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RESUMO 

 

PEREIRA. R. M. Conflito e governança ambiental: análise das estratégias e 
potenciais de um Plano Municipal de Mata Atlântica.  
 

O Município de Ilhéus, na Bahia, apresenta importantes fragmentos do bioma de 

Mata Atlântica. O objetivo dessa pesquisa é compreender as relações entre 

Planejamento, Conflito e Governança Ambiental, tendo como base, o Plano 

Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus, concluído em 

2011. Para tanto, utilizou-se de dados secundários e primários, da modelagem das 

tendências de ocupação e desmatamento no município no período de 20 anos e 

mapear, com base na legislação e outras experiências mecanismos e estratégias de 

governança para superação dos desafios à implementação do referido Plano.  Os 

principais resultados apontam para importância da resolução dos conflitos por meio 

da boa governança ambiental para a conservação e recuperação da Mata Atlântica. 

 

Palavras-chave: Modelagem Ambiental; Geotecnologias; Sul da Bahia; 

Ciências Ambientais; Legislação Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA. R. M.Conflict and environmental governance : analysis of strategies 
and potential of a Municipal Plan for the Atlantic Forest. 

 

 

 

The City of Ilheus , Bahia , has important fragments of the Atlantic Forest biome . The 

objective of this research is to understand the relationship between Planning, Conflict 

and Environmental Governance, based on the Municipal Plan of Conservation and 

Recovery of the Atlantic Forest of Ilheus , completed in 2011. To this end, we used 

secondary and primary data, the modeling of occupation and deforestation trends in 

the city in 20 years and map, based on legislation and other mechanisms 

experiences and governance strategies to overcome the challenges to the 

implementation of the Plan . The main results point to the importance of conflict 

resolution through good environmental governance for the conservation and 

restoration of the Atlantic Forest. 

 

Keywords: Environmental Modeling ; geotechnology ; South of Bahia ; 

Environmental Sciences; Environmental legislation. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INCIIAIS 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 O bioma Mata Atlântica é um dos mais destacados mundialmente por sua 

biodiversidade, sendo considerado um “Hotspot” (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005) 

para conservação mundial, conhecido também pelo grande desflorestamento, e por 

sua extensa área natural que foi perdida. Este bioma ocupou uma área total de 

1.300.000 km² antes da colonização portuguesa no Brasil, porém, atualmente ocupa 

apenas 7% de sua área original de acordo com Ribeiro et al. (2009). Esta realidade 

é um dos fatores pelos quais políticas e medidas de conservação e recuperação 

vem sendo elaboradas. O presente trabalho visa contribuir com o aprimoramento de 

um desses instrumentos de política ambiental para a Mata Atlântica, os planos 

municipais. 

 O desmatamento da Mata Atlântica começou com a extração de Pau-Brasil, a 

produção de açúcar em engenhos e se prolongou até os dias atuais para os mais 

diversos fins. No caso do município de Ilhéus, a extração de Pau-Brasil foi também o 

primeiro fator do desmatamento, seguindo pelos processos de evolução agrícolas 

(cana, pecuária, cacau) e diferentes formas de uso e ocupação do solo. 

É importante salientar que apesar dos maiores fragmentos de mata estarem 

localizados em áreas rurais, existem ainda fragmentos importantes em ambientes 

urbanos. Segundo Guzzo e Schiavetti (2002), os estudos de planejamento urbano 

vêm se difundindo ao longo dos anos, mas trabalhos sobre as matas em ambientes 

urbanos ainda são poucos. No caso da cidade de Ilhéus, houve um inchaço 

populacional após a quebra da monocultura do cacau, no final dos anos 1990, 

através da vassoura de bruxa, obrigando os trabalhadores e pequenos produtores 

que viviam do cacau a se deslocarem para as cidades. Porém, não houve 
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planejamento de expansão urbana na cidade, e estas populações passaram a 

ocupar os locais mais baratos para se instalar, buscando principalmente as 

encostas, topos de morros e áreas mais rebaixadas, onde estão localizados os 

manguezais, restingas e apicuns, de acordo com Rocha (2003) 

 Apesar dos poucos remanescentes existentes de Mata Atlântica, os que ainda 

estão presentes no município de Ilhéus e no seu entorno apresentam grande 

importância e função ecológica. Existem ainda fragmentos importantes que tem a 

função de conectividade entres os mesmos e entre áreas de proteção e conservação 

ambiental de destaque na região. O Município de Ilhéus também apresenta 

fragmentos importantes de Mata Atlântica (MA) pelo tipo de cultivo agroflorestal 

denominado sistema “Cabruca”. 

“Cacau-Cabruca” é um sistema ecológico de cultivo agroflorestal. 

Baseia-se na substituição de estratos florestais por uma cultura de 

interesse econômico, implantada no sub-bosque de forma 

descontínua e circundada por vegetação natural, não prejudicando 

as relações mesológicas com os sistemas remanescentes” (LOBÃO, 

[200-?]). 

Este tipo de cultivo permitiu por anos que árvores nativas da MA fossem 

preservadas. Porém, a expansão urbana, o desflorestamento para plantio de novas 

culturas, pasto e outros fatores estão associados aos conflitos ambientais existentes, 

ligados aos fragmentos de MA. 

Diante dos inúmeros problemas ambientais relacionados à MA, Brasil e 

Alemanha uniram-se em um projeto comum, o qual foi denominado Projeto de 

Proteção da Mata Atlântica II. Este projeto foi implantado sob coordenação do 

Ministério do Meio Ambiente, entre os anos de 2009 e 2012, incorporando projetos 

pilotos com o objetivo de proteger maiores áreas possíveis. Algumas das ações 

propostas neste projeto são: criação de unidades de conservação a nível estadual e 

municipal, pagamento de serviços ambientais, planos municipais de conservação e 

recuperação da MA e adequação ambiental das propriedades rurais, de acordo com 

a FUNBIO (2010). 

Os Planos Municipais de Mata Atlântica (PMMA) são utilizados como o 

principal instrumento para as ações de conservação, recuperação e gestão das 

áreas remanescentes de MA, portanto, a efetividade no desenvolvimento das 

proposições e ferramentas incorporadas a este organismo, assim como a 
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governança a ser desenvolvida por meio do PMMA, são de extrema importância 

para as políticas para a MA. 

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de 

Ilhéus foi o primeiro Plano a ser construído no estado da Bahia, sendo este o objeto 

de estudo da pesquisa, utilizando os resultados e dificuldades encontrados como 

base para construção e/ou reformulação de futuros PMMA. 

 Pretende-se com este trabalho entender como o PMMA de Ilhéus vem sendo 

implementado e quais os seus desafios e limites, principalmente em relação às 

orientações que podem ser objeto de conflito entre atores e/ou necessitam de 

mecanismos de governança envolvendo os diversos atores sociais. 

 A compreensão destes desafios e limites visa contribuir não apenas com 

PMMAs, mas com a necessidade de relacionarem-se as dimensões do 

planejamento à governança e ao conflito ambiental, sem os quais o plano se torna 

um protocolo de intenções e desejos setoriais, sem agenda efetiva. 

Para explicitar os objetivos do estudo, algumas questões para a pesquisa 

merecem destaque, ainda que não venham a ser integralmente respondidas pela 

mesma: 

 Quais os desafios de implementação das diferentes orientações do Plano 

Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus?; 

 Quais os conflitos relativos às orientações e estratégias do plano e quais as 

possíveis estratégias de governança?; 

 E afinal, Qual o lugar do conflito e da governança no Planejamento 

Ambiental? 

Esta última pergunta, de caráter mais amplo, deriva da percepção de que 

planejamentos que não explicitam estratégias para envolver os stakeholders – 

atores interessados –, e para aprofundar as capacidades e responsabilidade 

institucionais, assim como os próprios conflitos relativos aos seus objetivos, 

terminam por se tornar protocolos de intenção, com pouca efetividade. 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 
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 Objetivou-se com a pesquisa compreender as relações entre Planejamento, Conflito 

e Governança Ambiental, tendo como base, o Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus. 

 

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar, explicitar e compreender os conflitos ambientais, agentes e 

desafios relacionados às orientações do PMMA Ilhéus; 

 Gerar um mapa de uso e ocupação dos solos de Ilhéus no período de 

20 anos  

 Mapear, com base na legislação e outras experiências possíveis 

mecanismos e estratégias de governança para superação dos desafios 

à implementação do PMMA de Ilhéus. 

 

1.3 METODOLOGIA GERAL 

 

O uso de geotecnologias, em especial o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) e o Sensoriamento Remoto, têm representado importantes ferramentas para 

os estudos aplicados ao mapeamento de uso do solo, fomentando suporte 

necessário para a realização de trabalhos direcionados a obtenção de informações 

sistematizadas, que proporcionam a identificação das classes de uso e cobertura do 

solo da área a ser estudada, em um nível relevante de detalhamento, sem onerar ou 

mesmo tornar prolongada a pesquisa, como também favorecem a tomada de 

decisão nas atividades de licenciamento e planejamento ambiental, auxiliando no 

desenvolvimento socioeconômico sustentado (PAREDES, 1994; MOREIRA, 2001). 

Portanto, na pesquisa inicialmente foram espcaializadas as evoluções da 

ocupação segundo registros históricos do pau Brasil, da cana e do cacau, para 

compreender a dinâmica espacial de 1500 a 1950, posteriormente foi mapeado o 

uso e classificação dos solos do município de Ilhéus, como auxiliador para 



18 
 

 
 

compreender as dinâmicas ocorridas nos últimos 20 anos no que diz respeito ao uso 

e as classes que se utilizam ou foram utilizadas para esses solos. 

A utilização e interação com o uso do solo é definida por Rosa (2004) como 

sendo a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem. E entender 

essas dinâmicas entre homem e ambiente é um dos alicerces para aplicação de 

uma boa governança ambiental e possível resolução de conflitos ambientais 

existentes. 
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Figura 11 - Localização do município de Ilhéus - BA. 
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Sendo assim, foram adotadas algumas técnicas do geoprocessamento e 

do SIG para gerar a interação do uso dos solos de Ilhéus com os fragmentos a 

serem conversados e recuperados pelo PMMA do município. 

Para isso, utilizou-se de imagens de satélite para gerar os mapas de uso 

e ocupação do município. Segundo Florenzano (2002) e Delatorre et al. (2011), 

o uso de imagens de satélite possibilita o estudo e monitoramento tanto de 

fenômenos naturais dinâmicos do meio ambiente (erosão do solo, inundações) 

como fenômenos antrópicos, no caso, os desmatamentos. Estes fenômenos 

impressos na paisagem são registrados nas imagens produtos do 

sensoriamento remoto, sendo possível, por meio da análise destas, identificar, 

calcular e monitorar o crescimento de áreas desmatadas, áreas 

impermeabilizadas, dentre outras. 

O uso de técnicas de SIG e Sensoriamento Remoto constituem hoje, 

portanto, um importante conjunto de ferramentas aplicáveis ao planejamento 

geográfico, bem como para a obtenção de dados a serem utilizados no 

planejamento e zoneamento, tanto em níveis regionais quanto municipais, 

como cita Corrêa et al.(1996). estas técnicas representam um grande auxiliador 

no planejamento para a aplicação na construção dos PMMAs. 

A partir da compreensão do uso e ocupação dos solos, entendeu-se que 

gerar um modelo com as modificações ocorridas num período de 20 anos no 

município poderá ajudar a entender e prever as dinâmicas futuras relacionadas 

ao uso e ocupação dos solos de Ilhéus. 

Inicialmente, objetivou-se criar uma classificação de uso e ocupação dos 

solos de Ilhéus, num período de 20 anos, selecionando uma imagem do ano de 

1995 e uma outra imagem do ano de 2015. É necessário destacar que se 

utilizou o período de 20 anos para análise multitemporal pela dificuldade em 

encontrar imagens com boa qualidade para processamento e baixa quantidade 

de nuvens para a região que o município de Ilhéus localiza-se. 

O município encontra-se em região litorânea, com formação de grandes 

massas úmidas, típico de regiões com clima tropical, o que prejudica a 

obtenção de imagens de satélite, pois as nuvens dificultam a passagem dos 

raios emitidos pelos sensores que capturam as respostas espectrais das 

nuvens e não dos objetos abaixo delas. 
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As imagens foram obtidas por meio do site da United States Geological 

Survey (USGS). As imagens selecionadas foram do satélite Landsat 5 (ano 

1995) e Landsat 8 (ano 2015). A resolução espacial das imagens utilizadas nas 

bandas multiespectrais foi de 30 metros, para ambas. Com resolução 

radiométrica de 8 bits para as duas imagens utilizadas. 

Posteriormente à obtenção das imagens, realizou-se a correção 

atmosférica necessária, com o intuito de reduzir os ruídos deixados na captura 

da imagem pelo satélite e diminuição de nuvens presentes nas imagens. Por 

Ilhéus estar localizada em uma zona tropical úmida, de alta pluviosidade e 

incidência solar, o que acarreta formação de muitas nuvens e estas são 

capturadas nas imagens, fez-se necessária a correção atmosférica. 

Após esta etapa aplicou-se nas imagens a composição colorida R3G4B5 

(canal do visível), para identificar as classes de uso e ocupação e aplicar a 

classificação supervisionada. 

Foram identificadas 5 classes de uso e ocupação: Restinga, Floresta, 

Manguezal, Água, Área Urbana, Agropastoril e Pastagem. Para delimitação e 

classificação das devidas classes foram utilizados os critérios. É importante 

destacar que a classe de floresta não pode ser separada da classe de Cacau 

Cabruca, pois a resolução espacial das imagens usadas não possui qualidade 

escalar que possibilite a obtenção de detalhes no imageamento da superfície. 

Porém, este não é o objetivo principal da pesquisa, sendo suficiente para a 

análise necessária dos produtos gerados sem a separação dessas classes. 

Segue uma definição para compreender o porquê escolheu-se este tipo de 

classificação. O princípio da classificação supervisionada é baseado no uso de 

algoritmos para se determinar os pixels que representam valores de reflexão 

característicos para uma determinada classe. A classificação supervisionada é 

a mais utilizada na análise quantitativa dos dados de sensoriamento remoto 

(EASTMAN, 1999). 

Aplicou-se então a Classificação Supervisionada no Software ArcGis 10.1, 

com as classes predefinidas anteriormente e gerou-se duas imagens com o 

uso e ocupação dos solos de Ilhéus no período de 20 anos, imagens estas, que 

estão apresentadas nos resultados do trabalho. 

