambiental.
Artigo 6º - Será facultado ao Grupo de Trabalho convidar representantes de outras Secretarias de 

Estado e de instituições públicas e privadas para acompanhar trabalhos específicos.
Artigo 7º - Os trabalhos deverão se iniciar a partir da data da publicação desta Resolução.
Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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24 Macroproblemas

PROBLEMAS
PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-

2010 QUE TRABALHARAM O 
PROBLEMA

AçÕES CONTÍNUAS QUE TRABALHAM 
O PROBLEMA

1 Atividades industriais poluidoras •	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	Respira	São	Paulo

•	Licenciamento	Ambiental 
•	Fiscalização	das	atividades	
poluidoras 
•	Monitoramento	da	qualidade	da	
água e do ar

2 Desmatamento
•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	Amazônia	 
•	PAE	Gestão	de	UCs

•	PROCLIMA 
•	Fiscalização	da	cobertura	vegetal 
•	Geração	de	autos	de	infração 
•	Estabelecimento	de	TACs/TCRAs

3 Gestão inadequada de resíduos 
sólidos

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Lixo	Mínimo

•	Monitoramento	do	IQR 
•	Manutenção	das	Câmaras	
Ambientais da CETESB 
•	PROCLIMA

4

Existência de cadeias produtivas 
insustentáveis: matriz energética, 
matriz de transporte (de carga e 
de passageiros), monoculturas, 
pecuária, construção civil, 
mineração, setor imobiliário etc.

•	PAE	Ecoturismo 
•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	Amazônia	 
•	Economia	Verde 
•	PAE	Respira	São	Paulo 
•	PAE	Mananciais

•	Licenciamento	Ambiental 
•	Monitoramento	da	Qualidade	do	Ar	
e de Fumaça Preta  
•	Manutenção	das	Câmaras	
Ambientais da CETESB (refrigeração, 
energia etc.) 
•	PROCLIMA	 
•	Programa	de	Compras	Públicas	
Sustentáveis

5 Consumo insustentável de recursos 
naturais

•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	Amazônia 
•	Economia	Verde

•	Programa	Estadual	de	Compras	
Públicas Sustentáveis 
•	Licenciamento	Ambiental

6

Obras de utilidade pública mal 
planejadas e seus respectivos 
serviços realizados de forma 
inadequada (água, esgoto, energia, 
transporte e resíduos etc.)

•	PAE	Esgoto	Tratado	 
•	PAE	Onda	Limpa 
•	PAE	Lixo	Mínimo 
•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Esgoto	Tratado 
•	PAE	Município	Verde	Azul

•	Gestão	do	FECOP 
•	Licenciamento	Ambiental 
•	Monitoramento	da	Água	e	do	Ar 
•	Planejamento	Ambiental 
•	Monitoramento	dos	serviços	de	
esgoto por meio do ICTEM

7 Expansão inadequada da ocupação 
urbana

•	PAE	Esgoto	Tratado 
•	PAE	Mananciais 
•	PAE	Respira	São	Paulo 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	PAE	Gestão	de	UCs

•	Licenciamento	Ambiental 
•	Gerenciamento	Costeiro	(GERCO) 
•	ZEE 
•	Aplicação	das	Leis	Específicas	da	
Billings e da Guarapiranga e suas 
regulamentações
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PROBLEMAS
PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-

2010 QUE TRABALHARAM O 
PROBLEMA

AçÕES CONTÍNUAS QUE TRABALHAM 
O PROBLEMA

8

Diminuição das taxas de infiltração 
da água no solo, dificultando 
recarga de lençóis freáticos e 
aquíferos e ocasionando eventos de 
inundação

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Mananciais

•	Mapeamento	de	áreas	de	risco	do	IG 
•	Monitoramento	de	águas	
subterrâneas 
•	Aplicação	das	Leis	Específicas	da	
Billings e da Guarapiranga e sua 
regulamentação 

