
Manifesto contra a extinção da Fundação Florestal e em defesa da 

natureza, do bem-estar humano e das unidades de conservação, sob 

responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo  
 

Surpreendidos pela declaração de autoridade do Governo do Estado de São Paulo sobre 

a proposta de extinção da Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente1, nos manifestamos em defesa da natureza, do bem-estar humano e das 

unidades de conservação, sob responsabilidade do governo do estado, e contra a extinção 

da Fundação Florestal e pelo seu fortalecimento.  

Reconhecemos a melhor capacidade de uma instituição da administração indireta para 

gestão das áreas protegidas e a importância das múltiplas parcerias, inclusive com 

empresas, instituições científicas, comunidades locais e tradicionais etc., e defendemos 

uma equipe própria e a instituição fortalecidas. 

A surpresa com o anúncio neste momento crucial  

Causa espanto que o estado mais rico do país esteja considerando a possibilidade de seguir um caminho 

contrário à conservação da natureza – o que pioraria a imagem do Brasil (e de São Paulo) junto às 

comunidades nacional e internacional.2  

Mais surpresos ainda estamos por isso ocorrer em momento crucial para evitar aprofundar a crise 

mundial do clima e da biodiversidade, quando a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos (IPBES)3 demonstra que temos cerca de um milhão de espécies ameaçadas e cerca 

de 2/3 dos habitats naturais comprometidos pelo mundo.4 Com a Plataforma Brasileira (BPBES) 

confirmando situação difícil também no Brasil, mas com importante potencial aliando conservação, 

ciência e inovação no apoio ao desenvolvimento sustentável.5  

Vivemos um momento quando a ciência cobra mais e melhores áreas protegidas, ao nos aproximarmos 

da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade6, quando a América Latina declara a 

importância de ampliar os esforços pelas áreas protegidas e pela humanidade7 e quando o próprio Estado 

de São Paulo, como entidade governamental subnacional, declara engajamento em um novo, e mais 

ambicioso, acordo global pela natureza e pelas pessoas.8  

Num momento que todos sofrem os imensos impactos sociais e econômicos da pandemia da covid-19, 

que tem origem na degradação da natureza e poucos cuidados com a vida silvestre, destacamos os 

estudos recentes que têm demonstrado que a proteção da natureza e o controle do tráfico ilegal da vida 

silvestre tem um custo estimado entre 100 e mil vezes menor que os impactos econômicos causados por 

esta pandemia.9   



A importância das áreas protegidas 

Sabemos que a natureza faz bem! Bem conservada ela traz inúmeros benefícios ao bem-estar e à saúde 

humana, contribui para o ar limpo, para a vazão e a qualidade das águas para diversos fins (inclusive 

abastecimento humano, hidrelétricas, agropecuária e desenvolvimento econômico em geral), para a 

redução dos impactos dos desastres provenientes das manifestações climáticas (salvando vidas e 

viabilizando o fluxo de bens e serviços que apoiam a boa economia), para manutenção dos microclimas, 

para desenvolvimento do turismo sustentável e presta muitos outros serviços dos ecossistemas. Cada vez 

mais a ciência comprova que a interação com a natureza propicia melhor saúde aos coletivos humanos.10  

Nos espaços onde a natureza, os seus ecossistemas e espécies e os valores culturais são protegidos, as 

atividades econômicas são favorecidas, por meio do turismo e do uso sustentável dos recursos naturais, 

entre outros meios. O investimento nas áreas protegidas gera movimento positivo na economia. Estudos 

brasileiros mostram que há uma relação benéfica econômica de 1:15 – pois, a cada Real investido em 

unidades de conservação, R$ 15,00 (quinze reais) são gerados para a economia, sobretudo no âmbito local 

(onde muitas vezes não há outras opções ou há a necessidade de atividades complementares).11 “’A 

contribuição das unidades de conservação para o desenvolvimento econômico e social é considerável, 

com retornos muito superiores aos valores investidos na sua gestão.’ As unidades de 

conservação movimentam ou representam valores econômicos entre R$ 67 e 76 bilhões anuais e 

promovem muito mais de 300 mil ocupações de trabalho – considerando apenas o relativamente pouco 

que é possível contabilizar hoje em dia”12 – demonstram outros estudos brasileiros publicados.  