Vale ressaltar que as limitações da resolução espacial das imagens 

utilizadas não permitiram uma maior diferenciação de classes, pois, para isto 
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exigiria um maior nível de detalhe nas imagens, com um maior número de 

pixels e maior qualidade nas imagens, limitando parcialmente os resultados do 

trabalho. Entretanto, com o detalhamento necessário das classes mais 

relevantes para as discussões dos conflitos ambientais e possíveis 

governanças a serem aplicadas. Na figura 12, encontram-se as etapas para o 

processamento das imagens para a aplicação da Classificação Supervisionada. 

Figura 12 – Fluxograma da Classificação Supervisionada. 

 

 

Não houve campo de reconhecimento da área por conta do não 

financiamento da pesquisa e por cortes de verba existentes nos recursos 

repassados para os programas de pós-graduação, o qual também não pode 

financiar os campos da pesquisa. 

 

 Os passos seguidos para o desenvolvimento geral da pesquisa estão 

descritos na figura 1, onde se encontra também um fluxograma geral da 

pesquisa, demonstrando como as etapas estão relacionadas. Em todas as 

etapas da pesquisa utilizou-se de levantamento bibliográfico, utilizaram-se 

dados secundários.  

É necessário destacar a importância de estudos relacionados à 

conservação e restauração de biomas e fragmentos de mata em ambientes 
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urbanos e rurais e a relevância ecológica, ambiental e social da Mata Atlântica 

para a sociedade de forma geral. A partir da base teórica acerca do bioma MA, 

instrumentos legais de conservação e os PMMAs, buscou-se compreender os 

papéis de cada instrumento, como estes contribuem para preservação e 

conservação da MA e se os PMMAs vêm desempenhando e alcançando os 

objetivos principais de sua criação e aplicação. 

Compreender os mecanismos que atuam no município para proteção, 

conservação e recuperação da MA é necessário para compreender de onde 

partem os conflitos, como estes se dão, onde se localizam, quais stakeholders 

estão envolvidos e quais as responsabilidades dos agentes. Deste modo, 

analisou-se a relevância do bioma MA, qual a importância e necessidade para 

sua preservação, conservação e recuperação, quais os instrumentos legais no 

país que atuam para estas ações e por fim, qual a função e relevância dos 

Planos Municipais de Mata Atlântica como uma das ações de conservação do 

bioma. 

Foram inicialmente estudadas literaturas que demonstrassem a alta 

relevância biológica, social e econômica da MA, encontrados em livros, artigos 

científicos, dissertações e teses, explanavam sobre a MA em distintas áreas e 

visões de análise. Posteriormente, analisou-se os instrumentos da legislação 

brasileira que tem como função a conservação, preservação e recuperação da 

MA, apresentando brevemente como estes instrumentos funcionam e quais as 

ações específicas destes. Por fim, apresentou-se o PMMA, instrumento legal 

escolhido para ser estudado na presente pesquisa, pontuando a metodologia 

utilizada para construção dos Planos, planos de ação e desafios a 

implementação dos PMMA. 

A forma como se estruturou a revisão de literatura permitiu compreender 

desde a relevância do bioma Mata Atlântica até os desafios e entraves 

encontrados para a implementação dos Planos Municipais de Mata Atlântica, 

como instrumento importante nas ações de conservação e recuperação da 

mata, facilitado pela escala local de estudo e aplicação, viabilizando custos e 

implementação, assim como gerenciamento das ações. A partir do que foi visto 

sobre a relevância biológica da M.A e os instrumentos legais que visam a sua 

proteção, analisou-se as funções, potencialidades e possíveis aprimoramentos 

destes instrumentos para a conservação da M.A. 
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Com os resultados obtidos na pesquisa, fez-se a análise crítica das 

informações, e buscou-se identificar dificuldades, desafios, sugestões e 

conclusões acerca dos PMMAs.  

Figura 2 - Fluxograma da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2- HISTÓRIA AMBIENTAL DA MATA ATLÂNTICA E 

DE ILHÉUS 
 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo tratou-se da história ambiental da Mata Atlântica (MA) e 

dela no município de Ilhéus, desde o período de colonização até os dias atuais 

e da situação presente do uso e ocupação do solo. Buscou-se construir um 

histórico de desmatamento para compreender as dinâmicas envolvidas, não 

somente as ambientais, mas também econômicas, sociais, culturais e políticas 

que influenciam e se firmaram neste processo. As imagens de satélite 

permitiram um detalhamento da situação atual do uso e ocupação, reflexo 

deste processo histórico. 

 

2.2 Mata Atlântica e sua cobertura original 

 

Através deste breve histórico do desmatamento, objetiva-se 

compreender as dinâmicas dos distintos períodos de exploração e 

transformação da MA, para compreender a situação atual e como esta pode 

ser mudada. 

 De acordo com Dean (1996), é necessário entender as inúmeras 

finalidades/intencionalidades que levaram ao desmatamento deste bioma, 

fazendo com que cerca de 93% de sua área original fosse perdida. 

A MA significa abrigo para várias populações tradicionais e garantia de 

abastecimento de água para mais de 122 milhões de pessoas, mais da metade 

da população brasileira. Parte significativa de seus remanescentes está hoje 

localizada em encostas de grande declividade, consideradas inaptas às 

práticas agrícolas. Sua proteção é a maior garantia para a estabilidade 

geológica dessas áreas, evitando assim as grandes catástrofes que já 

ocorreram onde a floresta foi suprimida, com consequências econômicas e 

sociais extremamente graves. Esta região abriga, ainda, belíssimas paisagens, 

cuja proteção é essencial ao desenvolvimento do ecoturismo, uma das 

atividades econômicas que mais crescem no mundo. 
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Distribuído ao longo de mais de 23 graus de latitude sul, com grandes 

variações no relevo e na pluviosidade, a MA é composta de uma série de 

tipologias ou unidades fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetacional 

que proporciona a grande biodiversidade reconhecida para o bioma. Apesar da 

devastação acentuada, a Mata Atlântica ainda abriga uma parcela significativa 

de diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo 

(MITTERMEIER et al., 2004). A riqueza pontual é tão significativa que um dos 

maiores recordes mundiais de diversidade botânica para plantas lenhosas 

foram registrados nesse bioma (MARTINI et al., 2007). 

 

2.3 Relevância Ecobiológica da Mata Atlântica 

 

A MA apresenta uma variedade de formações, que engloba um 

diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estrutura e composições 

florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as características climáticas 

da região. A história brasileira está intimamente ligada à MA e, talvez por isso, 

este bioma carregou o dogma de um dos mais ameaçados, sendo considerado 

um “hotspot” para conservação, dado o seu alto grau de endemismos e 

ameaças de extinções iminentes (MYERS et al., 2000). 

O endemismo, a alta biodiversidade e as inúmeras funções ecológicas 

são alguns dos fatores que influenciam na alta relevância para conversação e 

preservação do bioma, com destaque para os fragmentos que persistiram ao 

longo do Sul da Bahia, os quais desempenham a função de corredores entre as 

áreas de proteção que lá existem e integram o corredor central da MA. Este 

corredor tem como estratégia assegurar a proteção dos remanescentes 

florestais significativos e incrementar, gradativamente, o grau de ligação entre 

porções nucleares da paisagem por meio do controle, proteção e recuperação 

da cobertura florestal e desenvolvimento de atividades de produção sustentável 

que contribuam com essa conexão (AYRES, et. al, 2005). 

O objeto de estudo também mostra alta relevância ambiental, o qual 

apresenta extrema riqueza biológica e abriga muitas espécies de distribuição 

restrita e ameaçadas de extinção (PRADO et al., 2003; AGUIAR et al., 2005; 

AYRES et al., 2005; IPEMA, 2005). Em estudo realizado pelo herbário da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e pelo Jardim 
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Botânico de Nova York em uma reserva privada no município de Uruçuca – BA, 

foram encontradas 458 espécies de árvores em um hectare de floresta, recorde 

mundial de riqueza de plantas lenhosas (THOMAS et al., 1998). 

 

2.4 Desmatamento do Bioma Mata Atlântica 

 

Segundo Rodrigues et al.(2010), da área original do Bioma Mata 

Atlântica, aproximadamente 1.300.000 ha, restaram apenas 7% da vegetação 

original, boa parte concentrada em fragmentos que não possuem conectividade 

com outros fragmentos remanescentes.  

A redução desse patrimônio em 93% do seu tamanho original acarretou 

verdadeiras ilhas de florestas isoladas. Barbosa (2006) aborda o 

desmatamento da MA como um reflexo direto da exploração desordenada de 

seus recursos naturais, principalmente madeireiros, e da sua ocupação 

resultando em milhões de hectares de áreas desflorestadas convertidas em 

pastagens, lavouras e centros urbanos. A proteção dos fragmentos florestais 

remanescentes e a restauração da conectividade física e ecológica entre essas 

áreas são fundamentais para a reversão desse quadro (SIQUEIRA & 

MESQUITA, 2007). 

A distribuição espacial do bioma MA está representada a seguir, na 

figura 2, que representa a ocupação original do bioma desde o Nordeste 

brasileiro até o sul do país, representado pelo verde escuro, e a distribuição 

atual que os fragmentos de mata ocupam em verde de tom mais claro. 
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Figura 2 - Mapa de Distribuição Original da MA. 

 

Fonte: MMA, ICMBIO, 2008. 

 

 

Como se observa no mapa (Figura – 2), os estados que possuem 

maiores fragmentos de M.A estão concentrados no nordeste, sudeste e sul do 

país. A Bahia é o estado que possui a maior representatividade de fragmentos 
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na região nordeste. Possui maior concentração de fragmentos, maior 

conectividade e maior distribuição espacial no território.  

 

 

2.5 Histórico de desmatamento da Mata Atlântica 

 

Os impactos antrópicos sobre o bioma iniciaram-se há mais de 10 mil 

anos, quando seu domínio era ocupado por grupos nômades caçadores-

coletores. Posteriormente, etnias indígenas passaram a praticar a agricultura, 

usando fogo para derrubar a floresta (DEAN, 1996). A partir da colonização 

europeia, a MA sofreu seu período de maior conversão. O fogo passou a ser 

usado de forma intensiva, sem permitir a recuperação da mata e do solo. 

Quando o solo se tornava desgastado pela contínua exploração, os 

colonizadores ocupavam sucessivamente novos terrenos do Brasil-Colônia 

(DEAN, 1996). 

Os portugueses inicialmente encontraram extensas florestas, ao logo de 

toda a costa litorânea brasileira, com uma alta diversidade de espécies animais 

e vegetais. Inicialmente, o recurso que mais atraiu os colonizadores foi o Pau-

Brasil, árvore do gênero Caesalpinia, típica na MA brasileira, a qual deu origem 

ao nome do próprio país (FURTADO, 1913). 

A figura 3, apresentada a seguir, ilustra o início da colonização 

portuguesa no país e os primeiros locais onde houve a extração da MA e, 

consequentemente, o desflorestamento da mata original. Este foi o primeiro 

ciclo de cunho econômico e de origem da colonização portuguesa em terras 

brasileiras. 

Ao notar a falta de pedras preciosas e a presença de indígenas nas 

terras desconhecidas, os portugueses passaram a desmatar grandes 

extensões de mata para montar acampamentos, os quais serviam como 

acomodações e pontos de apoio diante das investidas dos indígenas. De 

acordo com Vinháes (2001), frente à vasta biodiversidade faunística e florística, 

o Pau-Brasil foi o primeiro produto vegetal explorado, para a extração de um 

sumo avermelhado, o qual servia de tintura para os tecidos das vestimentas 

portuguesas e afins. Este foi o primeiro ciclo de explosão dos recursos da MA, 
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o qual vai subdividir-se em mais três ciclos até o estágio atual da floresta, 

(FREITAS, 1924). 

O ciclo econômico seguinte foi o da mineração, no qual a busca por 

metais preciosos expandiu a colonização para o interior do país, fundando vilas 

e abrindo estradas que contribuíram para a degradação das formações 

interioranas da MA, como as florestas semideciduais do estado de Minas 

Gerais. Após a independência 

do Brasil, e o período de grande produção da Cana-de-açúcar no país,  a 

cafeicultura tornou-se preponderante, contribuindo para a consolidação do 

desmatamento e da fragmentação do bioma no Sudeste (DEAN, 1996). 

Figura 3 - Início da colonização portuguesa no Brasil. 

 

Fonte: ABREU, (2003). 

As investidas em busca de pedras preciosas e ouro no país marcaram o 

histórico de povoamento em algumas regiões, como no estado de Minas 

Gerais. O mapa (Figura 4) ilustra essa informação, de que o povoamento e 

urbanização expandiu-se no século XVIII, em função da expansão urbana, 

teve-se o desmatamento e fragmentação da MA. 
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Entre os séculos XVI e XIX, largas extensões de terra eram desmatadas, 

onde a vegetação original era convertida em pastos e lavouras de cana-de-

açúcar, principalmente no Nordeste.  

Após as investidas em busca de ouro e pedras preciosas, houve o 

plantio da Cana-de-açúcar em diversas regiões do Brasil-Colônia, atividade 

agrícola que contribuiu muito para a atual configuração da MA. Neste ciclo, 

destacam-se alguns estados localizados no litoral brasileiro, como Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Bahia no Nordeste, o qual teve a maior extensão de 

terras cultivadas neste ciclo econômico no período colonial, como se observa 

no mapa da figura 5.  

Figura 4- Incursões em busca de pedras preciosas no Brasil do século 
XVIII. 

 

Fonte: ABREU, (2003). 
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Figura 5- Mapa representando a produção de diferentes culturas no país. 

 

Fonte: ABREU, (2003). 

O período da produção de cana-de-açúcar no país e também em Ilhéus, 

foi um período significativo para desflorestamento da M.A em função das áreas 

produtoras. De acordo com Andrade (1998) a importância da cana-de-açúcar 

na formação da região Nordeste é indiscutível, a atividade agrícola de 

plantation e o parque industrial, fizeram com que a região da Mata e do Litoral 

Oriental tenha concentrado grande parte da população e seja considerada a 

mais importante do Nordeste. Como consequência em torno da expansão de 

áreas produtoras da cana-de açúcar e distribuição da população no nordeste 

brasileiro, aumentou o desmatamento nestas áreas. 

Este primeiro período de uso dos recursos naturais do bioma começou 

com uma grande produção e de acordo com a diminuição do recurso, este 

período foi de grande valia para a extensão do que é o território brasileiro 

atualmente, pois com a busca pelo ouro, os portugueses adentravam as matas 

para continuar a extração, quebrando assim o tratado de Tordesilhas com a 

Espanha e estendendo o território inicial do acordo. Dentre essas incursões ao 

território do Tratado, começaram a plantar cana-de-açúcar e, posteriormente, 
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com o declínio do ciclo açucareiro iniciou o ciclo do cacau, o qual vai perdurar 

até a final do século XX, com resquícios no século XXI, de acordo com 

Andrade (2003). 