9

Práticas agrosilvopastoris 
inadequadas (queimadas sem 
controle, monocultura, manejo 
inadequado do solo, uso excessivo 
de agrotóxicos e insumos, 
transgenia não controlada, não 
manutenção da agrobiodiversidade, 
consumo excessivo de água 
e não manutenção de áreas 
protegidas - APP e RL, manejo 
inadequado de dejetos animais, 
disposição inadequada de resíduos 
agroindustriais em solo agrícola, 
compactação do solo)

•	PAE	Cobrança	pelo	Uso	da	Água 
•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	PRMC 
•	Economia	Verde 
	•	PAE	Mananciais	(produção	
agroecológica)

•	Licenciamento	Ambiental	
(disposição de resíduos em solo 
agrícola e outras Resoluções sobre 
práticas agrícolas, como Res. SMA 
nº 88/2008 - zoneamento para o 
setor sulcroalcooleiro; Res. SMA/SAA 
nº 06/10 e Res. SMA nº 43/2010 
- licenciamento de atividades 
agropecuárias) 
•	Manutenção	das	Câmaras	
Ambientais da CETESB 
(suinocultura, avicultura, citricultura, 
sucroalcooleira, couro e graxaria etc.) 
•	Monitoramento	da	qualidade	do	ar	
para práticas de queimadas

10 Incêndios florestais •	Monitoramento	da	qualidade	do	ar	 
•	Programas	de	Fiscalização	das	UCs

11
Deficiências na conservação da 
vegetação nativa por meio de áreas 
protegidas (UCs, APPs, RLs)

•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	Gestão	de	UCs 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	PRMC 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	PAE	Serra	do	Mar

•	Acompanhamento	de	TCRAs 
•	PAE	Gestão	de	UCs 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental	 
•	Cálculo	do	ICMS	Ecológico 
•	PROCLIMA

12 Pressão direta sobre a 
biodiversidade

•	PAE	Desmatamento	Zero	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	PAE	Fauna	Silvestre

•	Fiscalização		e	autuação	por	crimes	
ambientais contra flora e fauna, por 
meio de ações da Polícia Ambiental  
•	Revisão	e	publicação	da	Lista	
Vermelha de Espécies de Fauna 
Ameaçadas

13 Perda de habitat aquático •	Criação	das	APAs	Marinhas

•	Gestão	das	APAs	Marinhas 
•	Gestão	do	PE	Ilha	do	Cardoso	e	de	
Ilhabela e demais PEs na faixa litorânea 
•	Gerenciamento	Costeiro	-	GERCO 
•	Monitoramento	do	IVA

14 Deficiência no ordenamento 
territorial 

•	PAE	Aquíferos	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Mananciais 
•	PAE	Cenários	2020

•	Zoneamento	Econômico-Ecológico 
•	Gereciamento	Costeiro 
•		Avaliação	Ambiental	Estratégica 
•	Elaboração	de	políticas	estratégicas 
•	Licenciamento	Ambiental	no	Litoral	
Norte a partir do ZEE

15

Dificuldade de formulação e 
implementação de políticas 
públicas ambientais (de 
planejamento, controle, gestão e 
educação ambiental) 

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Cenarios	2020 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Mananciais	 
•	PAE	Reforma	Administrativa 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	PRMC 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental

•	Grupo	de	Trabalho	de	Análise	e	
Planejamento de Políticas Públicas



PROBLEMAS
PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-

2010 QUE TRABALHARAM O 
PROBLEMA

AçÕES CONTÍNUAS QUE TRABALHAM 
O PROBLEMA

16
Pouca interação entre produção 
científica e formulação de políticas 
públicas ambientais 

•	PAE	Cobrança	pelo	Uso	da	Água 
•	PRMC 
•	PAE		Pesquisa	Ambiental

•	Pesquisa	Ambiental

17 Injustiça socioambiental 

•	PAE	Ecoturismo	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PJ	Mais 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	Economia	Verde 
•	PAE	Mananciais	