Considerando as unidades de conservação paulistas como patrimônio de todos, é responsabilidade do 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da sua Fundação Florestal, defender ativos com valores que 

podem alcançar a cifras de R$ 90 milhões em carbono equivalente estocado.13 

A natureza bem conservada, principalmente em áreas protegidas, presta uma gama importante de 

serviços ecossistêmicos, de provisão, de regulação, culturais-espirituais, entre outros que melhoram 

significativamente a qualidade de vida da sociedade e que sustentam ao menos metade do PIB nacional 

e paulista.  

Considerando os serviços prestados pela natureza, se bem conservada, destacamos que o direito aos 

benefícios da natureza é um direito humano fundamental (da terceira geração).14 Os sistemas de 

unidades de conservação e outras áreas protegidas devem ser geridos com vistas à equidade, à redução 

das desigualdades, no campo e na cidade.  

As unidades de conservação são ainda palco de pesquisa científica, permitindo o avanço do conhecimento 

sobre a composição, estrutura e funcionamento de ecossistemas nativos, o que é imprescindível para a 

adequada conservação, restauração e uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. A 

atuação de institutos de pesquisa e universidades nas unidades de conservação e a sua integração com a 

Fundação Florestal reforçam o conhecimento e o valor do que é protegido nestas áreas. Em particular, a 

parceria de pesquisadores do Programa Biota, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp), com a Fundação Florestal vem permitindo aperfeiçoar cada vez mais a sua gestão. 



As unidades de conservação – obrigação constitucional  

Em bom alinhamento com as diretrizes técnicas internacionais e os principais acordos globais, as unidades 

de conservação, no Brasil, são definidas pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc; 

Lei Nacional nº 9.985, de 2000)15, como:  

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”. 

Elas são o principal instrumento para a proteção da natureza e dos valores culturais associados, no Brasil, 

atendendo o definido em nossa Constituição Brasileira de 198816: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção [...]”.17  

Essa responsabilidade da defesa do meio ambiente e da natureza, junto com a sociedade, não é só da 

União, mas também dos estados brasileiros18, tendo sido reafirmada pela Constituição do Estado de São 

Paulo, de 198919. 

As unidades de conservação e outras áreas protegidas do Estado de São Paulo 

O Estado de São Paulo, com histórico protagonismo local e nacional (e relativa boa imagem internacional), 

tem responsabilidade de gestão direta sobre 130 unidades de conservação, sendo 102 sob gestão direta 

da Fundação Florestal (FF-SP), com cerca de 4,6 milhões de hectares, além do reconhecimento de 56 

reservas privadas (RPPNs), pelo Estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, com mais de 17 mil 

hectares.20 Elas são dedicadas à conservação da biodiversidade, à visitação, à educação ambiental, à 

pesquisa, ao uso sustentável pelos povos e comunidades tradicionais e à manutenção de outros serviços 

dos ecossistemas.  

As demais unidades de conservação são geridas pelo Instituto Florestal e pelo Instituto de Botânica, 

ambos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. Com relação a outras 

áreas protegidas, vale destacar mais 18 estações experimentais, nas quais são desenvolvidas pesquisas e 

manejo de produtos florestais e que mereceriam uma consideração cuidadosa para serem transformadas 

em parques estaduais ou florestas estaduais, pelo seu valor ecológico, paisagístico, científico ou turístico 

– particularmente em casos do interior do estado e do cerrado paulista, com menor cobertura de unidades 

de conservação.21   
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A Fundação Florestal e a gestão das unidades de conservação 

A Fundação Florestal foi criada em 1986 para apoiar a gestão das áreas protegidas e da produção científica 

do Estado de São Paulo, por meio da comercialização de produtos florestais e promoção de outros 

ingressos.23 Desde sua criação, a ela coube a responsabilidade de gerir a Fazenda Intervales, 

posteriormente definida como parque estadual, representando um dos principais núcleos de Mata 

Atlântica mais bem preservados do Brasil. A partir de 2006, com o Decreto Estadual nº 51.453, é criado o 

Sistema Estadual de Florestas (Sieflor) de São Paulo24, ajustado pelo Decreto Estadual nº 54.079, de 

200925, e a Fundação Florestal passa então administrar a maior parte das unidades de conservação do 

Estado. Em 2014 as diretrizes de conservação da natureza e gestão de áreas protegidas são fortalecidas 

no Estado de São Paulo, com o estabelecimento do Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas 

e de Interesse Ambiental (Sigap), por meio do Decreto Estadual nº 60.30226, confirmando um dos mais 

importantes sistemas estaduais de áreas protegidas do Brasil. “A principal missão da Fundação Florestal 

é a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais na atualidade e para as futuras gerações. 