 

2.6 Histórico da produção cacaueira no Sul da Bahia e no município de 

Ilhéus. 

 

O desmatamento na reigão sul da Bahia e do município de Ilhéus está 

associada inicialmente a extração do Pau-Brasil nos primeiros anos da 

colonização e posteriormente a produção de cana-de-açúcar para exportação. 

Após este período, introduziram outras culturas na agricultura da região. 

Em meados do século XVIII, foi introduzido o cacau no Sul da Bahia, 

sendo levado para as fazendas ilheenses em 1752, segundo Virgens Filho et 

al.(1993), o qual iniciou o ciclo do cacau. 

A figura 6 mostra a produção de cacau ao longo do país no século XIX. 

Nota-se que dos estados apenas cinco estados produziam este fruto nesta 

época, sendo eles o Amazonas, Pará, Rondônia, Espírito Santo e Bahia, o 

último que veio a se destacar nesta produção. 

A difusão da lavoura cacaueira no sul da Bahia deu-se a partir de dois 

focos principais: as bacias dos rios Almada e Cachoeira, em Ilhéus, de onde se 

alastrou para o interior e o norte; o vale do Jequitinhonha, de onde se estendeu 

para o Extremo-Sul . O início do cultivo comercial no município ilheense deu-se 

na década de 1820, às margens do Almada. Os pioneiros foram principalmente 

suíços e alemães com capital, que investiram na construção de engenhos, 

onde plantaram cana-de-açúcar, café e cacau, e de serrarias, para a extração 

de madeiras. Índios diaristas e negros escravos formavam a base da mão-de-

obra utilizada na derrubada de árvores, no plantio e na colheita das lavouras. A 

abertura das matas às margens do rio Almada e dos seus afluentes, e a sua 

progressiva substituição pelas roças de cacau e café foi inicialmente levada a 

termo pelos Weyll, Schimidt, Borel e Saueracker, entre outros, segundo Barros 

(2004). 

A expansão da lavoura cacaueira no final do século XVII passou a 

intensificar-se pela região do sul da Bahia. O mapa (Figura 6) mostra a 

expansão da produção de cacau no sul da Bahia do século XVII até o presente. 
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Nota-se que no século XVII as lavouras concentravam-se no sul da Bahia, 

foram expandindo-se para o extremo sul e baixo sul e no século XXI já haviam 

chegado ao recôncavo baiano. 

 

 

 

Figura 6- Expansão da Lavoura Cacaueira no sul da Bahia do século XVII 
ao século XXI. 

 

Fonte: SANTANA, (2003). 

 O plantio intensivo do cacau nas matas do rio Cachoeira deu-se a partir 

de uma colônia de estrangeiros, principalmente de origem alemã, de acordo 

com Barros (2004). Esses colonos foram trazidos por Weyll e Saueracker, entre 
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os anos de 1823 e 1824, para substituir a mão-de-obra escrava em suas 

fazendas no Almada. O período da chegada dos colonos coincidiu com o 

período caótico da guerra da Independência. Várias dificuldades 

impossibilitaram a instalação dos colonos no Almada. Por ordem de D. Pedro II, 

incentivador da imigração alemã, a câmara de Ilhéus pagou diárias aos colonos 

pelo espaço de dois anos e mandou derrubar matas e preparar roçados à 

margem esquerda do Cachoeira para os mesmos. “A colônia estabeleceu-se 

definitivamente no terreno que, estremando a fazenda Vitória, segue até o lugar 

denominado Cais, na extensão de uma légua pouco mais”(BRANDÃO. 

ROSÁRIO, 1970). Esses colonos alemães, junto a outros que chegaram no 

decorrer do século XIX, estavam cientes do crescimento da indústria 

chocolateira na Europa e investiram antes no cacau do que nas lavouras 

tradicionais da Bahia. 

O povoamento das margens dos rios Cachoeira e Almada foi 

incrementado a partir do início do século XIX. O processo de incorporação dos 

seus férteis terrenos caracterizou-se por questões jurídicas envolvendo os 

limites das propriedades cacaueiras, disputas provocadas pela intensificação 

da demanda no mercado exterior e a consequente valorização do produto na 

pauta de exportação da província baiana (CASTRO, 1981). 

De acordo com Castro (1981), o aumento das exportações de cacau e a 

introdução de novos tipos de cacaueiro, na segunda metade do século XIX, 

modificaram o quadro agrícola do sul baiano, incorporando faixas de terras 

ainda inexploradas comercialmente, como as encostas dos vales. A partir do 

ano de 1835, o cacau tomou parte regular nas exportações anuais da 

província. Nesse período, o valor do cacau era pequeno em relação ao total 

das exportações provinciais, mas foi um dos raros produtos agrícolas a crescer 

de importância na receita da Bahia no século XIX. O cacau, que de início 

conviveu lado a lado com o açúcar, a mandioca e o café, acabou por tudo 

abarcar, transformando o sul baiano numa região monocultora. 

O município de Ilhéus era em sua maioria de área rural, onde existia 

uma sede administrativa, para a comercialização do cacau e insumos para 

produção deste, dentre outros produtos. A extensão do território era composta 

por extensas fazendas monocultoras de cacau, dispostas com as casas dos 
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coronéis, sede das fazendas, as plantações e áreas para secagem e 

estocagem das amêndoas do fruto. 

A figura 7 mostra uma antiga lavoura de cacau localizada em Ilhéus, 

acompanhada de outra imagem que mostra a estrutura das fazendas e como 

as amêndoas do cacau eram secas para serem vendidas às indústrias de 

transformação do chocolate, e um pouco mais acima uma imagem de uma 

antiga lavoura de cana-de-açúcar, a qual também já foi cultivada no município. 

Para além da biodiversidade, o município de Ilhéus é conhecido 

mundialmente pela sua extensa produção e exportação de cacau, assim como 

a economia muito movimentada no século XX, a qual tinha participação em 

cerca de 80% do PIB Baiano, de acordo com o IBGE (2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Antiga Lavoura de cacau em Ilhéus – Ba. 

 
 

Fonte: Blog Ilhéus Amado. 
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Pelo fato do município ter principiado sua urbanização por causa das 

necessidades oriundas das lavouras cacaueiras, o perímetro urbano 

inicialmente era rodeado de extensos fragmentos de mata, e em torno de rios, 

baías, estuários e faixas litorâneas, como pode se observar na figura 8. A 

imagem mostra a interação do perímetro urbano com a paisagem natural de 

presença forte na cidade. Nota-se remanescentes de mata em algumas 

localidades da cidade e quase em todo o entorno da mesma. 

Observa-se na figura 9 que muitos anos se passaram, mas a 

espacialização dos fragmentos de mata no entorno urbano da cidade encontra-

se parecido com o apresentado na figura 8.  

A proximidade marítima do município foi fator importante para o 

escoamento da produção cacaueira, diante da necessidade e localização 

marítima favorável para o escoamento a partir deste. Isto fez com que o 

município fosse ligado fortemente à exportação através dos meios fluviais 

(ALMEIDA, 1996). 

 

 

 

Figura 8 - Paisagem antiga da Baía do Pontal, Ilhéus- Ba. 
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Fonte: Blog Ilhéus Amado. 

Figura 9 -Vista aérea de parte da zona central de Ilhéus, BA. 

 

Fonte: Jornal Grande Bahia. 

 

 

O município de Ilhéus passou por um período de pujança e 

representatividade econômica no estado da Bahia, no auge da exportação de 

cacau na região Sul do estado, porém, este período foi sucedido por uma forte 

crise na produção, escoamento e venda das sacas de cacau oriundas dessa 

região, como está representado na imagem abaixo (Figura 10), a expansão da 

Vassoura-de-bruxa ao longo do litoral sul e principal região produtora do fruto. 
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Figura 10- Expansão da vassoura de bruxa na área cacaueira da Bahia, 
1989-1992. 

 

Fonte:Blog Ilhéus Amado. 

  

Por conta da crise cacaueira no município, a expansão urbana 

desordenada foi agravada. Com este processo decorreram inúmeros outros 

problemas ligados direta ou indiretamente, como a falta de estrutura urbana 

para a expansão da cidade, falta de escolas, hospitais e saneamento básico 

para a população, falta de estrutura no transporte público municipal, falta de 

emprego para a população do município, levando a uma evasão da população 

para outras cidades e estados brasileiros. 

A drástica queda da produção foi o fator central da crise cacaueria. 

Assim, houve a necessidade de novos projetos, os quais visavam a 

revitalização da economia na região. Um destes projetos foi o Polo de 

Informática de Ilhéus, com o objetivo de atrair empresas do ramo de informática 

e tecnologia, através de incentivos ficais e doação de terrenos. Porém, este 
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Polo não foi suficiente para alavancar a economia regional, a qual tenta se 

reestabelecer até os dias atuais. A quebra da principal atividade econômica do 

município modificou a dinâmica não apenas da agricultura e pecuária na 

região, mas também os fluxos sociais e dinâmicas relacionadas a estrutura 

urbana e social. 

O setor pecuário tem um papel de destaque na economia do município e 

tem seu processo de expansão ligado diretamente com a crise cacaueira e a 

busca por novos meios de produção agrícola na região Sul da Bahia, podendo 

assim ser relacionado ao desmatamento da MA em fins da década de 1980 e 

início da década de 1990. Este processo inicia com a expansão ou criação de 

novas áreas de pecuária avançando sobre as áreas de cabruca ou 

remanescentes de mata, áreas até então parcialmente preservadas.  

Em meados do século XX, principalmente a partir da crise econômica 

mundial de 1929, foi implantado um projeto de modernização do país, com 

desenvolvimento da rede urbana e do Parque Industrial (RODRIGUES, 2008). 

O processo demandou infraestrutura, com a intensa criação de estradas, 

ferrovias, indústrias e loteamentos urbanos. Ilhéus fez parte deste processo 

com a construção de novas estradas e vias que facilitassem o escoamento da 

produção do cacau. 

Compreender as dinâmicas naturais, sociais e econômicas ligadas a M.A 

fornece bases para compreender a conformação espacial atual deste bioma e 

as relações que se desenvolvem com o mesmo. Portanto é necessário 

destacar a importância de estudos relacionados a conservação e restauração 

de biomas e fragmentos de mata em ambientes urbanos e rurais e a relevância 

ecológica, ambiental e social da Mata Atlântica para a sociedade de forma 

geral. 

 

 

 

2.7 Caracterização do município de Ilhéus 

 
A área estudada foi o município de Ilhéus - Bahia, localizado na região 

Sul do estado, conhecida como Costa do Cacau e nomeada pelo IBGE (2010) 

como Microrregião Ilhéus-Itabuna (Figura 11). Destacam-se nessa região os 
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municípios de Ilhéus e Itabuna, que são os referenciais para a utilização de 

serviços de saúde, comércio, educação, turismo e outros. 

No que diz respeito ao meio físico da área de estudo, o relevo 

acidentado a oeste e a nível do mar nas áreas litorâneas permitem que se 

formem baías e estuários em quase toda a porção do município, permitindo 

também o desenvolvimento de vegetação exuberante e alta diversidade 

florística e faunística. 

 

 

2.8 Resultados e Discussão 

 

De acordo com Veiga e Xavier-da-Silva (2004), o geoprocessamento 

muda a forma de coletar, utilizar, e disseminar a informação, possibilitando o 

acompanhamento – monitoria – do desenvolvimento ou da implantação dos 

planos de desenvolvimento, por meio diversos, desde imagens de satélite até 

mapas interativos que permitem medir a espacialização da extensão dos 

efeitos das políticas e ações de desenvolvimento do espaço em questão em 

tempo real. 

Desse modo, a utilização das geotecnologias para compreender os 

processos dinâmicos ambientais, sociais e econômicos é de suma importância 

para diversas áreas de trabalho e para a análise dos conflitos e governança em 

questão na presente pesquisa. 

O histórico do desmatamento da MA, atrelado à configuração espacial 

do município de Ilhéus, diz muito sobre os fragmentos que ainda persistem no 

município. As dinâmicas ocorridas e em andamento são os fatores de alerta 

para lidar com os conflitos existentes e a governança necessária. Em vista 

disso, os mapas apresentados a seguir ilustram as relações do meio ambiental 

com as relações antropogênicas, visando, posteriormente, propor ações para 

resolução dos conflitos encontrados. 

Atualmente a economia da região onde Ilhéus está inserido é bem 

diversificada, como se pode observar na (Tabela 1). Todavia, a produção 

cacaueira ainda exerce grande influência na economia da região Sul do estado. 

Como se pode observar na tabela, Ilhéus ainda continua sendo uma produtora 

significativa de cacau, com grandes hectares de produção cacaueira ainda. 
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Porém, é importante ressaltar que existem outras culturas significativas, como 

a pecuária, o dendê, a cana e a mandioca, como se observa na tabela 2. 

Apesar da crise cacaueira na região Sul da Bahia, o fruto ainda é o que 

apresenta maior valor em área plantada e em valor de produção, o que 

demonstra a importância deste cultivo para a região. No entanto, outras 

culturas ganharam destaque com a queda do cacau, como nota-se na tabela 

acima, o mamão, banana, café e a cana tem boa representatividade nas 

culturas da região. O mamão e banana são as duas culturas em ascensão na 

região, as quais apresentam alta relevância econômica, com valores muito 

superiores as outras culturas apresentadas. 

 

 

 

 

 
Tabela 1 –Área plantada com cacau – Brasil, Bahia, Mesorregião Sul 

Baiano e Microrregião Ilhéus-Itabuna – hectares/percentagem da área 
cultivada – 1990-2004. 

 

Fonte: ZEE (2014). 
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Tabela 2- Agricultura na Macrorregião do Litoral Sul. 

 
Fonte: ZEE (2014). 

 

 

 

 

O primeiro mapa apresentou as Unidades de Conservação presentes no 

município, com os fragmentos especializados sobrepondo essas unidades, 

para melhor visualização das classes e distribuição dos fragmentos sob estas 

(Figura 13). O mapa mostra a distribuição espacial dos fragmentos de Mata 

Atlântica no município em sobreposição das unidades de paisagem existentes. 

Pode-se notar que a maioria dos fragmentos se concentra primeiramente em 

áreas de corredor ou mosaico ecológico, e secundariamente em áreas 

legalmente protegidas, posteriormente em áreas de unidade de proteção 

integral e por último e em menor parte em áreas de recuperação. A distribuição 

dos fragmentos mostra como o processo de evolução da paisagem no 

município interferiu diretamente nessa configuração.  

Como foi citado na revisão, a urbanização da cidade está ligada as 

lavouras da cidade e posteriormente a crise cacaueira, fator este que explica a 
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presença de fragmentos de mata em perímetros urbanos, formando corredores 

ecológicos dentro dos espaços urbanos. 