•	Aplicação	das	Leis	Específicas	da	
Guarapiranga e da Billings e suas 
respectivas regulamentações  
•	Aplicação	da	Res.	SMA	nº	27/2010	
- dispõe sobre procedimentos 
simplificados para supressão 
de vegetação para populações 
tradicionais e pequeno produtor 
•		Aplicação	da	Res.	SMA	nº	44/2008	
- possibilita uso de SAFs para 
recuperação de APPs em pequena 
propriedade ou posse rural

18

Desconsideração das práticas e 
conhecimentos das populações 
tradicionais, no que diz respeito 
ao uso e conservação da 
biodiversidade e práticas agrícolas 
tradicionais, na formulação de 
políticas públicas 

•	PAE	Gestão	de	UCs 
•	PAE	Ecoturismo 
•	PAE	Desmatamento	Zero

•	Aplicação	da	Res.	SMA	nº	27/2010	
- dispõe sobre procedimentos 
simplificados para supressão 
de vegetação  para populações 
tradicionais e pequeno produtor

19 Falta de conscientização ambiental 
da sociedade 

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Criança	Ecológica	 
•	PAE	Cobrança	pelo	Uso	da	Água	 
•	PAE	Ecoturismo	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	PJ	Mais

•	PROCLIMA

20
Falta de investimento/incentivo 
em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação

•	PRMC 
•	Economia	Verde

•	Licenciamento	Ambiental 
•	Programa	P+L	(CETESB)

21 Dificuldade de valoração dos 
serviços ambientais  

•	PRMC 
•	Projeto	Mina	d´Água

•	Pagamentos	por	Serviços	
Ambientais via Programa 
Remanescentes Florestais da PEMC

22
Sociedade baseada no consumo 
excessivo e realizado sem adoção 
de critérios socioambientais 

•	PAE	Criança	Ecológica Ações de educação ambiental

23 Emissão de GEE, acarretando 
mudanças climáticas 

•	PRMC 
•	PAE	Criança	Ecológica 
•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	Amazônia 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	PAE	Cenários	2020

•	PROCLIMA 
•	Biogás 
•	GEE-SP	(Inventário	de	Emissões) 
•	Programa	de	Compras	Públicas	
Sustentáveis 
•	Planos	Preventivos	de	Contingência	
de Defesa Civil (PPDC) 
•	Mapeamento	de	áreas	de	risco

24 Derramamento de poluentes 

•	Atendimento	de	emergências	
químicas da CETESB 
•	Gerenciamento	de	áreas	
contaminadas
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ANEXO 3

Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

Obs: itens 
em destaque 

correspondem 
a propostas 

de mudanças 
na redação do 

problema pelo CPP

Obs: itens em destaque na íntegra 
correspondem aos indicadores que 

justificaram o tratamento do problema 
(descritores) 

IE - Indicador de efetividade 
IR - Indicador de resultado 
IP - Indicador de processo

Obs: correspondem 
àqueles problemas que 

foram inseridos nos 
problemas centrais

1

Não 
cumprimento 
das exigências 
estabelecidas 
para as 
atividades 
poluidoras 
previstas nos 
instrumentos 
de controle 
ambiental 
(padrões e 
capacidade de 
suporte)

•	Porcentagem	de	pontos	de	
monitoramento com índice médio 
em desconformidade com os padrões 
estabelecidos (IE) 
•	Porcentagem	de	empresas	autuadas	
por descumprimento dos padrões 
estabelecidos no licenciamento em 
relação às empresas fiscalizadas no 
universo de empresas licenciadas (IE) 
•	Inexistência	de	estudos	de	
capacidade de suporte dos meios 
biótico e abiótico em SP (IP) 
•	Número	de	áreas	em	processo	de	
remediação em relação ao número de 
áreas contaminadas mapeadas (IP) 
•	Número	de	pontos	de	
monitoramento da qualidade da água 
e do ar por área no Estado (IP)

•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	Respira	São	Paulo 
•	Licenciamento	Ambiental 
•	Fiscalização	das	atividades	
poluidoras 
•	Monitoramento	da	qualidade	
da água, do ar e do solo

Derrame de poluentes

•	Atendimento	de	emergências	
químicas pela CETESB 
•	Gerenciamento	de	áreas	
contaminadas