Qualidade ambiental é sinônimo de saúde e de qualidade de vida e, cada vez mais, a sociedade vem 

ganhando essa consciência coletiva.”27 

A gestão das unidades de conservação por instituição pública da administração indireta vem 

demonstrando, em todos os níveis, e em vários exemplos internacionais, resultados muito mais positivos 

do que quando geridos pela administração direta. Compete ao respectivo governo, de forma direta, 

definir políticas públicas e diretrizes da conservação da natureza, do uso sustentável da biodiversidade e 



de defesa dos valores culturais associados. Todavia, é muito mais adequado que instituição pública da 

administração indireta faça a gestão das áreas protegidas, de forma direta, com relativa maior 

flexibilidade e agilidade, pois isso implica em intensos e múltiplos processos de aquisição, contratação etc. 

Ambas, administração direta e indireta, devem, no entanto, seguir a Constituição Brasileira, a Constituição 

do Estado de São Paulo, a Lei do Snuc, o Decreto do Sigap e legislação associada. 

O caminho encontrado pelo Estado de São Paulo, com a criação da Fundação Florestal, do Sistema 

Estadual de Florestas e do Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental 

continua em processo de melhoria. Nesse sentido, a Fundação Florestal do Estado de São Paulo vem 

demonstrando ao longo dos anos progressivo sucesso nessa capacidade de gestão, inclusive no 

estabelecimento de parcerias e geração de receita. Muito embora seja necessário o reconhecimento de 

debilidades e a necessidade do fortalecimento da instituição e do seu corpo de servidores.  

Vale destacar, entre outras tantas ações, a redução dos desmatamentos no estado, segundo dados 

apresentados nesse primeiro semestre de 2020 pelo Instituto Florestal e Fundação SOS Mata Atlântica, 

além do MapBiomas. 

A atual pandemia obrigou a suspensão de várias atividades, notadamente as de visitação (uso público) e 

de pesquisa em campo. Antes disso, entre 50 e 110 mil visitantes por mês foram registrados nos primeiros 

meses de 2020 nas diversas unidades de conservação do Estado de São Paulo. Desde antes, inclusive anos 

anteriores, e mesmo durante a pandemia, passos concretos vêm sendo dados para a melhoria da 

visitação, atendendo a funções de servir a sociedade – como acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, ingressos pela internet, contratos de permissão ou autorização de uso como 

estratégia de incentivo à visitação e ao envolvimento social na gestão com geração de renda para as 

populações locais, inclusive indígenas, preparação de novos roteiros e atrativos e planos de uso público 

de roteiros específicos (130, em 47 unidades de conservação), gestão dos impactos da visitação, programa 

de parcerias e patrocínio com a iniciativa privada, entre outros. Nesse sentido, as ações da Fundação 

Florestal coadunam com as premissas de ecoturismo do Brasil e da Declaração de Quebec, de 2002, sobre 

os princípios do ecoturismo.28  

Com relação à proteção dos recursos naturais, no primeiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia, 

foram registradas mais de 4.300 ações preventivas e 482 ocorrências de fiscalização nas unidades de 

conservação. Houve também 176 pessoas foram envolvidas no combate a incêndios. Quase 15 mil pessoas 

foram atendidas presencialmente em atividades de educação ambiental, além de 128 mil interações não 

presenciais. 99% das unidades de conservação têm conselhos de apoio à gestão ativos.  

Os recursos financeiros nesse primeiro semestre de 2020 foram pouco mais de R$ 174 milhões, dos quais 

apenas 30% (pouco mais de R$ 52 milhões, incluindo 38 milhões para custos de pessoal) vieram do 

Tesouro do Estado de São Paulo – sendo o restante composto por projetos, compensação ambiental e 

receita própria. Estes valores permitem ganhos para a sociedade paulista superiores a 15 vezes o 

investimento e à manutenção de milhares de postos de trabalho bem distribuídos. E são praticamente 

nulos frentes às projeções de necessidade de redução de déficit do Governo do Estado. 

Em paralelo, em apoio e em integração com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem havido 

a promoção internacional da qualidade ambiental no estado, respaldada também pela constante melhoria 

na gestão das unidades de conservação estaduais, com benefícios à imagem do estado que poderiam ser 

revertidos. 



 

Futuro esperado e responsabilidades 

Ainda em 2020, várias novas reservas privadas (as RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural) 

foram reconhecidas. Além disso, novas unidades de conservação de gestão pública foram propostas – 

com destaque para a proposta do Monumento Natural Estadual Mantiqueira Paulista, já recentemente 

aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), e cujo decreto de criação é aguardado 

para breve. Outras encontram-se em estudo, como as unidades de conservação do sudoeste paulista29 

fortemente esperadas. 