Os fragmentos presentes a sul do município, localizados próximos ao 

município de Una, estão relacionados à Unidade de Conservação presente 

neste município, Reserva Biológica de Una, destinada a conservação e 

preservação da Mata Atlântica e algumas espécies de mamíferos, insetos e 

roedores ameaçados de extinção. Nota-se poucos fragmentos de mata nas 

áreas de unidade de recuperação e de proteção integral, porém observa-se em 

contrapartida, fragmentos com uma extensão territorial relevante, se 

comparada a outros fragmentos em outras áreas, como os fragmentos 

presentes nas unidades de corredor, por exemplo. 

O mapa demonstra o que foi dito na revisão de literatura, sobre a 

presença de muitos remanescentes de mata na região e remanescentes de 

grande importância para conservação, preservação e recuperação da Mata 

Atlântica. 

O mapa apresentado na figura 14 mostra as unidades de paisagem ou 

tipos de vegetação presentes no município de Ilhéus, de acordo com os dados 

do Zoneamento Econômico Ecológico do estado da Bahia de 2013. 
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Figura 13 - Mapa de Unidadáreas prioritárias. 
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Figura 14 – Mapa de Unidades de Paisagem de Ilhéus. 
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Pode-se observar na Figura- 13 uma correlação entre os fragmentos de 

M.A e as unidades de paisagem apresentada na Figura – 14. Nota-se que ao 

sul do município encontram-se as maiores concentrações de fragmentos de 

mata, onde encontram-se as unidades de paisagem das áreas com 

remanescentes de floresta ombrófila densa. 

Como já foi observado, ao sul do município encontram-se 

remanescentes de Floresta Ombrófila Densa e concomitantemente, áreas de 

cultivo em cacau. Como já foi citado, acredita-se que o cultivo no sistema 

agroflorestal cabruca contribui para preservação de boa parte dos fragmentos 

encontrados na região do sul da Bahia, consequentemente, Ilhéus. 

 É importante destacar a classificação para a área de perímetro urbano, o 

qual apresenta uso diversificado, e anteriormente demonstrou que existem 

fragmentos de mata com função de corredor na cidade. Esta definição de uso 

diversificado é justamente a presença de elementos urbanos e rurais ainda 

encontrados na cidade de Ilhéus. Em conjunto com o que foi apresentado 

anteriormente, nos mapas de unidades de conservação e mapa de unidades de 

paisagem de Ilhéus, gerou-se os mapas de Uso e Ocupação dos solos de 

Ilhéus para os anos de 1995 e 2015, apresentados a seguir. 

O primeiro mapa gerado foi o do ano de 1995 com a imagem Landsat 5 

(Figura 15), onde encontram-se 5 classes mapeadas e trazidas para a 

discussão. Neste mapa visualiza-se melhor a fragmentação da mata e a 

distribuição dos fragmentos ao longo do município. É de suma importância 

destacar que os valores dos pixels de floresta e áreas de cabruca são muito 

parecidos e o mapeamento feito não teve como distinguir as áreas de floresta e 

áreas de cabruca, sendo classificados como uma só classe. Pode-se observar 

a tendência apresentada anteriormente, para os fragmentos de mata 

localizados ao sul do município, mas também a presença próxima ao perímetro 

urbano de Ilhéus.  

 Destacam-se também as classes de solo exposto e agropastoril, as 

quais apresentam grande representatividade no mapeamento apresentado. 

Pode-se notar uma quantidade relevante de áreas agropecuárias, as quais se 

explicam pelo período da imagem, década de 1990, início da crise cacaueira na 

região, onde os monocultores do cacau estavam em busca de novas culturas 

para aproveitar suas terras e reavivar a economia local. 
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As classes de água e manguezal apresentam boa visualização no 

mapeamento, podendo identificar ambas e localizá-las no mapa. Na sequência 

encontra-se o mapa do ano de 2015, com as mesmas 5 classes apresentadas 

anteriormente, porém mostrando as mudanças sofridas pelas classes ao longo 

do período de 20 anos (Figura 15). 

 

 



62 
 

 
 

Figura 15 – Mapa de Uso e Ocupação dos solos de Ilhéus de 1995 e 2015. 

 

Fonte:  SIG Bahia (2003) e MMA (2008). 
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Primeiramente, observa-se uma diminuição visual e significativa para a 

classe de floresta em toda a extensão do município, principalmente na porção 

sul do município, onde já se citou ter fragmentos importantes de mata 

conectados a Rebio Una.  Este fenômeno pode ser explicado pelo fato da 

região ainda procurar formas de melhorar a economia local e investimentos 

emempreendimentos imobiliários, os quais tem crescido nos últimos anos. 

A atividade agropecuária também demonstrou um aumento significativo 

no período de 20 anos, avançando sob a classe de floresta, e um aumento 

espacial muito representativo na porção noroeste do município. 

Outra classe que apresentou uma diminuição visível foi a classe de 

manguezal, que no ano de 1995 mostrou uma representatividade significativa 

se comparada ao mapa de 2015, e principalmente pela classe de floresta ter 

apresentado uma redução nos fragmentos em função de outras formas de uso, 

assim como esta classe.  

O comportamento das margens de confusões das classes apresentadas 

neste período de 20 anos para o mapeamento de uso e ocupação dos solos do 

município de Ilhéus pode ser observado nos quadros a seguir, que quantificam 

o quanto cada classe obteve o valor mais aproximado da classe amostrada. 

Na tabela 3, apresentada para a imagem de 1995 pode-se observar as 

cinco classes amostradas no mapeamento, destacando as classes amostradas 

de água e manguezal, que apresentou 100% de exatidão com os pixels da 

imagem. Já a classe de área urbana foi a que apresentou o menor valor de 

exatidão para os pixels de solo exposto, como valor de 94,29%. 

 

 

 

Valor de 
Validação: 

98,85 

 Manguezal Área 
Urbana 

Floresta  Agropecuária Água 

Manguezal  100% 0% 0%  0% 0% 

Área Urbana  0% 94,29% 0%  5,71% 0% 

Floresta  3,77% 0% 96,23%  0% 0% 

Agropecuária  0% 1,92% 0%  98,08% 0% 

Água  0% 0% 0%  0% 100% 

Tabela 3 - Margem de confusão para imagem Landsat 

1995. 
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Já para a imagem do ano de 2015 a classe amostrada de água 

continuou apresentando o maior valor de exatidão para os pixels dessa classe, 

assim como a classe de área urbana que não demonstrou confusão com 

nenhuma outra classe. Em contrapartida, a classe de floresta foi a classe que 

demonstrou o menor valor para exatidão de pixels amostrados desta classe e 

confundiu-se com as classes de manguezal e agropecuária (Tabela 4). 

Tabela 4 - Margem de confusão para imagem Landsat 2015. 

Valor de 
Validação: 

95,99 

Manguezal Área 
Urbana 

Floresta Agropecuária Água 

Manguezal 94,87% 0% 0% 5,13% 0% 

Área Urbana 0% 100% 0% 0% 0% 

Floresta 7,55% 0% 79,25% 13,21% 0% 

Agropecuária 0% 0% 1,92% 98,08% 0% 

Água 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Para analisar algumas mudanças ocorridas nesse período, utilizou-se do 

mapeamento de Usos da terra no município de Ilhéus do ano de 2003 (Figura 

17), realizado por Santana (2003), objetivando encontrar resultados parecidos 

ao feito no trabalho. É necessário ressaltar que as classes utilizadas para o 

mapeamento apresentado a seguir, são distintas das classes utilizadas no 

presente trabalho, porém, tratam-se de classes ligadas aos usos dos solos e 

feições vegetacionais encontradas no município. 

Observa-se no mapa acima que o cacau tem destaque em extensão de 

área plantada no município, mas que as classes de vegetação secundária, 

remanescentes florestais, e vegetação secundária em consórcio com algum 

sistema agroflorestal tem um grande destaque na distribuição dos usos das 

terras no município. 

O mapa apresentado por Santana (2003), destaca o que já foi citada na 

revisão de literatura e no próprio mapa de Uso e Ocupação dos solos de Ilhéus 

nesta pesquisa, onde os fragmentos de mata e áreas de mata secundária ainda 

ocupam uma área expressiva, mesmo próximo ao centro urbano. 

A partir da análise dos dois mapas de uso e ocupação de Ilhéus (Figuras 

15 e 16) pode-se perceber as mudanças de dinâmicas da paisagem, sendo 

elas a diminuição dos fragmentos de M.A, expansão urbana e solo exposto, 
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diminuição dos manguezais, crescimento da agropecuária sofrida no município 

e consequentemente a diminuição de algumas classes em função do aumento 

de outras. 
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Figura 26 - Usos da terra no município de Ilhéus do ano de 2003. 

 
Fonte:Santana (2003). 
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Por fim, criou-se uma linha do tempo (Figura 18), com objetivo de 

resumir cronologicamente os acontecimentos mais relevantes em Ilhéus e 

região, para compreender a atual configuração do município e sua relação com 

a Mata Atlântica, a seguir: 

A linha do tempo mostra um pouco da relação econômica de Ilhéus e a 

Mata Atlântica com a conservação e recuperação do bioma estudado. 

 Apesar da produção agrícola intensa no município, o sistema 

agroflorestal cabruca preservou boa parte dos fragmentos que existem 

atualmente, porém nota-se que com a crise cacaueira houve um esvaziamento 

da zona rural em função do inchaço urbano, tendo como uma das 

consequências a expansão desordenada em áreas urbanas, e conseguinte o 

desflorestamento de mata nessas áreas. 

 É importante salientar que este processo é recente, se 

analisarmos a linha cronológica acima, e que apesar dos processos de 

desmatamento ocorreram ações que propõem a conservação, preservação e 

recuperação da mata concomitantemente. 

Portanto, é necessário atentar-se as mudanças e dinâmicas ocorridas no 

período estudado, para prever e propor ações que busquem a integração do 

desenvolvimento local, conjuntamente com ações de conservação e 

recuperação da Mata Atlântica. 

Em função dos fatores que configuram as pressões atuais no município 

de Ilhéus, tem como principais resultados a diminuição da cobertura vegetal, 

perda de biodiversidade e conexão entre fragmentos, conflitos entre 

comunidades tradicionais e grandes agropecuaristas, e falta de políticas 

ambientais eficientes. Estes fatores estão associados a configuração das 

relações ambientais com as dinâmicas sociais e econômicas em transformação 

na região. 
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Figura 17 – Linha do Tempo 
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Compreender as dinâmicas ocorridas no bioma da Mata Atlântica do 

período colonial para os dias atuais, mostra como a economia, a política e a 

sociedade influenciaram e moldaram a distribuição atual deste bioma.  

Este breve histórico atrelado aos ciclos econômicos do país, compôs o 

referencial teórico não apenas para compreender como estes influenciaram nas 

mudanças acerca do desflorestamento e qual o papel do Plano Municipal de 

Mata Atlântica de Ilhéus para a conservação do fragmentos de mata no 

município. 

 As dinâmicas apontadas para a expansão agropecuária, a expansão 

urbana e o crescimento do solo exposto no município de Ilhéus, que 

comprometem os objetivos da conservação da M.A, apontam para a 

necessidade da implementação de políticas ambientais e de planejamento e 

gestão eficientes. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica é um instrumento com grande potencial para conservação e pode ser 

utilizado nessas dinâmicas apresentadas no trabalho. 
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CAPÍTULO 3 - OS PMMAs E AS DEMAIS ESTRATÉGIAS DE 

CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA: ESTUDO DE CASO EM ILHEUS  

 
A Mata Atlântica, objeto dos planos que esta pesquisa foca, abrange 17 

estados brasileiros e tem uma alta relevância socioeconômica. Este capítulo 

buscou trazer uma revisão sobre alguns conceitos discutidos de relevância 

para a preservação, conservação e recuperação e quais os mecanismos e 

instrumentos que cercam e tentam garantir isto. Buscou-se visualizar suas 

ações, potenciais e limitações, utilizando esta revisão como alicerce para 

compreender o objeto de estudo da pesquisa que é Plano Municipal de 

Conservação de Ilhéus. 

 A MA é protegida pela Constituição, definida inclusive como Patrimônio 

Nacional, e por diversas leis, políticas, programas e projetos desenvolvidos 

para sua conservação e restauração, como por exemplo o Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica. 

O Pacto da MA é um marco para a conservação e restauração deste 

bioma. O Pacto foi construído para sustentar as ações de restauração da MA, 

que deverão ser potencializadas com o esforço coletivo e integrado das 

organizações não governamentais, governos federal, estaduais e municipais, 

proprietários rurais, comunidades tradicionais, cooperativas, associações e 

empresas.  

É importante compreender os conceitos de preservação, conservação e 

recuperação, Preservação é a ação de se conservar o que já existe, e procurar 

levar o que está se conservando o mais próximo da realidade, e impedir que se 

destrua.. 

A Preservação ambiental é a ação de apenas proteger um ecossistema ou 

recurso natural de dano ou degradação, ou seja, não o utilizar, mesmo que 

racionalmente e de modo planejado ( Scheeffer, 2008). 

Já a conservação ambiental, segundo Jacobi (2003), é o manejo dos 

recursos do ambientais, espécies vivas, incluindo o homem, com o menor 

impacto ambiental possível, buscando compatibilizar os elementos e formas de 

ação sobre a natureza, garantindo a sobrevivência e qualidade de vida de 

forma sustentável. 
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A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência 

da restauração ecológica. Restauração ecológica é o processo de auxílio ao 

restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou 

destruído. Um ecossistema é considerado recuperado – e restaurado – quando 

contém recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu 

desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais, como define a SER 

(2004). 

. A restauração é uma prática muito antiga e desenvolvida por diferentes 

povos ao longo da história humana. A recuperação de ecossistemas 

degradados foi praticada em distintas regiões e épocas (RODRIGUES; 

GANDOLFI, 2004). 

Pode-se então, discutir alguns instrumentos, leis e políticas que 

procuram promover a preservação, conservação e recuperação da MA, em 

âmbitos nacional, estaduais e municipais. 

As categorias analisadas neste capítulo acerca dos mecanismos legais 

de proteção da M.A foram os atores sócias, natureza, objeto de disputas e 

dinâmicas ambientais.  

 

3.1 Mecanismos legais de proteção 

 

Os mecanismos legais e os papéis das distintas instituições que tem 

como objetivo proteger legalmente a MA foram descritos nesta etapa. 

Posteriormente estes mecanismos e papéis serão analisados quanto ao seu 

papel na construção dos PMMAs e no PMMA do município de Ilhéus  

A legislação brasileira acerca da proteção da MA inicialmente se resumia 

a algumas premissas dispostas no antigo Código Florestal Brasileiro, porém em 

1998 o bioma Mata Atlântica passou a ser tratado como Patrimônio Nacional, 

através do § 4º, do Artigo 225, disposta abaixo: 

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônios nacionais, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais 

(BRASIL, 1998). 