2
Gestão 
inadequada de 
resíduos sólidos 

•	IGR	-	Índice	de	Gestão	de	Resíduos	
Sólidos (IE) 
•	Quantidade	de	RSU	gerada	no	
Estado (IE) 
•	IQR	-	Índice	de	Qualidade	de	Aterros	
de Resíduos (IP) 
•	ICS	-	Índice	de	Coleta	Seletiva	(IP) 
•	Porcentagem	de	municípios	que	
utilizam compostagem como método 
de tratamento de resíduos (IP) 
•	Distância	média	percorrida	para	
disposição de resíduos no caso de 
municípios que exportam os resíduos 
(IP) 
•	Quantidade	de	municípios	que	
dispõem resíduos fora de seu 
perímetro (IP) 
•	Quantidade	de	soluções	regionais	
para disposição de resíduos 
implantadas (IP)

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Lixo	Mínimo 
•	Monitoramento	do	IQR 
•	Manutenção	das	Câmaras	
Ambientais da CETESB 
•	PROCLIMA



Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

3

Dificuldade 
de inserção 
de critérios 
socioambientais 
nas cadeias 
produtivas

•	Inexistência	de	critérios	de	aferição	
da sustentabilidade das cadeias 
produtivas (análise de ciclo de vida) 
(IE) 
•	Participação		da	matriz	energética	
renovável no consumo final do Estado 
(IR) 
•	Porcentagem	de	mercadorias	
transportadas por modal rodoviário 
no Estado (IR)  
•	Número	de	empresas	autuadas	
por não cumprirem as exigências 
socioambientais estabelecidas na 
Licença de Operação 
•	Porcentagem	de	empresas	com	
certificação ambiental em relação ao 
total de empresas do Estado 
•	Porcentagem	de	empresas	que	
adotaram o P+L  
•	Consumo	médio	de	água	nas	
atividades industriais 
•	Consumo	médio	de	energia	nas	
atividades industriais 
•	Indicador	de	consumo	insustentável 
•	Número	de	cadeias	produtivas	que	
possuem critérios de licenciamento 
•	Porcentagem	de	produtos	da	Bolsa	
Estadual de Compras com Selo 
Socioambiental

•	PAE	Ecoturismo 
•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	
Amazônia  
•	Economia	Verde 
•	PAE	Respira	São	Paulo 
•	PAE	Mananciais 
•	Licenciamento	Ambiental 
•	Monitoramento	da	Qualidade	
do Ar e de Fumaça Preta  
•	Manutenção	das	Câmaras	
Ambientais da CETESB 
(refrigeração, energia etc.) 
•	PROCLIMA	 
•	Programa	de	Compras	Públicas	
Sustentáveis

Consumo 
insustentável de 
recursos naturais

•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	
Amazônia 
•	Economia	Verde 
•	Programa	Estadual	de	
Compras Públicas Sustentáveis 
•	Licenciamento	Ambiental

Práticas 
agrosilvopastoris 
inadequadas 
(queimadas sem 
controle, monocultura, 
manejo inadequado 
do solo, uso excessivo 
de agrotóxicos e 
insumos, transgenia 
não controlada, não 
manutenção da 
agrobiodiversidade, 
consumo excessivo 
de água e não 
manutenção de 
áreas protegidas - 
APPs e RLs, manejo 
inadequado de 
dejetos animais, 
disposição 
inadequada 
de resíduos 
agroindustriais 
em solo agrícola, 
compactação do solo)

•	PAE	Cobrança	pelo	Uso	da	
Água 
•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	PRMC 
•	Economia	Verde 
•	PAE	Mananciais	(produção	
agroecológica) 
•	Licenciamento	Ambiental	
(disposição de resíduos em solo 
agrícola e outras Resoluções 
sobre práticas agrícolas - Res. 
nº 88/2008 - zoneamento para 
o setor sulcroalcooleiro, Res. 
SMA/SAA nº 06 e Res. SMA 
nº 43/2010 - licenciamento 
empreendimentos agrícolas) 
•	Manutenção	das	Câmaras	
Ambientais da CETESB 
(suinocultura, avicultura, 
citricultura, sucroalcooleira, 
couro e graxaria etc.) 
•	Monitoramento	da	qualidade	
do ar para práticas de 
queimadas