Concluímos que o Estado de São Paulo, enquanto guardião dos maiores e mais contínuos remanescentes 

da Mata Atlântica, segundo maior bioma florestal do Brasil e o mais devastado bioma do país, de trechos 

de Cerrado ameaçados em alto grau e da importante biodiversidade costeira e marinha em suas costas, 

tem uma responsabilidade intransferível de zelar pela boa gestão de suas unidades de conservação – 

principal razão de ser da Fundação Florestal de São Paulo. 

 

Dessa forma, nos manifestamos, em defesa das unidades de conservação e outras áreas protegidas no 

Estado de São Paulo e pela manutenção e fortalecimento da sua Fundação Florestal como sua entidade 

gestora – em ordem alfabética:  

Adriana Mattoso, arquiteta, fundadora da Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro e da SOS Mata 

Atlântica, ex-gerente de unidades de conservação da Fundação Florestal, supervisora Técnica do 

Programa Serra do Mar, ONG Akarui São Luiz do Paraitinga, Vista Alegre Ecoaventuras em Paraty, Projeto 

Paraty Caminhos de Serra e Mar 

Alcides Pissinatti, doutor em Biologia Animal, chefe e cofundador do Centro de Primatologia do Rio de 

Janeiro (CPRJ Inea), professor titular de Ecologia Aplicada e Animais Selvagens, Unipli Niterói e Unifeso 

Teresópolis, professor de Gestão e Ética veterinária na Unifeso, membro titular da Academia Brasileira de 

Medicina Veterinária 

Alexander Turra, professor doutor, Instituto Oceanográfico (IO), Universidade de São Paulo (USP), 

Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano e membro do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e 

Sociedade do Instituto de Estudos Avançados USP 

Angela Kuczach, diretora-executiva da Rede Nacional Pró Unidades de Conservação 

Braulio F. de Souza Dias, doutor em Zoologia, ex-secretário executivo da Convenção da ONU sobre 

Diversidade Biológica, ex-secretário nacional de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), professor de ecologia da Universidade de Brasília (UnB), presidente da Fundação Pró-

Natureza (Funatura) e presidente do Conselho Global da Birdlife International 

Carlos Alfredo Joly, professor titular em Ecologia Vegetal da Universidade de Campinas (Unicamp), 

membro do grupo de desenvolvimento de capacidades da Plataforma Intergovernamental da 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) e coordenador da Plataforma Brasileira de 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) 



Carlos Durigan, diretor da Wildlife Conservation Society (WCS) para o Brasil, membro do Conselho (global) 

da UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), pela América Latina e Caribe 

Carlos Eduardo Frickmann Young, professor titular do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e  colaborador dos Programas de Pós Graduação em Ciências Ambientais da 

Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat) e Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia 

da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e membro do Painel Científico para a Amazônia 

Célia R. T. Futemma, bióloga, mestre em Antropologia Cultural e doutora em Ciências Ambientais, 

pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) da Unicamp, professora da Pós-

Graduação em Ambiente e Sociedade (IFCH-Nepam, Unicamp). 

Célio Fernando Baptista Haddad, mestre e doutor em Ecologia, professor titular de Vertebrados da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Rio Claro, e membro titular da Academia Brasileira de 

Ciências 

Cláudio C. Maretti, doutor e pós-doutorando em Geografia, pela USP, consultor, vice-presidente da 

Comissão Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) da UICN para a América do Sul, membro do Coletivo 

Socioambiental de Atibaia, ex-presidente do ICMBio, ex-líder da Iniciativa Global Amazônia Viva da Rede 

WWF, ex-diretor da Fundação Florestal (FF-SP) e ganhador do prêmio Fred Packard da UICN  

Claudio Valladares Padua, doutor, professor e empresário, diretor-executivo Biocon LTDA, diretor 

científico Biofilica SA, diretor Parquetur SA e professor na Pós-Graduação do Instituto de Pesquisas 

Ecológicas (IPÊ) 

Clayton F. Lino, arquiteto, presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CN-

RBMA), ex-diretor geral do Instituto Florestal (IF) de São Paulo, representante para a Ibero-América na 

Comissão Mundial de Reservas da Biosfera, Unesco 

Clóvis Ricardo Schrappe Borges, mestre em Zoologia, diretor-executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida 

Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) 

Cristiana Simão Seixas, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, co-

coordenadora do Diagnóstico Regional das Américas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos do 