72 
 

 
 

 Após a definição da MA como Patrimônio Nacional iniciaram-se algumas 

políticas e projetos que visam a conservação e recuperação do bioma, como 

observar-se-á ao decorrer do capítulo.  

A legislação brasileira possui atualmente vários mecanismos ou atores 

legais centrais que pautam a, conservação e recuperação da biodiversidade 

nacional, sendo estes os instrumentos legais de controle ambiental, que são a 

fiscalização, Padrões de qualidade ambiental, Sistema de 

Informação/Relatórios, Ordenamento/Zoneamento Territorial, Planos de Bacias, 

Instrumentos Econômicos, Outorga/Cadastros, UCs/Áreas Protegidas e 

Participação/Controle Social, os quais serão detalhados abaixo. 

A Lei Federal nº 11.428, de 2006, denominada Lei da MA tem como 

principal objetivo preservar os remanescentes da MA, e criar meios para a sua 

recuperação. Assim, regula a conservação, proteção, regeneração e utilização 

não apenas dos remanescentes no estágio primário, mas também nos estágios 

secundário inicial, médio e avançado de regeneração. A lei não proíbe 

definitivamente a supressão vegetal ou ocupação de áreas, mas cria critérios 

rígidos para tanto. O princípio por ela adotado é de que as áreas mais 

conservadas devem ser mais protegidas, as áreas degradadas devem ser 

enriquecidas e as áreas desmatadas priorizadas para uso, para evitar o avanço 

de atividades econômicas como agricultura, pastagens, e mesmo cidades 

sobre as áreas com floresta ou outro tipo de vegetação nativa preservada 

(MMA, 2008). A Lei da Mata Atlântica tem uma implicação direta nas 

autorizações de supressão vegetal, quanto o uso dos recursos oferecidos pelo 

bioma, explicitando os usos e as formas de uso, assim como os instrumentos 

de conservação e recuperação para esta, inclusive impondo compensação 

florestal, para usos que causem perda significativa de Biodiversidade. 

Ela é um dos principais instrumentos de conservação, recuperação, 

preservação e fiscalização dos fragmentos de MA no país. Dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e sobre 

outras providências a respeito do bioma. Encontram-se na lei 36 artigos com 

disposições legais sobre o uso, conservação, preservação e recuperação, e 

sobre a fiscalização dos fragmentos do Bioma da Mata Atlântica. Dentre os 

quais destacam-se:  
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“Recuperar a Mata Atlântica e conectar os 

fragmentos através de corredores ecológicos é 

Recuperar a Mata Atlântica e conectar os 

fragmentos através de corredores ecológicos é um 

desafio que precisa ser enfrentado pelos governos 

e pela sociedade”;  

Art. 5o  A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer 

estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta 

classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de 

intervenção não autorizada ou não licenciada.  

Art. 8o  O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma 

Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de 

vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio 

de regeneração.  

Art. 11.  O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados 

quando:   

I - a vegetação:  

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, 

em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou 

pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a 

sobrevivência dessas espécies;  

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle 

de erosão;  

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou 

secundária em estágio avançado de regeneração;  

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou  

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos 

executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;   

Além das restrições citadas acima acerca da supressão vegetal, a Lei da 

MA explicita medidas de compensação ambiental para as áreas suprimidas do 

bioma. Compreende-se que a compensação ambiental é um mecanismo 

financeiro que busca orientar, via preços, os agentes econômicos a valorizarem 

os bens e serviços ambientais de acordo com sua real escassez e seu custo de 
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oportunidade social, segundo o MMA (2016). Apesar de todo aparato legal que 

existe com a Lei da MA, ainda existem entraves diante da sua aplicação. O 

principal fator que pode-se citar é não garantia da aplicação legal e fiscalização 

ações que a lei propõe. A primeira questão que se coloca é a da 

disponibilidade de mapeamentos da cobertura da vegetação segundo seus 

estágios de regeneração. Estes mapeamentos devem ser feitos em escala 

suficiente para que os procedimentos autorizativos de qualquer ente federativo 

apliquem a Lei da MA. A escala adequada seria de 1:10.000 ou maior, que 

apenas alguns estados da federação possuem. A Bahia possui apenas um 

mapa de cobertura de 1997, com escala 1:100.000. Desta forma, vemos que 

um instrumento poderoso e simples para proteção da MA tem grande 

dificuldade de aplicação pela falta de informações georreferenciadas públicas. 

Abaixo encontra-se o conceito de licenciamento ambiental, para 

compreender o que é de competência do município. O artigo 1º, inciso II, da 

aludida Resolução, define licença ambiental como:  

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 

pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental. 

Outro instrumento legal de proteção a MA é o Código Florestal 

Brasileiro, o qual a primeira versão foi aprovada em 23 de janeiro 1934, no 

governo de Getúlio Vargas, através do Decreto nº 23793 e surgiu devido à 

preocupação com o rápido processo de derrubada das florestas nativas para a 

exploração de madeira. Já em 1962 foi proposto um “novo” Código Florestal 

sancionado em 1965 pela Lei Federal nº. 4771, que esteve em vigência até o 

ano de 2012. O novo Código Florestal gerou inúmeras discussões sobre suas 

reformulações, mas ainda é um instrumento forte na Legislação brasileira a 

favor da conservação da MA. 

São demonstradas algumas das potencialidades do Código Florestal 

após sua reformulação, de acordo com SOS Mata Atlântica apresenta em sua 
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análise feita sobre as modificações na atualização do C.F no ano de 2012. 

Essas potencialidades permeiam de modo geral os pagamentos por serviços 

ambientais e regularização de fragmentos em áreas de produção agropecuária. 

Os Instrumentos Legais de Controle Ambiental estão divididos em 

Cadastro/CAR (CEFIR, na Bahia), Licenciamento, Autorização de Supressão 

Vegetal, Monitoramento e Fiscalização. O Cadastro Ambiental Rural – CAR é 

um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por 

finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas 

de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas 

e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das 

áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.  

Criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, o CAR se constitui em base de 

dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento 

das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para 

planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. 

De acordo com o relatório da SOS Mata Atlântica, de 2016, sobre o novo 

código florestal brasileiro nos estados com M.A, analisa algumas das 

potencialidades que a mudança pode trazer para a conservação da M.A. 

Inicialmente o SOS Mata Atlântica (2016) enxerga como potencialidade 

o Cadastro Ambiental Rural, CAR, como uma ferramenta para conservação de 

alcance nacional utilizando esse sistema de cadastro para conhecer o 

panorama ambiental nas áreas produtivas nacionais. O mecanismo poderá 

servir para qualificar o planejamento ambiental, econômico e paisagístico da 

fronteira produtiva. E direcionar os planos de desenvolvimento e conservação 

para a M.A. 

A SOS Mata Atlântica (2016), destaca também como um dos possíveis 

potenciais para a proteção da M.A a partir dos Planos de Regularização 

Ambiental (PRA).  

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento 

fundamental para auxiliar no processo de regularização 

ambiental de propriedades e posses rurais. Consiste no 

levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, 

com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), 
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Reserva Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área 

rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade 

pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do 

qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico. 

(MMA, [201?]) 

Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e 

ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada de compromisso 

de regularização ambiental quando for o caso, é pré-requisito para acesso à 

emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos benefícios previstos nos 

Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei 

12.651/12.  

A dificuldade hoje de implementação do CAR, denominado CEFIR na 

Bahia, é o registro dos agricultores familiares, maioria, e que carecem de 

recursos próprios. Está prevista a ação do estado para registro dos mesmos 

com data limite de 31/05/2017. Além da dificuldade e custos de cadastrar os 

680.000 agricultores familiares baianos, o Estado também terá que encontrar 

estratégias para apoiar a recuperação dos passivos das áreas de RL e APP. 

Outro mecanismo importante previsto e que poderá ajudar a conservar 

muitos remanescentes são as CRA, ainda não regulamentadas infelizmente. 

Compreende-se como Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) títulos que 

representam de uma área de cobertura vegetação natural em uma propriedade 

que podem ser usados para compensar a falta de Reserva Legal em uma 

outra. Cada cota corresponde a 1 hectare (ha) e elas podem ser criadas por 

proprietários rurais que tenham excesso de reserva legal para que negociem 

com produtores com menos área de reserva que o mínimo exigido, segundo o 

IPAM (2015). 

A Cota de Reserva Ambiental, é o certificado de áreas 

comprovadamente de áreas nativas, que cada proprietário deve manter em 

seus imóveis rurais. As cotas podem servir para promover a conservação de 

áreas a partir de pagamento pelos proprietários que têm déficit de reserva 

legal. A regulamentação das cotas e a regulação de seu mercado pelo Estado, 

se bem conduzidas, poderá direcionar as CRA para as áreas prioritárias para 

conservação. 



77 
 

 
 

A CRA assim como o PSA enquandram-se na categoria dos 

instrumentos econômicos para a conservação ambiental. O Pagamento por 

Serviço Ambiental, PSA, que (WUNDER, 2005) define como uma transação 

voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido, ou um uso da terra que 

possa assegurar este serviço, é adquirido por, pelo menos, um comprador de 

no mínimo, um provedor, sob a condição de que ele garanta a provisão do 

serviço – condicionalidade. O PSA visa um uso sustentável de parte da terra, 

mostrando a importância de preservar a mata e recebendo um determinado 

valor pela permanência desta mata. Instrumento interessante também para 

garantir a conectividade de fragmentos em áreas com diferentes detentores de 

terras. Esta localização em distintos ambientes, permite que se tenha feições 

distintas do bioma da Mata Atlântica. Como por exemplo, a restinga no litoral, o 

manguezal e apicuns nas baías e foz de rios. A Bahia possui uma lei de PSA, 

ainda não regulamentada, e no Brasil ainda temos muito poucos projetos que 

estejam de fato garantindo conservação por meio de PSA. 

Os instrumentos coercitivos, tais como as multas que são baseadas no 

princípio “poluidor-pagador” e tem amparo na legislação ambiental Brasileira 

(Código Florestal Lei nº 4.771/65, Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98) 

vêm sendo usados como mecanismo para garantir os serviços ambientais 

prestados pelas florestas e ambientes naturais preservados. No entanto, alguns 

autores têm demonstrado que o controle da poluição tem maior eficácia quando 

se usa políticas de incentivo, como aquela baseada no principio do “provedor-

recebedor” (CLAASSEN et al., 2001).  

O instrumento de pagamento por serviços ambientais (PSA) é definido 

como um mecanismo de compensação flexível baseado no princípio do 

“provedor-recebedor”, no qual os fornecedores de serviços ambientais são 

pagos pelos beneficiários desses serviços. Atualmente, os programas que 

utilizam o PSA são considerados pela FAO (2004) mecanismos promissores 

para o financiamento da proteção e restauração ambiental, assim como forma 

de complementar e reforçar as regulações existentes. 

O PSA apresenta uma característica de voluntariedade que o diferencia 

o de instrumentos de comando e controle. Ela ressalta que PSA não é 

compulsório, mas sim um arcabouço negociado e pressupõe que potenciais 

provedores têm alternativas de uso da terra (WUNDER, 2007). 
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Para que o PSA tenha êxito, seja efetivo e sustentável, além da 

regulamentação, é necessário o desenvolvimento de um mercado de PSA, com 

provedores aderentes e recebedores qualificados,  criar espaços de 

participação interinstitucionais, incorporando a sociedade civil e para fortalecer 

instituições, estruturas e organizações,. É preciso trabalhar a sensibilização, 

comunicação e educação ambiental, bem como fomentar capacidades nos 

temas relacionados (PERU. MINAM et al., 2010). 

O que se percebe, de modo geral, é a subimplementação dos diversos 

mecanismos disponíveis, tanto os instrumentos de controle ambiental, ainda 

que garantidos e reforçados pela Lei da Mata Atlântica, quanto os instrumentos 

econômicos, como CRA e PSA. 

Como já discutiu-se neste trabalho, a degradação da MA é histórica e 

possui inúmeros fatores sistêmicos que a aprofundam e/ou mantém com 

apenas 7% de proteção. A conservação e a recuperação de áreas não se 

desenvolve, mesmo com diversos instrumentos previstos em lei. Isso 

demonstra que, apesar do reconhecimento constitucional da relevância da MA, 

sua restauração e conservação segue conflitando com interesses de setores da 

sociedade e não há governabilidade por parte do Estado e nem governança 

para gerir os objetivos conservacionistas. 

 

 

 

3.2 Conflitos e Governança para conservação da Mata Atlântica 

 

 Os conceitos de conflito e governança foram chave para compreender 

os desafios para conservação da Mata Atlântica,. 

 Esta pesquisa buscou analisar os entraves relacionados à proteção da 

MA e a governança dos objetivos de conservação. 

Buscou-se uma descrição dos mecanismos que existem na legislação 

brasileira até chegar ao PMMA, para entender como estes vem sendo 

implementados e qual a situação ambiental decorrente. 

 Para a aplicação das estratégias e ações de conservação, preservação 

e recuperação da Mata Atlântica faz-se necessário reverter uma tendência de 

degradação e não-restauração que é mantida pelas correlações entre os 
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diferentes “stakeholders”. Assim, cabe compreender primeiramente o conceito 

de Governança, cerne da presente pesquisa e para a compreensão dos 

PMMAs.  

Compreende-se como Governança um poder que visa alcançar a 

otimização de resultados, agindo de maneira a atingir a melhor decisão, 

atendendo a interesses públicos que em sua natureza acabam por ser 

diferentes e conflitantes (GARCIA, 2007). É um processo amplo, dinâmico e 

complexo de cooperação entre vários stakeholders na tomada de decisão. 

Esse processo inclui instituições formais e informais, habilitadas para fiscalizar 

o cumprimento de acordos e tratados, podendo agir por meio de novos 

métodos de negociação. E é nesse novo modelo de articulação entre estado-

sociedade que a governança se caracteriza, posto que, para se chegar a um 

resultado satisfatório, a própria sociedade se mobiliza junto ao “órgão decisor” 

para a obtenção de determinado interesse coletivo.  

Segundo Jordan et al.(2003), a governança como a emergência de um 

novo estilo de governo, no qual os limites entre o setor público e o privado e 

entre o nível nacional e internacional tentam trabalhar em conjunto, claro que 

esta fusão é um enorme desafio, uma vez que nem sempre há mecanismos 

para induzir cooperação dos stakeholders. 