Pouca iniciativa do 
setor privado em 
adotar tecnologias 
mais limpas

•	PRMC 
•	Economia	Verde 
•	Licenciamento	Ambiental 
•	Programa	P+L	(CETESB)
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Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

4

Deficiência 
na gestão dos 
recursos naturais 
abióticos (solo e 
água e recursos 
minerais) 

•	Índice	de	Qualidade	de	Águas	Brutas	
para Fins de Abastecimento Público - 
IAP (evolução) (IP ou IR) 
•	Proporção	de	praias	próprias	para	
banho no Estado em alta e baixa 
temporada (IP e IR) 
•	Proporção	anual	de	potabilidade	
das águas subterrâneas no Estado  (IP 
ou IR) 
•	Índice	de	qualidade	das	águas	-	IQA	
(evolução) (IR) 
•	Número	de	áreas	em	processo	de	
remediação em relação ao número de 
áreas contaminadas mapeadas (IP) 
•	Inexistência	de	índice	de	perda	de	
solos no Estado (IR) 
•	Inexistência	de	normativa	que	
regulamente o uso de agrotóxicos no 
Estado (IP) 
•	Inexistência	de	licenciamento	para	
todas as atividades agrosilvopastoris 
no Estado (IP) 
•	Indicador	de	Coleta	e	Tratabilidade	
de Esgoto de Município do Estado - 
ICTEM (IP ou IR) 
•	Número	de	atividades	minerárias	
com  zoneamento específico no 
Estado e porcentagem de ocupação 
da atividade em relação à área do 
Estado (IP) 
•	Número	de	pontos	de	
monitoramento da qualidade da água 
(superficial e subterrânea) e do solo 
por área no Estado (IP) 
•	Número	de	monumentos	naturais	
reconhecidos e com normativas no 
Estado (IR) 
•	Número	de	atividades	
agrosilvopastoris que possuem 
normativas sobre a disposição de 
resíduos no solo (IP) 
•	Número	de	licenças	concedidas	
por atividade agrosilvopastoril para 
aplicação de resíduos no solo e área 
total de aplicação (IP) 
•	Número	de	outorgas	concedidas	
por setor (agrícola, industrial e 
abastecimento público) por UGRHI  
(IP) 
•	Número	de	UGRHI	que	possuem	
cobrança pelo uso da água (IP) 

Diminuição das taxas 
de infiltração da água 
no solo, dificultando 
recarga de lençóis 
freáticos e aquíferos e 
ocasionando eventos 
de inundação

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Mananciais 
•	Mapeamento	de	áreas	de	risco	
do IG 
•	Monitoramento	de	águas	
subterrâneas 
•	Aplicação	das	Leis	Específicas	
da Billings e da Guarapiranga e 
sua regulamentação 

Dificuldade de 
valoração dos serviços 
ambientais

•	PRMC 
•	Projeto	Mina	d´Água 
•	Pagamentos	por	Serviços	
Ambientais via Programa 
Remanescentes Florestais da 
PEMC



Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

5

Deficiências na 
conservação, 
uso sustentável 
e repartição 
de benefícios 
advindos da 
biodiversidade