IPBES e membro da Coordenação da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 

(BPBES) 

Cristina Adams, professora associada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (Each) e do Instituto de 

Energia e Ambiente (IEE), em Gestão Ambiental e Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos 

(Each), Ecologia Aplicada Interunidades (Esalq Cena) e Ciência Ambiental (Procam), USP, e expert da IPBES 

e da Plataforma Brasileira de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos (BPBES) 

Cybele Silva, economista, ambientalista, empresária e presidente da Federação das Reservas Ecológicas 

Particulares do Estado de São Paulo (Frepesp) 

Dailey Fischer, bióloga, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pós-doutoranda em Gestão 

Urbana (PUC-PR), coordenadora executiva do Observatório de Conservação Costeira do Paraná 

Davis Grubeer Sansolo, mestre e doutor em geografia pela USP, coordenador do Programa de Pós 

Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe e do Laboratório de Planejamento 

Ambiental e Gerenciamento Costeiro do Instituto de Biociências do Campus Litoral Paulista, Unesp 



Délcio Rodrigues, diretor-executivo do Instituto Climainfo 

Edis Milaret, advogado, consultor ambiental, ex-secretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo e ex-presidente da Fundação Florestal 

Edson Grandisoli, pós-doutorando do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, Programa Cidades 

Globais, doutor em Ciências pelo Programa de Ciência Ambiental da USP e editor adjunto da Revista 

Ambiente & Sociedade 

Elenise Sipinski, mestre em conservação da natureza, coordenadora de projetos de conservação de 

espécies da fauna pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) 

Fabiano Rodrigues de Melo, biólogo, doutor em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre e pós-

doutor em Antropologia pela University of Wisconsin, Madison, professor associado III do Departamento 

de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e ex-presidente da Sociedade Brasileira 

de Primatologia 

Fábio Feldmann, advogado, ambientalista, ex-secretário estadual de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, ex-deputado constituinte e relator da Lei do Snuc  

Felipe Augusto Zanusso Souza, doutorando em Ambiente e Sociedade na Unicamp e coordenador do 

Movimento Conservatio – por uma cultura de áreas protegidas 

Francisco Eduardo Bodião, sociólogo e professor, integrante do Fórum Verde Permanente e do 

Movimento Parque Chácara do Jóquei 

Francisco N. Leal, geógrafo pela Universidade de São Paulo, mestre em Estudos da Sociedade e Meio 

Ambiente pela Radboud University (Países Baixos), ex-colaborador da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente de São Paulo e membro do Coletivo Socioambiental de Atibaia 

Gavroche Fukuma, Instituto Movimento Cidades Inteligentes  

Gérsica Moraes Nogueira da Silva, doutora em Tecnologia Ambiental e Recursos hídricos e pós-

doutoranda no Programa de Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados (IEA), USP 

Gilberto Natalini, médico e vereador (PV) da Cidade de São Paulo 

Gilson Burigo Guimarães, geólogo, doutor em Ciências, pesquisador em geoconservação, professor 

associado do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, ex-presidente da Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio 

Geológico e Mineiro, membro da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia 

Gustavo Cherubina, ambientalista, Associação Sociedade do Sol, SP 

Gustavo Rodrigues Canale, doutor em Ecologia e Conservação (Universidade de Cambridge, Reino Unido), 

professor adjunto na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e ex-presidente da Sociedade 

Brasileira de Primatologia  

Heloisa Dias, socióloga, membro da coordenação da Rede Brasileira de Mosaicos de Áreas Protegidas 

(Remap), coordenadora do Colegiado Mar da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) 

Hugo de Castro Pereira, presidente da Rede Brasileira de Trilha de Longo Curso, coordenador geral da 

Trilha Transmantiqueira e conselheiro da Trilha Transcarioca 



Ivan Carlos Maglio, engenheiro civil e doutor em Saúde Ambiental, pesquisador do Instituto de Estudos 

Avançados (IEA) da USP, Programa Cidades Globais, ex-diretor da Cetesb, ex-coordenador de 

Planejamento Ambiental da SMA-SP e ex-conselheiro da Fundação Florestal 

Izabella M. Teixeira, copresidente do Painel Internacional de Recursos, da ONU Ambiente, membro do 

Conselho do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, ex-ministra do Meio Ambiente do 

Brasil, ex-subsecretária do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e ganhadora do Prêmio Global de 

Meio Ambiente da ONU 

Jean Paul Metzger, professor titular do Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências (IB), da 
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Notas: 
 

1 Fonte: http://www.diretodaciencia.com/2020/08/07/governo-doria-pretende-extinguir-a-fundacao-florestal-de-
sp. 
 
2 Considerando que a imagem do Brasil vem piorando, tanto no âmbito nacional, como demonstram declarações 
de ex-ministros de Meio Ambiente e da Fazenda e do Banco Central, e de lideranças de grandes empresas e 
bancos, além da academia e de organizações da sociedade civil, como junto à comunidade internacional, como 
pode ser notado por manifestações por parte de grandes consumidores, de governos e de lideranças empresariais 
e financeiras. 
 