Em conjunto com o conceito trazido acima, Milani e Solinís (2010) notam 

que a governança costuma ser definida como um sistema de tomada de 

decisão que antecipa e ultrapassa o governo e descrevem as características 

que, normalmente, são imputadas a ela, quais sejam: a divisão do poder entre 

o administrador e os administrados; os processos de gestão e orientação entre 

os múltiplos atores e a flexibilização da autoridade e dos encargos derivados 

da atividade de governar. 

Para isso é necessário que o estudo de governança estenda-se a todas 

as perguntas relacionadas à forma como um grupo de pessoas governa a si 

próprio e o meio em que vive. São, portanto, poucos os assuntos em todas as 

ciências políticas e de economia política que não se enquadram no domínio da 

governança (KEEFER, 2004). 

Sendo assim, Drummond et al. (2006) destacam oito características para 

boa governança: a participação, o estado de direito, a transparência, a 
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responsabilidade, a orientação por consenso; a igualdade e a inclusividade; a 

efetividade e a eficiência; e o suporte à auditoria, como ilustra a figura 19. 

Figura 18 - Características para uma boa governança, segundo 
Drummond et al. (2006). 

 

A governança, então, refere-se às atividades de gestão que dependem 

de objetivos comuns e compartilhados, quase como um pacto (tácito ou 

explícito), e pode ser conceituada como sendo: 

[...] arcabouço institucional de regras, instituições, processos e 

comportamentos que afetam a maneira como os poderes são 

exercidos na esfera de políticas ou ações ligadas às relações 

da sociedade com o sistema ecológico (CAVALCANTE, 2004, 

p.1). 

  

Assim, compreender a aplicação, a efetividade e as responsabilidades 

em relação a um objetivo da sociedade, como a conservação da mata, implica 

estudar a governança, os conflitos, os stakeholders, porque não cooperam e 

como podem melhorar seu papel. 

A governança ambiental é alicerce para a construção democrática e para 

uma eficaz implementação de um PMMA e, consequentemente, para atribuição 

de responsabilidades e a resolução de seus conflitos, sejam estes conflitos 

explícitos ou não. 
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A compreensão do conceito de conflito ambiental é também chave para 

esta pesquisa , pois os conflitos sociais e de interesse são elemento crucial da 

agenda daGovernança ambiental. Portanto, quando se fala em conflito 

entende-se que, por conseguinte, virá a governança, se não há conflito, não 

requer governança, mas trataria-se da simples gestão de uma agenda em que 

todos ganham e ninguém perde nada. Desta forma, a presente pesquisa 

trabalhou com conflitos ambientais ligados às esferas sociais, econômicas, 

municipais, estatais e federais. 

Dentro da governança, se tudo o que está definido será cumprido 

devidamente por todos os atores, se não há conflito de interesses entre os 

stakeholders e desses com um objeto de conservação, então a governança 

está dada, mas essa situação não existe e a realidade de baixa cobertura 

vegetal e ausência de restauração revelam isso, portanto, é central 

compreender os conflitos em relação à mudança desta situação. 

 a partir dos conflitos existentes é possível explicitar os agentes 

responsáveis pela gestão e governança, assim como  as  mediações, 

pactuações e medidas de governança visando a resolução justa e pacífica dos 

conflitos. 

Podemos compreender como conflito ambiental o que está em disputa 

ou divergência por mais de um ator, para utilização em usos distintos. Sendo 

assim, o conflito ambiental pode ter diferentes naturezas, tais como, 

econômica, política, cultural, ambiental, social, e por vezes entrelaçadas entre 

si. Para Borsoi (2007, p. 20), o conflito ambiental fundamenta-se em “[...] 

construção social, resultado de sistemas de classificações compartilhados 

intersubjetivamente por diferentes agentes, inseridos em diferentes universos 

sociais [...]”. A restrição para uso do solo ou a obrigação de restaurar uma área 

geram, necessariamente, custos e perdas que podem ser entendidas como um 

conflito entre os interesses do ente privado e os interesses públicos. 

 No caso dos PMMA, os benefícios são basicamente públicos, da 

coletividade, ainda que os danos pela não conservação/restauração prejudicam 

mais os grupos vulneráveis que dependem demais dos serviços 

ecossistêmicos, a distribuição dos custos é a questão central. é importante 

compreender a quem estes custos são passados e quem sai isento destas 

responsabilidades, assim como as perdas advindas da impunidade dos 



82 
 

 
 

conflitos ambientais, como a desflorestamento de fragmentos importantes para 

conservação. 

Para melhor apropriação e aplicação dos conceitos de conflitos 

ambientais e governança faz-se necessário compreender o território, local em 

disputa e onde ocorrem os alicerces da presente pesquisa, pois o território 

concentra não apenas limites, mas as relações que estabelecem os objetos de 

estudo. 

Numa pesquisa geográfica que trata de relações de conflitos não se 

pode deixar de estabelecer relação com a categoria do espaço geográfica que 

se classifica como o local onde as relações de poder se edificam, o território. 

Esta categoria de análise do espaço geográfico permite compreender as 

divergências entre os distintos agentes sociais atuantes e suas 

intencionalidades opostas. A dialética existente nos processos de conflitos 

sociais e ambientais expressa a relevância do território no que se refere às 

análises em questão.  

Acselrad (2005), Raffestin (1993) e Souza (2001) conceituam o território, 

concebido e analisado como um espaço definido e delimitado por, e a partir de 

relações de poder, do mesmo modo que a escala, analisada como um 

problema geográfico, aponta os limites impostos a este conceito na geografia 

pelo raciocínio analógico com a cartografia. 

A identificação e análise dos principais agentes sociais envolvidos se 

tornam de suma importância para se tentar entender determinados conflitos. 

Estes atores geralmente se representam por indivíduos, grupos, organizações 

ou Estado, e têm identidade própria, reconhecimento social e capacidade de 

modificar seu contexto possuindo intencionalidades distintas acerca do uso do 

território e, por conseguinte, ocasionando a disputa pelo mesmo sob forma de 

conflito.  

Os conflitos ambientais estão ligados diretamente a estudos de 

relevância ambiental, como Bedê et al. (1994) que destaca que o interesse 

ambiental no Brasil é crescente nas últimas décadas, tanto no contexto urbano 

quanto no rural, porém esse aumento não define o crescimento das ações de 

planejamento ambiental ou mesmo a redução dos processos de degradação. 

Estudos acerca da mata atlântica não são garantia para aplicação de políticas 

que de preservação, conservação e/ou recuperação. 
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“A relevante produção de conhecimento sobre o campo dos 

conflitos ambientais tem revelado que a maior carga dos danos 

ambientais do desenvolvimento é destinada prioritariamente às 

populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, 

aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 

populações marginalizadas e vulneráveis: a injustiça ambiental 

é o mecanismo que viabiliza e realiza isso tudo” 

(ACSELRAD, 2004, p.8). 

a falta de planejamento e diálogo entre partes interessadas no 

desenvolvimento de um projeto a área ambiental, gera e/ou não soluciona 

conflitos ambientais e não são aplicados efetivamente, além da desigualdade 

existente na produção e reprodução do espaço, no que diz respeito às 

questões ambientais. políticas participativas envolvendo a todos os 

relacionados direta ou indiretamente com os recursos ambientais, é necessário 

para uma maior justiça ambiental nas ações desenvolvidas. 

Para Acselrad (2004), a abordagem da justiça ambiental é a mais 

coerente para enfrentar a questão dos conflitos ambientais, evitando tratar 

apenas em termos de eficácia e eficiência na mediação entre interesses, típico 

de abordagens tecnocráticas e economicistas. Portanto, é indispensável a 

compreensão e utilização da justiça ambiental diante as tomadas de decisões 

para a aplicação da governança ambiental de fato. Ainda que mais afeita às 

questões de “zonas de sacrifício” e prejuízos das populações vulneráveis, a 

justiça ambiental também se refere à distribuição justa das responsabilidades e 

custos da conservação e restauração ambiental. 

 

Em contrapartida, tem-se o conceito de Injustiça Ambiental, que 

compreende-se como o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a 

maior carga de danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de 

trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais discriminados, 

populações marginalizadas e mais vulneráveis (HERCULANO, 2002). 

Conflitos, Governança e democracia estão diretamente interligados e 

complementam um ao outro para que os conflitos possam solucionar-se. Os 

conflitos ambientais estão ligados diretamente a governança a serem aplicadas 

e a forma democrática de criar governança. A existência de conflitos independe 
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da governança, porém a resolução democrática destes conflitos só é efetiva a 

partir de uma boa governança ambiental.  

Nesse sentido, Borsoi (2007), enaltece a importância de que o conceito 

de conflito ambiental não seja reduzido a uma questão de ordem econômica, 

ligado unicamente ao risco de escassez de algum tipo de fonte de energia, ou 

similar. Para ele, a concepção predominante sobre conflitos ambientais é a 

economicista e reducionista, nela o conflito ambiental estaria delimitado à 

quantidade e qualidade de matéria e energia existente no planeta, não levando 

em consideração os aspectos sociais e simbólicos. Alerta, portanto, para a 

necessidade constante de descontruir a visão de recursos ligados diretamente 

aos setores econômicos e também aos setores sociais, culturais e também 

ambientais, buscando a gestão sustentável destes. 

Para Little (2006), o conceito de conflitos ambientais na perspectiva 

antropológica, ultrapassa as barreiras da discussão política e econômica, 

acrescentando ingredientes cosmológicos, rituais, identitários e morais, que por 

vezes passam despercebidas aos olhares de outras linhas de conhecimentos. 

Nesse sentido, para o autor, a etnografia dos conflitos ambientais explicita as 

bases latentes dos conflitos e da visibilidade a grupos marginalizados, tais 

como: povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, dentre outros. Estes Povos  

em sua maioria vivem em harmonia e utilizam dos recursos de forma 

sustentável. Diante disso, é basilar que exista um diálogo entre todos os atores 

envolvidos na utilização dos recursos em questão. 

Ao tratar dos conflitos ambientais e Governança ambiental, para a 

resolução dos conflitos, preservação, conservação e recuperação da Mata 

Atlântica, não se pode deixar de lado os atores e agentes envolvidos direta 

e/ou indiretamente com estes. 

 

3.3 Alguns pressupostos sobre conflitos ambientais 

 

Elencamos, como já apontado nos estudos de Nascimento e Drumonnd 

(2001), algumas características que devem ser buscadas nos estudos sobre 

conflitos ambientais, a saber: os atores sociais, a natureza do conflito, o objeto 

de disputa e as dinâmicas.  

I. Os atores sociais:   
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A identificação e análise dos principais atores sociais envolvidos se 

tornam de suma importância para se tentar entender determinados conflitos. 

Para Vargas (2007): 

a) os atores sociais apresentam diferentes níveis de conhecimento e 

informação. É nítido que empresários e representantes do governo possuem 

possibilidade de maior acesso a informações e conhecimentos do que povos 

indígenas e camponeses, por exemplo;   

b) existe uma grande diferença entre os atores no que tange a 

apropriação dos recursos e de poderes (expresso em termos políticos, 

econômicos e sociais). Nesse sentido, Bredariol (2001) nos remonta ao fato de 

que a existência de um conflito pode resultar em insegurança por parte dos 

empreendedores quanto à viabilidade dos poderes de decisão e controle;  

c) Diferenças nos aspectos culturais, tendo em vista que cada grupo 

social tem uma forma de relação e apropriação dos recursos naturais.   

Para Little (2004), é preciso explicitar os interesses em jogo dos atores 

sociais envolvidos seguidos por um levantamento das interações sociais destes 

atores, pois se torna importante, para compreender o conflito em sua 

totalidade, entender as intenções e posições dos envolvidos. Ainda para o 

autor, é necessária a descrição das cotas de poderes de cada ator social 

envolvido possibilitando perceber algumas questões políticas em torno dos 

conflitos. estas podem ser as chaves para a compreensão de onde partem os 

conflitos e quais governança devem ser aplicadas, assim como para 

compreender o papel e as relações que os stakeholders desempenham.   

Além disso, Braga (1997) contribui com a ideia de que a princípio os 

conflitos ambientais são resultado de uma polarização entre o poder público e 

os movimentos sociais. Entretanto, ressalta que há outros atores sociais 

envolvidos, dentre eles, o setor privado (siderúrgicas, mineradoras, indústrias 

de celulose e outras) que contribui de forma inegável para que esses conflitos 

aconteçam. O setor privado está diretamente ligado à contradição entre a 

apropriação privada dos recursos naturais e urbanos, transformando-os em 

recursos unicamente econômicos e o uso coletivo dos mesmos elementos pela 

sociedade civil. Ainda nesse sentido, o autor afirma que, ora o Estado vai se 

comportar como regulador dos conflitos, ora como agente de um de seus pólos, 

ora como ambos.   
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II. Natureza:   

O conflito ambiental pode ter diferentes naturezas, tais como, 

econômica, política, cultural, ambiental, social, e por vezes entrelaçadas entre 

si. Para Borsoi (2007), o conflito ambiental fundamenta-se em “[...] construção 

social, resultado de sistemas de classificações compartilhados 

intersubjetivamente por diferentes agentes, inseridos em diferentes universos 

sociais [...]”. (Borsoi, 2007).  

III. Objeto de disputas:   

Segundo Nascimento e Drumonnd (2001), o objeto de disputas pode ser 

material ou simbólico, divisível ou indivisível, profano ou sagrado, real ou irreal, 

público ou privado, enfim, assume variadas “formas”. O autor ainda alerta o fato 

de que os atores podem adquirir diferentes visões sobre o objeto, refletindo em 

uma leitura, compreensão e valorização distintas. Para Zhouri e Laschefski 

(2010) "[...] os conflitos ambientais surgem das distintas práticas de 

apropriação técnica, social e cultural do mundo material". (Zhouri e Laschefski, 

2010)  

IV. As dinâmicas:   

Os conflitos estão inseridos em uma temporalidade, podendo se 

estender por anos e até por séculos, ou mesmo durar apenas algumas horas. 

Sendo assim, é necessário entender as dinâmicas de um conflito, pois estes 

podem existir por muito ou pouco tempo dependendo de suas especificidades. 

O conflito ainda pode em determinados períodos, ser mais ou menos intenso, e 

às vezes até se encontrar invisível aos olhos dos stakeholders envolvidos. 

Segundo Little (2004), com o passar dos anos a dinâmica interna de um dado 

conflito pode mudar, pois os distintos grupos sociais podem passar de antigos 

aliados em inimigos dos grupos atingidos ou vice-versa. Quanto à dinâmica de 

um conflito, Vargas (2007) explicita que este pode ocorrer em variadas escalas 

desde a unidade familiar, a localidade, a região até a escala global. Igualmente 

podem ocorrer em várias escalas simultaneamente.  