•	Número	de	espécies	da	fauna	
silvestre ameaçada de extinção (IR) 
•	Proporção	de	área	de	
remanescentes de vegetação nativa 
em relação à área total do Estado 
(Inventário Florestal) (IE) 
•	Área	total	de	floresta	autuada	por	
supressão ilegal em relação à área 
remanescente de vegetação nativa 
em SP (IP) 
•	Proporção	de	área	total	de	mata	
ciliar declarada em relação à área 
disponível para recuperação (IR) 
•	Inexistência	de	mapeamento	de	
APPs e RLs em SP (IP) 
•	Índice	de	gestão	das	UCs	de	
Proteção Integral estaduais (IP) 
•	Porcentagem	das	UCs	do	Estado	com	
Plano de Manejo (IR) 
•	Porcentagem	de	área	de	UCs	
cobertas por Plano de Manejo em 
relação à área total protegida no 
Estado (IR) 
•	Porcentagem	de	UCs	de	Proteção	
Integral com problemas fundiários 
que iniciaram processo de 
regularização fundiária (IP) 
•	Quantidade	de	recursos	humanos	
por unidade de área de UC de 
Proteção Integral e UC de Uso 
Sustentável (IP) 
•	Quantidade	média	de	fiscais	por	
unidade de área a ser fiscalizada (IP) 
•	Quantidade	de	UCs	em	SP	sem	
Conselho Gestor (IP/IR) 
•	Porcentagem	de	UPAs	do	Estado	
com RL averbada (IP) 
•	IVA	-	Índice	da	Qualidade	de	Água	
para Proteção da Vida Aquática (IP)  
•	Área	afetada	por	incêndios	
florestais em relação à area total 
de remanescente de vegetação no 
Estado (IP)

Desmatamento

•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	Gestão	de	UCs	
(Programas de Fiscalização, 
Recuperação e Pesquisa) 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	
Amazônia  
•	Fiscalização	da	cobertura	
vegetal, geração de autos de 
infração e estabelecimento de 
TACs/TCRAs

Gestão deficiente de 
áreas protegidas: UCs, 
APPs e RLs

•	PAE	Gestão	de	UCs 
•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PRMC 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	Programa	Remanescentes	
Florestais (PEMC) 
•	Cálculo	do	ICMS	Ecológico

Deficiência na 
recuperação da 
cobertura vegetal

•	PRMC 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	Programa	Remanescentes	
Florestais (PEMC) 
•	Acompanhamento	de	TCRAs

Pressão direta sobre a 
biodiversidade

•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	
Amazônia 
•	Fiscalização	e	autuação	por	
crimes ambientais contra flora 
e fauna, por meio de ações da 
Polícia Ambiental  
•	Revisão	e	publicação	da	Lista	
Vermelha de Espécies de Fauna 
Ameaçadas

Perda de habitat 
aquático

•	Criação	e	gestão	de	UCs	
de Proteção Integral e Uso 
Sustentável que cubram 
ambientes aquáticos, estuários, 
lagunas e mangues. 
•	Gerenciamento	Costeiro	-	
GERCO 
•	Monitoramento	do	IVA

Formulação de 
políticas públicas 
desconsiderando 
práticas e 
conhecimentos 
das populações 
tradicionais, no que 
diz respeito a uso 
e conservação da 
biodiversidade e 
práticas agrícolas 
tradicionais

•	PAE	Gestão	de	UCs 
•	PAE	Ecoturismo 
•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	Aplicação	da	Res.	SMA	nº	
27/2010 - dispõe sobre 
procedimentos simplificados 
para supressão de vegetação 
para populações tradicionais e 
pequeno produtor rural

Dificuldade de 
valoração dos serviços 
ambientais

•	PRMC 
•	Projeto	Mina	d´Água 
•	Pagamentos	por	Serviços	
Ambientais via Programa 
Remanescentes Florestais da 
PEMC

Incêndios florestais •	Monitoramento	da	qualidade	
do ar
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Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