3 IPBES (https://ipbes.net/): organização internacional, com cerca de 130 países membros, focada em sínteses 
científicas e avaliações de políticas públicas. 
 
4 Fontes: https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services e seguintes; 
https://lp.panda.org/ipbes; https://www.nature.com/articles/d41586-019-01448-4; e 
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/05/ipbes-un-biodiversity-report-warns-one-million-
species-at-risk/. 
 
5 Fonte: https://www.bpbes.net.br/produtos/. 
 
6 Dinerstein, E. et alii, 2019. A Global Deal For Nature: Guiding principles, milestones, and targets. Science 
Advances, vol. 5, no. 4, eaaw2869. (DOI: 10.1126/sciadv.aaw2869) 
Entre outros. 
 
7 “Declaración de Lima” (https://www.areasprotegidas-
latinoamerica.org/app/download/11729119528/Parte+1+Declaraci%C3%B3n+de+Lima+17-10-
2019+lectura+cierre_final.pdf en https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/), do “III 
Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (III CapLac)”, de outubro de 2019. 
 
8 No evento “BIO2020: Perspectivas Brasileiras para o Marco Pós-2020 de Biodiversidade”, promovido pela Sima-
SP, Iclei e parceiros (https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2020/02/bio2020-termina-com-carta-de-
sao-paulo-para-a-cop-da-biodiversidade-na-china/) e a consequente “Carta de São Paulo: Perspectivas Brasileiras 
para o Marco Pós-2020 da Biodiversidade” (https://cbc.iclei.org/carta-de-sao-paulo-perspectivas-brasileiras-para-
o-marco-pos-2020-da-biodiversidade/). 
 
9 Dobson, A.P. et alii. 2020. Ecology and economics for pandemic prevention: Investments to prevent tropical 
deforestation and to limit wildlife trade will protect against future zoonosis outbreaks. Science 369 (6502): 379-
381. 
 
10 Fontes: artigo de divulgação https://www.oeco.org.br/colunas/claudio-maretti/ao-desejar-saude-deseje-areas-
protegidas/ e o correspondente documento de trabalho com pesquisa bibliográfica: 
https://www.researchgate.net/publication/338804308_Saude_natureza_e_areas_protegidas_Ao_desejar_saude_
deseje_areas_protegidas_sintese_divulgativa_e_documento_de_estudo. 
 
11 “Os visitantes gastaram cerca de R$ 2,4 bilhões nos municípios de acesso às UCs. A contribuição total desses 
gastos para a economia nacional foi de cerca de 90 mil empregos, R$ 2,7 bilhões em renda, R$ 3,8 bilhões em valor 
agregado ao PIB e R$ 10,4 bilhões em vendas. O setor de hospedagem registrou a maior contribuição direta, com 
R$ 740 milhões em vendas diretas, seguido pelo setor de alimentação com R$ 531 milhões. Esse ano, o estudo 
apresenta também a geração de impostos decorrentes apenas dos efeitos sobre as vendas diretas e a 
remuneração. Assim, foram gerados, em nível municipal, um total de R$ 174 milhões; em estadual, R$ 594 milhões 
e em federal, R$ 323 milhões; totalizando R$ 1,1 bilhão em impostos. 
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“A análise mostrou que cada R$ 1 investido no ICMBio produziu R$ 15 em benefícios econômicos para o Brasil. O 
estudo reforçou que os impactos econômicos do turismo afetam diretamente a gestão das UCs e os 
empreendimentos turísticos, mas afetam também, indiretamente, outros tipos de negócios e comunidades locais. 
“Os resultados destacam a importância do turismo nas UCs e nas regiões adjacentes. Investimentos adicionais em 
uso público em UC estimularão o crescimento da visitação e, consequentemente, a expansão das economias locais, 
gerando benefícios para as comunidades locais e assegurando o desenvolvimento sustentável dos destinos 
turísticos.” (ICMBio, Souza & Simões, 2019.) 
Souza, T. V. S. B. & Simões, H. B. 2019. Contribuições do Turismo em Unidades de Conservação Federais para a 
Economia Brasileira - Efeitos dos Gastos dos Visitantes em 2018: Sumário Executivo. Brasília: Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
12 “Valor e Importância das Unidades de Conservação e do ICMBio; carta aberta ao futuro ministro do Meio 
Ambiente, a outros futuros dirigentes governamentais e à sociedade brasileira”, de 14 de dezembro de 2018, por 
ex-dirigentes do Instituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) (em https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/dirigentes-e-ex-ministros-do-meio-ambiente-
saem-em-defesa-do-icmbio/). Trecho baseado no livro “Quanto vale o verde: a importância econômica das 
unidades de conservação brasileira”, de 2018, e no cadastro das famílias extrativistas. 
 