Zhouri e Laschefski (2010), em análise recentemente publicada acerca 

do campo dos conflitos ambientais, destacam que estes se encontram 

caracterizados pela diversidade e pela heterogeneidade dos atores e “dos seus 

modos de pensar o mundo e nele projetar o futuro”. Em seu esforço para, 

identificar especificidades e características desses conflitos, os autores 
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elaboram uma tipologia dos conflitos analisados, organizando-os em conflitos 

ambientais distributivos, conflitos ambientais espaciais e conflitos ambientais 

territoriais. Contudo, ressaltam que tal categorização atende a fins heurísticos, 

e que em geral se observa uma dinâmica dialética entre conflitos ambientais 

territoriais, espaciais e distributivos, sendo que em muitos casos os vários tipos 

coexistem e alguns podem até mesmo provocar consequências que pertencem 

a um outro tipo. 

 

3.4 PMMAs como instrumento de proteção ambiental 

 

Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica foi 

um dos instrumentos instituídos pela Lei da Mata Atlântica, como estratégia à 

conservação e recuperação desta. Institui-se que os municípios em que 

houvesse fragmentos ou remanescentes de MA, deveriam criar e implementar 

um PMMA, de acordo com o roteiro instituído pelo Ministério do Meio Ambiente 

no ano de 2013. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica é um importante instrumento de proteção da MA, pois permite um 

controle maior e em escala mais local das ações propostas. 

Compreende-se o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica como um dos instrumentos de Planejamento e gestão que o 

município pode adotar para promover o desenvolvimento sustentável 

(REPMCRMT,2013). 

A áreas definidas pelo Ministério do Meio Ambiente como prioritárias 

para conservação do estado Bahia insere o município de Ilhéus como parte 

importante no processo de desenvolvimento sustentável do Estado, assim 

como primordialmente para conservação e recuperação dos fragmentos de MA. 

Achei que neste capítulo viriam as categorias de análise sistematizadas 

e uma análise dos PMMA em geral, junto com os demais instrumentos, sem 

análise dos atores, dos conflitos reais e das reais condições de governança, 

você apenas analisaria em que medida essas categorias estiveram presentes 

nos documentos. No último capítulo haveria um estudo aprofundado do PMMA 

Ilhéus, com apresentação dos stakeholders, dos conflitos reais e das condições 

reais de governança. 
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3.5  Análise Dos Pmmas, Proposição Das Categorias De Análise 

Considerando Governança E Conflito E Análise Do Pmma Ilhéus 

 
Há muito se estuda Mata Atlântica, porém a abordagem dos conflitos 

ambientais e da governança ambiental vem se difundindo apenas nas últimas 

duas décadas. O déficit de ações para conservação, preservação e 

recuperação da M.A mostram que ajustes são necessários. 

objetivou-se a partir das experiências nos trabalhos estudados, a metodologia 

proposta pelo MMA, e a compreensão dos conflitos ambientais e a resolução a 

partir da governança ambiental, analisar esta metodologia e a partir desta 

análise gerar proposições que aprimorassem as metodologias para criação de 

PMMAs, e consequentemente maior eficácia nas ações e medidas adotadas 

para implementação dos Planos Municipais de Mata Atlântica. 

  

3.6 Metodologia 

 

A análise da metodologia utilizada para criação dos PMMAs baseou-se 

nas experiências apresentadas anteriormente pelos instrumentos legais de 

proteção da Mata Atlântica, com destaque para as experiências com os Planos 

Municipais de Mata Atlântica e suas aplicações e desafios. 

A metodologia proposta pelo Ministério do Meio Ambiente para a criação 

de PMMAs vem sendo reavaliada no ano de 2016 com intuito de mapear as 

experiências positivas e negativas a respeito dos Planos Municipais de Mata 

Atlântica e assim propor uma reformulação a metodologia proposta 

nacionalmente. Portanto, o presente trabalho utilizou também das análises 

feitas pela MS Consultoria, empresa responsável pela avaliação dos PMMAs. 

Esta etapa consistiu no confrontamento da metodologia proposta com os 

resultados obtidos, e assim baseado na governança e conflito ambiental, a 

proposição do aprimoramento metodológico, visando a governança e efetiva 

dos conflitos que cercam a preservação e recuperação da Mata Atlântica. 

Avaliou-se o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica de Ilhéus, como objeto de estudo do presente trabalho, utilizando o 

mesmo como modelo, e com os resultados obtidos, analisou-se os resultados 
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encontrados em outros planos municipais e a metodologia que os planos 

propõem. 

As informações colhidas sobre o PMMA de Ilhéus, secretarias do 

município e informações de ações das secretarias e o Plano Municipal de Mata 

Atlântica foram encontradas nas próprias secretarias do município, no site da 

prefeitura e no próprio PMMA. 

 O método utilizado na pesquisa foi o método sistêmico, o qual 

compreende o objeto de estudo como uma parte de um sistema maior, ou um 

subsistema de outro sistema maior, formado por outros subsistemas integrados 

entre si. Cada parte do sistema ajuda a compor o sistema como um todo. 

Portanto, enxergou-se o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica como um subsistema de sistema maior, que são as políticas e 

planos para a conservação e recuperação da MA. O PMMA é parte integrante 

deste sistema, que sem este o sistema maior não pode ser compreendido por 

completo. Qualquer alteração nos subsistemas interfere em todo funcionando 

do sistema, por isso a visão sistêmica do funcionamento do PMMA. 

O PMMA de Ilhéus, por sua vez, pode ser visto como um sistema  e as 

fases desde a criação do documento até a implementação do mesmo, podem 

ser vistas como partes integrantes deste sistema. 

Para aplicação do método da pesquisa, criou-se categorias de análise 

para estudar os principais pontos a serem identificados no documento do 

PMMA de Ilhéus, e observando os dados encontrados com os dados de outros 

PMMAs nacionais. 

As categorias de análises utilizadas para identificar os resultados da 

pesquisa foram: de ordem categórica, entraves a implementação do PMMA, 

participação dos atores na construção do PMMA, base de dados utilizadas nos 

mapas do PMMA de Ilhéus, e assim compreender os resultados da pesquisa 

sob esta visão que foi definida. Descrição dos conflitos e seus atores; Medidas 

de governança (isso deveria ser o mínimo a acrescentar), controle social, 

enforcement accountability. Sem essas duas categorias seu trabalho 

desmorona, perde todo o sentido, todo o desenvolvimento teórico só se justifica 

pela sua relação com a pesquisa. 

 

3.7 Discussão dos resultados 
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Os conflitos estão presentes na história da humanidade, de acordo com 

Vargas (2007), e formam parte do cotidiano, como Little (2001) diz. Porém, são 

governados pela própria sociedade, a partir da criação e adaptação de espaços 

de negociação como Nascimento (2001) explica. Então, a própria sociedade 

que entra em conflito tendo como objeto de disputa central os recursos 

ambientais, pode criar mecanismos para lidar e solucionar esses conflitos. 

Porém, o que se objetivou mostrar é a análise  da justiça e sustentabilidade na 

forma que os conflitos são tratados dentro do PMMA de Ilhéus. 

Os conflitos em torno da questão urbano-ambiental apresentam uma 

dinâmica de relações e disputas de poder que interferem na formulação das 

políticas públicas. O meio urbano apresenta problemas relacionados tanto à 

pobreza quanto ao alto padrão de vida: ocupações irregulares em áreas 

ambientalmente frágeis, falta de saneamento básico, poluição por veículos, alto 

consumo de energia (COSTA; BRAGA, 2004). É só um pouco importante falar 

de conflitos ligados ao ambiente urbano, pois a área estudada, com já citado 

anteriormente, possui recursos ambientais de relevância nestes ambientes. 

A resolução de um conflito ocorre quando é alcançado o melhor 

resultado para todas as partes interessadas, (BRODY et al., 2004) o que 

raramente é possível. Para Little (2001), a resolução depende não só da 

eliminação das divergências entre as partes, mas também do fim das causas 

que deram origem ao conflito. A resolução, portanto, é difícil de alcançar, 

devido à complexidade, à divergência entre os grupos e às assimetrias de 

acesso aos recursos de poder. Little (2001, p. 119) afirma que é “mais realista 

falar em tratamento dos conflitos socioambientais em vez de sua resolução”. 

Os conflitos ambientais ocorrem quando um grupo “tem a continuidade 

das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por 

impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – 

decorrentes do exercício das práticas de outros grupos” (ACSELRAD, 2004, p. 

26). Buscou-se, desta forma, explicitar os conflitos existentes no PMMA de 

Ilhéus, compreendendo assim quais atores ligados a este e quais os recursos 

em disputa na questão. 
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3.8 Conflitos de ordem Categórica 

Os resultados obtidos para este tópico, configuram conflitos entre as 

hierarquias que gerem as ações propostas pelo PMMA, municipal, estadual e 

federal. 

Compreender de onde partem os conflitos, é primordial para definir as 

estratégias e ações para solucionar os conflitos e atingir os objetivos. 

O município de Ilhéus dispõe de uma Secretaria de Meio Ambiente, a 

qual está vinculada à Secretaria de Urbanismo, portanto, a execução de ações 

acerca dos fragmentos de mata no perímetro urbano compete a uma secretaria 

e as ações nas zonas rurais competem a outra secretaria. Esta informação 

encontra-se acessível na própria secretaria de Meio Ambiente do município, e 

no site da prefeitura de Ilhéus. 

A secretaria de Meio Ambiente do município analisa e emite licenças 

ambientais apenas para empreendimentos dispostos em ambientes urbanos. 

A divisão das secretarias no município de Ilhéus, mostra também uma 

divisão nas ações propostas pelo PMMA do município, não havendo um 

consenso sobre as ações acerca dos fragmentos, podendo gerar uma 

descontinuidade nas proposições e aplicações das propostas, onde cada 

secretaria age de forma independente e delibera ações distintas ao que diz 

respeito aos fragmentos de mata. Já o Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica de Curitiba uniu a secretaria de saneamento 

básico do município com a secretaria de meio ambiente, para propor um 

documento integrador e conciso nas ações propostas. 

Este fato encontra-se na maioria dos PMMAs nacionais, como Moura et 

al. (2016) mostram, há uma necessidade de maior articulação com outras 

secretarias, órgãos de governo, ONGs, setor privado, dentre outras instituições. 

Outra informação disponível na própria secretaria do município e no site 

do município diz que o município de Ilhéus emite apenas licenças ambientais, 

já a supressão vegetal é liberada pelo estado da Bahia. 

É importante ressaltar que a licença ambiental é uma apenas das muitas 

autorizações necessárias para a liberação efetiva de um empreendimento, e a 

supressão vegetal é uma das outras autorizações necessárias.  

Pode-se considerar este fato como um entrave à implementação do 

Plano Municipal de Mata Atlântica, pois quando o município libera uma licença 
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ambiental é o estado quem libera a supressão vegetal e qual as dimensões 

dessa supressão. Porém, os fragmentos considerados relevantes para 

conservação e recuperação estão sob competência do município, podendo 

gerar conflitos de ordem categórica no que diz respeito às liberações de 

empreendimentos em áreas de relevância biológica.  

O PMMA do município de Dona Emma, no estado de Santa Catarina, 

trata diferente as supressões vegetais, podendo estas serem concedidas pelo 

próprio conselho de meio ambiente do município, desde que atenda as 

prerrogativas prescritas na legislação local. Este fato comunga com a 

convergência de ações e planos de ações de medidas propostas pelos 

PMMAs, que foi uma das dificuldades encontradas no Plano Municipal da Mata 

Atlântica de Ilhéus para a implementação do que foi proposto no documento. 

 

Uma das formas de implementação do PMMA: Condicionantes a 

respeito da MA nas licenças ambientais concedidas pelo município. 

A secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Ilhéus disponibilizou a 

informação sob algumas formas de tentar implementar o PMMA de Ilhéus, e 

colocar condicionantes nas licenças ambientais concedidas pelo município foi 

uma das formas encontradas de implementar o Plano Municipal de Mata 

Atlântica. 

É importante atentar-se as demandas acerca dos empreendimentos e 

dinâmicas ocorridas no meio ambiente do município, tentando atrelar o plano 

de ação do PMMA de Ilhéus com as atividades desenvolvidas nas secretarias 

de Meio Ambiente e Urbanismo e com a secretaria de Agricultura. 

 

3.9 Entraves para implementação do PMMA – Ilhéus 

 

Uma das categorias analisadas nesta pesquisa foram os entraves para 

implementação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica de Ilhéus. Buscando compreender quais os conflitos que cercam não 

realização das ações propostas para conservação e recuperação dos 

fragmentos de mata. 

 Ao avaliar o texto, buscando a explicitação de limites, riscos e conflitos 

em relação aos objetivos de conservação não se encontra nenhum dado ou 
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situação em relação aos mesmos. O Plano apresenta um mapa com social com 

os possíveis conflitos. e dois mapas a respeito das pressões e dos impactos 

sob os remanescentes de mata em questão na pesquisa, porém não indica 

quais as medidas de gestão a serem aplicadas. Já o PMMA do município de 

Porto Seguro, também na Bahia, mais recente do que o PMMA – Ilhéus, 

apresenta em seu documento instâncias de governança, o qual mostra as 

instituições, ONGs, coletivos e comunidades tradicionais que trabalham ou 

vivem em regime sustentável com a M.A e se predispuseram a contribuir nas 

propostas acerca do PMMA do município. Discuta mais, porque isso é bom? É 

suficiente? Há pactuações? Mecanismos de enforcemente (categoria 

importante para governança) 

Isto pode ocorrer por falhas ocorridas desde o início do processo de 

criação dos Planos Municipais de Mata Atlântica como a falta de mobilização 

da gestão municipal, consistência nessa mobilização, participação de atores e 

setores estratégicos, participação do setor produtivo e participação do poder 

legislativo, de acordo com Moura et al. (2016). 

A base de dados utilizada no diagnóstico do PMMA de Ilhéus não está 

acessível ao próprio município. Esta base de dados utilizada para a produção 

dos mapas no PMMA – Ilhéus não foram disponibilizados para a própria 

prefeitura pela empresa contratada. Este fato dificulta a melhor visualização 

dos fragmentos presentes no município e espacialização das ações a serem 

executadas. O uso das geotecnologias tem sido um grande aliado para as 

pesquisas na área ambiental, não sendo diferente neste caso.  

Um exemplo a ser citado de predições de cenários futuros ou evolução 

da paisagem foi criado no PMMA de Porto Seguro, mostrando a evolução da 

Silvicultura no município, podendo assim inferir as tendências e eixos de 

crescimento no plantio do eucalipto, confrontando com os fragmentos a serem 

preservados ou recuperados propostos no documento em questão. 