6

Deficiência no 
ordenamento 
territorial e 
planejamento 
ambiental 

•	Inexistência	de	normativa	para	
ordenamento territorial no Estado 
(IP) 
•	Porcentagem	da	área	do	Estado	
coberta por ZEE (IP) 
•	Porcentagem	das	áreas	de	
mananciais com normativas de uso e 
ocupação já em aplicação no Estado 
(IP) 
•	Porcentagem	da	área	do	Estado	
considerada de risco, mananciais 
ou protegida e população habitante 
dessas áreas (IR) 
•	Inexistência	de	diagnósticos	atuais	
e evolutivos, de uso, ocupação 
e vetores de pressão incidentes 
no Estado, em qualidade e escala 
compatíveis ao planejamento (IP) 
•	Porcentagem	de	municípios	(por	
área e população) do Estado que 
possuem Plano Diretor (IP) 
•	Número	de	atividades	
agrosilvopastoris com zoneamento 
específico no Estado e porcentagem 
de ocupação da atividade em relação 
à área do Estado (IP) 
•	Número	de	fóruns	participativos	do	
Estado que elaboram ou referendam 
documentos de planejamento 
ambiental (Comitês de Bacia, 
conselhos, audiências públicas etc.) 
e número de documentos aprovados 
nesses fóruns (IP) 
•	Número	de	atividades	minerárias	
com zoneamento específico no 
Estado e porcentagem de ocupação 
da atividade em relação à área do 
Estado (IP) 
•	Número	de	setores,	cujas	
atividades provocam transformações 
na configuração territorial, que 
possuem planos de desenvolvimento 
e grau de implantação (ex. setor de 
transporte, energia, saneamento, 
agrosilvopastoril) (IP)

Poucos instrumentos 
de planejamento 
territorial elaborados 
e/ou implantados 
(ZEE, PDPA, AAE etc.)

•	PAE	Aquíferos	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Mananciais 
•	PAE	Cenários	2020	 
•	Zoneamento	Econômico-
Ecológico 
•	Gereciamento	Costeiro 
•	Avaliação	Ambiental	
Estratégica 
•	Elaboração	de	políticas	
estratégicas 
•	Licenciamento	Ambiental	no	
Litoral Norte a partir do ZEE

Obras de utilidade 
pública mal 
planejadas e seus 
respectivos serviços 
realizados de forma 
inadequada (água, 
esgoto, energia, 
transporte e resíduos 
etc.)

•	PAE	Onda	Limpa 
•	PAE	Lixo	Mínimo 
•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Esgoto	Tratado 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	Gestão	do	FECOP 
•	Licenciamento	Ambiental 
•	Monitoramento	da	Água	e	
do Ar 
•	Planejamento	Ambiental 
•	Monitoramento	dos	serviços	
de esgoto por meio do ICTEM

Expansão inadequada 
da ocupação urbana

•	PAE	Esgoto	Tratado 
•	PAE	Mananciais 
•	PAE	Respira	São	Paulo 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	PAE	Gestão	de	UC 
•	Licenciamento	Ambiental 
•	Gerenciamento	Costeiro	
(GERCO) 
•	ZEE 
•	Aplicação	das	Leis	Específicas	
da Billings e da Guarapiranga e 
suas regulamentações

Expansão inadequada 
das atividades rurais



Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

7

Dificuldade de 
formulação, 
viabilização, 
execução e 
avaliação de 
políticas públicas 
ambientais de 
Estado  

•	Número	de	programas	e	projetos	
vigentes com sistema de avaliação 
(que considere tanto indicadores de 
efetividade, quanto de processos e 
resultados) implementada em relação 
ao número total (IE) 
•	Número	de	programas	e	projetos	
elaborados e implementados sem 
mudanças radicais em seus escopos 
(IE) 
•	Número	de	pesquisas	desenvolvidas	
pelo Sistema Ambiental que 
subsidiaram a formulação de suas 
políticas públicas em relação ao 
número total de pesquisas (IP) 
•	Número	e	volume	de	recursos	
envolvidos em pesquisas realizadas 
no Sistema Ambiental com orçamento 
próprio frente às pesquisas realizadas 
com recursos advindos de fundos de 
fomento (IP)

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Cenários	2020 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Mananciais	 
•	PAE	Reforma	Administrativa 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	PRMC 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	Grupo	de	Trabalho	de	Análise	
e Planejamento de Políticas 
Públicas

Deficiência na 
interação entre o 
desenvolvimento e 
produção científica e 
a formulação e 
implementação de 
políticas públicas

•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	PAE	Cobrança	pelo	Uso	da	
Água 
•	PRMC

Dificuldade de 
valoração dos serviços 
ambientais

•	PRMC 
•	Projeto	Mina	d´Água 
•	Pagamentos	por	Serviços	
Ambientais via Programa 
Remanescentes Florestais da 
PEMC