“A contribuição das unidades de conservação para o desenvolvimento econômico e social é considerável, com 
retornos muito superiores aos valores investidos na sua gestão.” As unidades de conservação movimentam ou 
representam valores econômicos entre R$ 67 e 76 bilhões anuais e promovem muito mais de 300 mil ocupações 
de trabalho, considerando apenas o relativamente pouco que é contabilizado hoje em dia. conservação brasileira. 
- A visitação teve impacto sobre a economia entre R$ 2,5 e 6,1 bilhões anuais e geração entre 77 e 133 mil 
ocupações de trabalho (mesmo com muitas UCs não contabilizando visitantes). 
- O valor potencial da pesca em UCs de uso sustentável é R$ 86,5 milhões para o peixe, R$ 55,2 milhões para a 
camarão e de R$ 24,8 milhões para o caranguejo, totalizando em R$ 167,5 milhões. 
- O valor da produção madeireira está entre R$ 168,9 milhões e R$ 657,8 milhões anuais, de açaí entre R$ 808 mil e 
R$ 20,6 milhões anuais, o potencial de castanha-da-Amazônia entre R$ 3,3 milhões e R$ 29,4 milhões anuais, de 
borracha entre R$ 624 mil e R$ 12,2 milhões anuais, em unidades de conservação (mesmo com a maior parte das 
estimativas de volume e de valores sendo baixos) e não foi possível ainda avaliar tantos outros produtos, inclusive 
óleos comestíveis e medicinais e produtos cosméticos. 
- O benefício gerado por recursos hídricos influenciados pela presença de unidades de conservação foi estimado 
em R$ 59,8 bilhões anuais, considerando proteção de rios para geração hidrelétrica (R$ 23,6 bilhões anuais), 
abastecimento urbano, industrial e agrícola (R$ 28,4 bilhões anuais) e erosão evitada (R$ 7,8 bilhões anuais). 
- As UCs protegem volume de carbono estimado em 10,5 GtCO2e. Com valor monetário estimado em R$ 130,3 
bilhões, com fluxos anuais de benefício R$ 3,9 a R$ 7,8 bilhões (mesmo considerando valores baixos). 
Fonte: Young, C.E.F. & Medeiros, R. (orgs.) 2018. Quanto vale o verde: a importância econômica das unidades de 
conservação brasileira. Rio de Janeiro: Conservação Internacional - CI-Brasil, com Fundação Grupo Boticário, 
Funbio, Semeia, SOS Mata Atlântica, WWF-Brasil, BID, MMA, ICMBio e Imaflora. (A publicação está disponível em: 
https://www.conservation.org/global/brasil/Documents/Quanto%20vale%20o%20verde_com%20capa.pdf.) 
 
13 Estimativa preliminar considerando simplificadamente R$ 20 mil por hectare. 
 
14 “O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de 
titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa 
de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente 
mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) 
– que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos 
de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, 
reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e 
reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
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uma essencial inexauribilidade.” (https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-8-capitulo-6-artigo-
225: MS 22.164, rel. min. Celso de Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de17-11-1995; 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691.) 
 
15 Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm). 
 
16 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). 
 
17 Negritos nossos. 
 
18 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; [...]” 
 
19 Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989 
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-05.10.1989.html), 
com destaque para seus artigos 191, sobre a responsabilidade de conservação do meio ambiente, 197, com as 
áreas de importância para proteção permanente, 198, com a obrigação do Estado em estabelecer espaços 
especialmente protegido, 199, com a criação de unidades de conservação privadas, 200 com mecanismos de 
compensação financeira, e 202 e 203, sobre a prioridade de conservação nos processos de regularização fundiária. 
 