Os dados da base cartográfica utilizada nos mapas do Plano Municipal 

contribuem para a atualização das dinâmicas ocorridas no tempo e espaço em 

questão, pois mostram dinâmicas ocorridas de forma evolutiva na paisagem e 

dinâmicas socioambientais do município de Ilhéus. Assim como previsões e 

predições acerca dos fragmentos de mata e as relações estabelecidas ao seu 

entorno. 
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De acordo com Prudente e Rosa(2007), o levantamento do uso e 

ocupação do solo é imprescindível para analisar a forma pela qual determinado 

espaço está sendo ocupado, podendo este servir para planejadores e 

legisladores, pois ao verificar a utilização do solo em determinada área, pode-

se elaborar uma melhor política de uso da terra para desenvolvimento da 

região. 

O relatório de Moura et al. (2016) cita que existem fragilidades na 

criação dos PMMAs em escala nacional acerca das bases cartográficas 

desatualizadas e em escala inadequada para avaliação dos remanescentes e 

afins. Destaca também a falta de estrutura e capacitação dos municípios, em 

especial o geoprocessamento na utilização da construção dos PMMAs. 

A proposição de algumas ações incorporadas as secretarias do 

município podem favorecer a implementação do PMMA, reduzir custos de 

implementação e promover a conservação da Mata Atlântica de um modo 

geral, pois muitos municípios encontram dificuldade em financiamento das 

ações propostas pelos PMMAs acarretando assim à não execução dessas 

ações. Buscar alternativas de baixo ou zero custo para os PMMAs auxilia na 

efetividade das ações e podendo através da busca de parceiros para a 

execução as ações.  

Algumas ações que podem ser de custo zero ou baixo custo para 

favorecer a implementação do PMMA podem ser iniciadas a partir da interação 

de diferentes secretarias do município. Uma parceria da secretaria de Meio 

Ambiente com uma secretaria de Educação, onde se promova campanhas de 

Educação Ambiental nas escolas, explicitando a importância da conservação e 

recuperação da Mata Atlântica e convívio sustentável com a mesma. 

Outra ação que poderia ser promovida pelo município com parceria da 

secretaria de meio ambiente e a secretaria de agricultura, seria a premiação de 

produtores agrícolas que ainda tenham fragmentos de mata em suas 

propriedades. 

Um dos institutos que atuam no sul da Bahia, O Instituto Cabruca, o qual 

também colaborou na construção do PMMA de Ilhéus, com sede no município, 

já promove uma ação parecida e promove o Concurso Maiores Árvores da 

Região Sul da Bahia, que pretende formar produtos ecoturísticos associados a 
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cadeia produtiva do cacau e chocolate, além de reconhecer e conservar as 

maiores árvores da região Sul da Bahia e os fragmentos de MA. 

Buscar soluções criativas, como o estabelecimento de políticas e estratégias 

que fortaleçam a gestão ambiental, integração entre os PMMAs a programas e 

projetos estaduais e nacionais, assim como o envolvimento de setores da 

sociedade, são ações que podem ser tomadas visando a redução dos custos 

de implementação de PMMAs e interação de diversos setores da sociedade 

para promover essas ações é uma das soluções apresentadas por Moura et. al 

(2016). 

O diagnóstico que o PMMA apresenta sobre o município reúne 

informações muito amplas e ricas sobre o contexto físico, biológico, social e 

econômico do município, porém, para a conservação e recuperação da M.A 

que talvez não sejam tão necessárias para utilização no PMMA. Moura et. al 

(2016) cita no relatório sobre os PMMAs nacionais que há uma dificuldade para 

sistematizar e selecionar as informações mais relevantes acerca das 

informações contidas no documento. 

A falta de recursos humanos e financeiros, Inserção das ações do 

PMMA no Plano Plurianual, priorização das ações e identificação de fontes de 

recursos e parcerias foram algumas dificuldades encontradas de forma geral 

pelos PMMAs, segundo Moura et al. (2016). 

 

3.10 Proposição de aprimoramento metodológico para criação de PMMAs 

 

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

como instrumento de gestão ambiental dos municípios, o qual segue a 

metodologia proposta pelo Ministério Nacional do Meio Ambiente, pode ser 

aprimorado, seguindo os exemplos do que foi proveitoso e o que não foi tão 

proveitoso nos PMMAs existentes. 

Os planos municipais de Mata Atlântica que foram utilizados no 

referencial deste trabalho, foram utilizados também no mapeamento das 

experiências positivas e negativas, relacionadas a metodologia para criação 

dos planos, participação de agentes e atores nas construção e implementação 

dos planos, construção dos planos de ação e metas a serem cumpridas nos 

planos e dificuldades e entraves encontrados nos diversos planos analisados. 
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A partir das diversas experiências encontradas nos PMMAs vistos, 

construiu-se proposições de aprimoramentos sob essas fragilidades 

encontradas, afim de melhorar, potencializar e facilitar o processo de 

construção e implementação dos Planos Municipais de Mata Atlântica. 

Inicialmente, compreender as realidades físicas, sociais e econômicas 

de cada município é de extrema importância, para que os planos sigam 

mostrem e sigam ações possíveis de serem aplicadas. Nota-se que em alguns 

dos planos estudados existem algumas ações propostas as quais não são de 

competência do município, ou que poderiam ser revistas com custos menores, 

por exemplo. Como foi citado acima num dos resultados encontrados pela 

pesquisa, acerca do PMMA de Ilhéus. 

Lidar com os distintos atores da comunidade participante dos municípios 

leva aos planos uma visão mais democrática e justa nas participações e ações 

a serem aplicadas. Esta proposição foi citada também por Moura et. al (2016), 

o qual aponta a importância da participação de todos atores na construção dos 

PMMAs. 

Diante dos resultados apresentados sobre o Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus e a Avaliação dos 

Processos de Elaboração e Implementação dos PMMAS, feita por Moura et al. 

(2016), pode-se propor aprimoramentos na metodologia e processos de 

implementação dos PMMAs, buscando facilitar a implementação destes e 

sanar lacunas deixadas desde o processo inicial ao processo final dos PMMAs. 

Dentre as lacunas pontuais encontradas por Moura et al. (2016), 

destacam-se quatros encontradas de forma geral em todos os PMMAs 

estudados, as quais podem ser encontradas no PMMA de Ilhéus também, e 

são: Formulação de políticas que deem suporte ao PMMA, Integração com 

instrumentos de Planejamento regional, Pensamento estratégico sobre o 

PMMA e formulação de políticas decorrentes do PMMA. E conflito e 

governança? 

Nota-se que as lacunas encontradas no PMMA – Ilhéus foram lacunas 

encontradas nos PMMAs de forma geral, mostrando uma fragilidade na 

metodologia adotada para criação de Planos Municipais de Mata Atlântica e 

governança não aplicadas sob os entraves e conflitos encontrados. 
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É necessário incialmente uma visão processual na criação dos PMMAs, 

mas que não termina com a finalização e aprovação do documento pelo 

Conselhos municipais de meio ambiente. Algumas dessas proposições 

baseado nos resultados encontrados no PMMA de Ilhéus foram propostas: 

Trabalhar a articulação de maior parte da população e atores, direta ou 

indiretamente ligados ao processo, é de suma importância para explicitação de 

conflitos e boa governança dos mesmos.  

Buscar compreender as dinâmicas locais e apresentar ações que 

promovam a conservação e recuperação, porém com uma visão sustentável 

dos recursos é um fator a ser considerado. 

 Propor ações que possam ser viabilizadas sem financiamento para 

execução das ações, assim como uma criação de um fundo de recursos 

específicos, para que os municípios iniciem com um recurso para executar 

algumas ações e planejar o caminhar de outras. 

 Buscar parcerias entre instituições e atores locais que possam contribuir 

com o desenvolvimento do plano de ação a ser cumprido, explicitando a 

relevância da conservação e recuperação da Mata Atlântica. 

Promover ações de Educação Ambiental que abarquem a sociedade civil 

local, não apenas oficinas e reuniões com atores ligados de forma direta com 

os fragmentos a serem preservados. Mostrando a relevância dos fragmentos 

de Mata para a sociedade em todos os âmbitos, e construir algumas ações do 

plano de ação do PMMA em conjunto com a comunidade local. 

Algumas proposições para a melhoria e melhor articulação dosPMMAs 

foram propostas por Moura et al. (2016), avaliando a necessidade de maior 

articulação nacional e estadual no processo de desenvolvimento e 

implementação dos PMMAs. 

Portanto, notou-se uma convergência nas lacunas encontradas no 

PMMA de Ilhéus e nos PMMAS nacionais analisados por Moura et al. (2016), 

avaliando o que foi proposto no presente trabalho e na Avaliação dos Planos 

Municipais de Mata Atlântica, buscando assim, uma melhor gestão dos 

recursos da Mata Atlântica em virtude da utilização dos recursos fornecidos de 

forma sustentável e resolução efetiva dos conflitos em virtude da boa 

governança aplicada. 
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A partir dos resultados e das observações feitas criou-se um fluxograma 

com as potencialidades, pressões e resultados e possíveis cenários futuros dos 

fragmentos de MA encontrados neste capítulo (Figura 21). 

Observou-se que o município de Ilhéus e seus fragmentos de mata 

envolvem grandes potencialidades, não apenas que cerquem a conservação e 

recuperação da Mata Atlântica, mas também o uso e convívio sustentável com 

este recurso. Das potencialidades encontradas, destacam-se as comunidades 

que já convivem de forma sustentável com os fragmentos e o grande potencial 

para o ecoturismo. O próprio PMMA de Ilhéus destaca o potencial turístico do 

município, o qual pode estender suas ações e promover o ecoturismo no 

município. A participação de pequenas comunidades tradicionais e pequenos 

agricultores pode ser primordial para o desenvolvimento das ações, 

promovendo assim a conservação e recuperação da mata, uso sustentável dos 

recursos e estímulo para a economia local. 

As pressões apresentadas pela pesquisa perpassam principalmente os 

setores econômicos e acomodações de novos empreendimentos. A expansão 

do setor agropecuário, do setor imobiliário e hoteleiro, construção do Complexo 

Intermodal Porto Sul e a expansão urbana. Estes fenômenos vêm sendo 

observados desde a quebra da economia pela monocultura do cacau no final 

da década de 1980. Notou-se uma maior redução da cobertura vegetal neste 

período e vem crescendo até o momento. Como já apresentado nesta 

pesquisa. Estes fenômenos são as principais pressões que ameaçam a 

conservação e a recuperação dos fragmentos de mata. 

Sendo assim, estruturou-se algumas proposições de como estará o 

cenário futuro dos fragmentos M.A. A partir de como as dinâmicas estão 

configuradas no município, nota-se uma tendência a continuidade da redução 

da cobertura vegetal em função do aumento da agropecuária sob estas áreas, 

expansão urbana e aumento dos investimentos imobiliários, não efetividade 

das políticas ambientais vigentes e dificuldades para aplicação do PMMA – 

Ilhéus. 

Esta análise mostra a relevância do Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica para contribuir com a conservação e 

recuperação dos fragmentos de mata, o uso sustentável dos recursos e a 
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importância de políticas efetivas e integradoras, não apenas no município de 

ilhéus, mas em escala nacional. 

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de 

Ilhéus apresenta um grande potencial para a conservação e recuperação dos 

fragmentos por este analisados, porém, é necessário compreender que o 

PMMA não se sustenta sozinho na gestão e governança destes recursos e 

buscar uma maior interação entres os mecanismos legais de proteção da Mata 

Atlântica em conjunto com a comunidade civil pode ser a chave para redução 

do desmatamento da MA e preservação, conservação e recuperação deste 

bioma. 
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Figura 19 -  
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Fluxograma de Potencialidades do PMMA de Ilhéus. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

4.1 Conclusões 

 

 

A revisão de literatura juntamente com a metodologia utilizada no trabalho 

para compreender os conflitos ambientais e o papel da governança no Plano 

Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus auxiliaram na 

obtenção dos resultados apresentados na pesquisa e na compreensão do papel da 

Governança na resolução de conflitos relacionados ao PMMA de Ilhéus. 

Observou-se que os planejamentos acerca do desenvolvimento urbano-rural 

do município de Ilhéus, as políticas ambientais e a participação de toda comunidade 

civil é primordial para preservação dos recursos da Mata Atlântica de forma 

sustentável e para o desenvolvimento de boas governanças que refletem na boa 

gestão dos conflitos ambientais. 

 Diante disso, é importante pontuar que a resolução de um conflito ambiental 

feita através de uma boa governança utiliza nos seus princípios a justiça ambiental, 

preocupando-se com ambas as partes envolvidas e buscando melhor gestão dos 

recursos ambientais. 

 No caso do município de Ilhéus, área de estudo do presente trabalho, 

localizam-se diversos fragmentos de mata no perímetro urbano e que são de 

relevância para conservação da M.A não apenas na cidade, mas na região Sul da 

Bahia. Porém, como Costa e Braga(2004) citam, os conflitos em torno da questão 

urbano-ambiental apresentam uma dinâmica de relações e disputas de poder que 

interferem na formulação das políticas públicas. O meio urbano apresenta problemas 

relacionados tanto à pobreza quanto ao alto padrão de vida: ocupações irregulares 

em áreas ambientalmente frágeis, falta de saneamento básico, poluição por 

veículos, alto consumo de energia. Deste modo, é necessário um olhar específico 

para os conflitos ambientais relacionados a ambientes urbanos e as governanças 

adequadas a estes locais. 

 Portanto, é importante compreender o papel dos Planos Municipais de Mata 

Atlântica para a conservação deste bioma e explorar os potenciais oferecidos por 

este e conjunto com uma gestão mais participativa e sustentável dos fragmentos de 
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Mata, os quais desempenham funções primordiais a vida ambiental, econômica, 

social e cultural para a sociedade. 

 

4.2 Recomendações 

 

 A continuidade desta pesquisa retrará melhor a ligação entre conflitos e 

governança ambiental, no âmbito dos Planos Municipais de Mata Atlântica. 

 Estudos sobre os PMMAs ainda são recentes no país, mas necessitam de 

uma maior atenção, pois estes demonstram um grande potencial para conservação 

da M.A e para outros biomas, pois os Planos Municipais apresentam um potencial 

para o desenvolvimento em outras áreas. 
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ANEXO I 

 

Mapa social de pressões na MA no município de Ilhéus 

 

 

Fonte: PMMA Ilhéus (2013). 
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ANEXO II 
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Mapa das Ameaças ao Meio Ambiente no município de Ilhéus.

 

Fonte: PMMA Ilhéus (2013). 

 

 

ANEXO III 
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Fluxograma do processo de elaboração do PMMA de Ilhéus. 

 

 

Fonte: PMMA Ilhéus (2013). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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Mapa de Unidades de Conservação do município de Ilhéus. 
 

 
Fonte: PMMA Ilhéus (2013). 

 