8

Distribuição 
desigual dos 
impactos 
socioambientais 
entre os 
diferentes 
grupos sociais 
(injustiça 
socioambiental) 

•	Porcentagem	da	população	
do Estado residente em áreas 
considerada de risco, de mananciais 
ou em Unidade de Conservação de 
Proteção Integral (IR) 
•	Número	de	programas	de	interação	
socioambiental em implantação 
frente ao número de Planos de 
Manejo elaborados no Estado (IP) 
•	Número	de	candidatos	considerados	
inelegíveis para programas de 
PSA por não possuírem título da 
propriedade ou posse rural (IP) 
•	Número	de	mecanismos	creditícios	
voltados para o pequeno produtor 
rural familiar ou populações 
tradicionais e volume de recursos 
envolvidos frente ao número e 
volume de recursos e mecanismos 
voltados ao agronegócio

•	PAE	Ecoturismo	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PJ	Mais 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	Economia	Verde 
•	PAE	Mananciais		 
•	Aplicação	das	Leis	Específicas	
da Guarapiranga e da 
Billings e suas respectivas 
regulamentações  
•	Aplicação	da	Res.	SMA	nº	
27/2010 - dispõe sobre 
procedimentos simplificados 
para supressão de vegetação 
para populações tradicionais e 
pequeno produtor 
•	Aplicação	de	Res.	SMA	nº	
44/2008 - possibilita uso de 
SAFs para recuperação de APPs 
em pequena propriedade ou 
posse rural

9

Existência de 
uma formação 
sociocultural que 
estimula práticas 
de consumo 
insustentáveis e 
desiguais

•	Inexistência	de	pesquisas	realizadas	
pelo Sistema Ambiental que mapeiem 
o padrão de consumo da sociedade  
•	Participação	de	produtos	orgânicos	
no mercado hortifrutigranjeiros  
•	Participação	na	venda	de	produtos	
com certificação FSC no mercado da 
construção civil, móveis, e papel e 
celulose 
•	Relação	de	jovens		formados	pelo	PJ	
MAIS que hoje estão empregados

Falta de 
conscientização 
ambiental da 
sociedade 

•	PAE	Criança	Ecológica 
•	Ações	permanentes	de	
educação ambiental

•	PAE	Aquíferos 
•	PAE	Criança	Ecológica	 
•	PAE	Cobrança	pelo	Uso	da	
Água  
•	PAE	Ecoturismo	 
•	PAE	Gestão	de	UCs	 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	PJ	Mais 
•	PROCLIMA
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Nº PROBLEMAS DESCRITORES CAUSAS/
CONSEQUÊNCIAS

PROGRAMAS DA GESTÃO 2007-
2010  E AçÕES CONTÍNUAS

10

Acidentes 
e desastres 
relacionados 
a eventos 
meteorológicos 
e climáticos 
extremos

•	Número	de	bacias	aéreas	no	Estado	
saturadas 
•	Média	da	concentração	anual	
de partículas inaláveis na 
Macrometrópole paulista 
•	Frequência	média	de	ultrapassagem	
do padrão de qualidade de ozônio na 
Macrometrópole paulista

•	PRMC 
•	PAE	Criança	Ecológica 
•	PAE	Etanol	Verde 
•	PAE	São	Paulo	Amigo	da	
Amazônia 
•	PAE	Pesquisa	Ambiental 
•	PAE	Desmatamento	Zero 
•	PAE	Mata	Ciliar 
•	PAE	Serra	do	Mar 
•	PAE	Município	Verde	Azul 
•	PAE	Cenários	2020 
•	PROCLIMA 
•	Biogás 
•	GEE-SP	(Inventário	de	
Emissões) 
•	Programa	de	Compras	Públicas	
Sustentáveis 
•	Planos	Preventivos	de	
Contingência de Defesa Civil 
(PPDC) 
•	Mapeamento	de	áreas	de	risco



 

* No momento da publicação do trabalho, o representante já não pertencia ao corpo funcional da instituição
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