20 São 36 áreas de proteção ambiental (APAs, incluindo as 3 marinhas), 7 reservas de desenvolvimento sustentável 
(RDS’s), 5 áreas de relevante interesse ecológico (Aries), 2 monumentos naturais (MoNas), 2 reservas extrativistas 
(ResEx’s) e 2 refúgios da vida silvestre (ReViS’s), todas sob responsabilidade da FF-SP, 35 parques estaduais 
(ParEsts), sendo 34 sob responsabilidade da FF-SP, 25 estacoes ecológicas (EsEcs), sendo 15 sob responsabilidade 
da FF-SP, 16 florestas estaduais (FlorEsts), sendo 2 sob responsabilidade da FF-SP; e 2 reservas biológicas (sob 
responsabilidade do IBt). Fontes: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/unidades-
de-conservacao/ e seguintes; https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/areas-
protegidas/; https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/ e 
seguintes;https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estado-de-sp-ganha-a-100a-reserva-particular-do-
patrimonio-natural/#:~:text=No%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,%2C%20com%202%2C5%20ha.; e 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/pagina-inicial/rppn/lista-rppn-fundacao-
florestal/ (com consultas feitas em 08 de agosto de 2020).  
E: 
FF-SP. 2020. Fundação Florestal: Relatório de Gestão; Janeiro a Junho / 2020. São Paulo: Fundação Florestal do 
Estado de São Paulo (FF-SP). (Vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de 
São Paulo.) 
 
21 Além das unidades de conservação, o Instituto Florestal (IF-SP) gere também, 18 estações experimentais, 2 
viveiros florestais e 2 hortos florestais, num total de mais de 53 mil hectares. (Segundo 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/areas-protegidas/; com consulta feita em 08 
de agosto de 2020.) O Instituto de Botânica (IBt-SP) gere duas reservas biológicas, com forte foco em pesquisa, e 
um parque estadual (segundo https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/pefi/; 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/mogi-guacu/ e 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/paranapiacaba/; com consultas feitas em 
08 de agosto de 2020). 
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22 Fonte: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/areas-protegidas/.  
 
23 Lei Estadual nº 5 208, de 1 de julho de 1986, que autoriza o Poder Executivo a instituir fundação denominada 
"Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo" 
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1986/lei-5208-01.07.1986.html), inclusive: 
“Artigo 3.º - A Fundação terá por objeto contribuir para a conservação, manejo e ampliação das florestas de 
produção e de preservação permanente, pertencentes ou possuídas pelo patrimônio do Estado, em particular 
aquelas sob administração do Instituto Florestal, bem como subsidiar a pesquisa pertinente [...]”.  
 
24 Decreto Estadual nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, que cria o Sistema Estadual de Florestas (Sieflor) de 
São Paulo e dá providencias correlatas (https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2006/decreto-
51453-29.12.2006.html), que inclui a descrição das funções da Fundação Florestal em seu artigo 5º e lista de 
unidades de conservação e outras áreas protegidas no seu anexo I. 
 
25 Decreto Estadual nº 54.079, de 04 de março de 2009, que altera os artigos 5º, 6º e 9º, acrescenta o artigo 9ºA e 
modifica os anexos do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, que cria o Sistema Estadual de Florestas 
(Sieflor) e dá providências correlatas (https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2009/decreto-
54079-04.03.2009.html) , que inclui a descrição das funções da Fundação Florestal em seu artigo 5º e lista de 
unidades de conservação e outras áreas protegidas no seu anexo I (e do IF nos artigo 6º e no anexo II). 
 
26 Decreto Estadual nº 60.302, de 27 de marco de 2014, que institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas 
Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo (Sigap) e dá providências correlatas, e define o órgão 
consultivo e os órgãos executores, inclusive a Fundação Florestal. 
 
27 FF-SP (2020). 
 
28 Princípios do ecoturismo: i) ajudar na conservação do ambiente visitado; ii) promover uma consciência 
ambientalista aos visitantes por meio da interpretação ambiental; e iii) envolver as comunidades do interior e 
entorno das UCs nas benesses produzidas pela visitação (Brasil, 2007). 
A Fundação Florestal apresentou um conjunto consistente de ações nessas três linhas de atuação.   
 
29 Vêm sendo propostas as seguintes unidades de conservação do sudoeste paulista: Monumento Natural dos 
Cânions Paulistas; Monumento Natural Campos Altos dos Cristais; Área de Proteção Ambiental Florestas e Campos 
Sudoeste Paulista; Floresta Estadual Ventania de Itararé e Floresta Estadual Pirituba de Itapeva. 
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