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RESUMO
A abordagem desenvolve breve reflexão acerca da
situação da política de proteção ambiental do Estado do
Maranhão. O principal objetivo é apresentar as unidades
de conservação estaduais e o que o Estado tem feito
para gerenciá-las. Foram utilizados os métodos dedutivo
e indutivo, que subsidiaram a pesquisa bibliográfica e
documental, bem como a entrevista aplicada junto ao
órgão gestor das unidades. Concluiu-se que a política
estadual de proteção dos ecossistemas maranhenses é
deficiente, no entanto, se houver maior interesse do
Poder Público, e maior participação e cobrança da
sociedade civil, essa realidade poderá ser modificada.
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ABSTRACT
The aproach develops short reflection about the politics’
situation of environmental protection of Maranhão State.
The main objective is to present the unities of state
conservation and what the state has done to manage
them. It was used the deductive and inductive methods,
which subsidized the bibliographic and documental
research, as well as the applied interview next to the
manage institution of the unities. It was concluded that
the state politics of the Maranhão’s ecosystem protection
is defective however, if there is bigger interest of Public
Power, and bigger participation and demands of civil
society this reality can be modified.
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1 INTRODUÇÃO
A política de proteção da natureza constitui-se numa inquestionável
necessidade das sociedades humanas, que desde as Revoluções Neolítica e Industrial
tem intensificado processos de degradação dos ecossistemas e redução da qualidade
socioambiental.
Nessas circunstâncias, surgiu um dos mais controversos e discutidos
termos da atualidade: desenvolvimento sustentável. O conceito mais difundido
encontra-se no âmbito do Relatório Brundtland – documento elaborado pela World
Commission on Environment and Development –, qual seja aquele que atende às
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necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações
futuras atenderem suas próprias necessidades (WCED, 1987 apud BELLEN, 2006).
Os

princípios

da

sustentabilidade

socioambiental,

resultantes

das

discussões acerca da sobre-exploração dos recursos naturais e da pressão exercida
pela urbanização e pelos resíduos da industrialização, englobam a proteção dos
recursos naturais, cujo enfoque permeia principalmente a delimitação de territórios
destinados à manutenção da diversidade biológica, as áreas protegidas. Durante a
Conferência da ONU sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) foram
discutidos, gerados e assinados alguns documentos voltados à proteção dos recursos
naturais, sobressaindo-se a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).
No Brasil essas discussões suscitaram a estruturação de políticas de
proteção ambiental, em que se inclui o Art. 225 da Constituição Federal de 1988
(CF/1888) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O
Maranhão, Estado privilegiado em termos de recursos naturais, também aderiu à
pauta, e atualmente atribui à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais do Maranhão – SEMA, através da Superintendência de Desenvolvimento e
Educação Ambiental/ Departamento de Preservação e Conservação Ambiental
(SDEA/DPCA), a responsabilidade pela execução das políticas estaduais de proteção
da natureza maranhense.
2 METODOLOGIA
A pesquisa baseou-se nos métodos dedutivo e indutivo. O primeiro deu
suporte à pesquisa bibliográfica, possibilitando a apreensão geral do problema para
posterior contextualização específica. Já o indutivo foi indispensável à correlação da
situação específica com a geral, aspecto importante para o desencadeamento lógico
dos fatos apreendidos.
Para executar a pesquisa, os procedimentos metodológicos básicos foram:
pesquisa bibliográfica e documental e entrevistas não - estruturadas com os
responsáveis pela gestão das unidades de conservação (UCs) estaduais. A pesquisa
documental foi realizada junto ao arquivo eletrônico do DPCA/SDEA/SEMA.
3 POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA NATUREZA BRASILEIRA
Seguindo os preceitos da CDB, o Brasil instituiu o SNUC (BRASIL, 2000).
Apesar desse Sistema só ter sido concretizado no início do século XXI, data de 1937 a

criação da primeira UC brasileira, o Parque Nacional de Itatiaia (RJ). Almeida et. al.
(2004) afirmam que nos anos seguintes, principalmente nas décadas de 60 e 70,
houve grandes avanços quantitativos na criação de áreas protegidas como resposta à
rápida degradação dos ecossistemas nacionais, consequência do acelerado processo
de urbanização do país e das reivindicações dos movimentos ambientalistas.
Os objetivos do SNUC são diretamente relacionados ao Art. 24 da
CF/1988, que determina:
(...) 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 [...], a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico;

Maior especificidade em relação à questão ambiental e à proteção da
natureza é constatada no Art. 225 de Brasil (1988); coadunando com o ideal de
sustentabilidade socioambiental, esse artigo atesta que todos os brasileiros têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Como alternativas para
assegurar a efetividade desse direito, o § 1º declara:
(...) incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
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;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade (BRASIL, 1988).

Instituído pela Lei federal nº 9.985/2000, o SNUC é proveniente do
regulamento dessas determinações e constitui-se pelo conjunto das UCs federais,

estaduais e municipais. Nele são previstos critérios e normas para criação,
implantação e gestão de UCs, que são classificadas segundo 2 grupos e 12 categorias
distintas, quais sejam: I - Unidades de Proteção Integral e II - Unidades de Uso
sustentável.
Incluem-se no primeiro grupo as seguintes categorias: 1) Estação
Ecológica (ESEC), 2) Reserva Biológica, 3) Parque Nacional (quando criados pelo
Estado ou município são denominados, respectivamente, Parque Estadual (PE) e
Parque Natural Municipal), 4) Monumento Natural e 5) Refúgio de Vida Silvestre. O
grupo II é integrado por: 1) Área de Proteção Ambiental (APA), 2) Área de Relevante
Interesse Ecológico, 3) Floresta Nacional, 4) Reserva Extrativista (RESEX), 5) Reserva
de Fauna, 6) Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e 7) Reserva Particular
do Patrimônio Natural.
Nas UCs de Proteção Integral somente é permitido o uso indireto dos
recursos naturais; nas de Uso Sustentável admite-se o uso direto, desde que a
exploração garanta a perenidade dos recursos naturais renováveis, dos processos
ecológicos, da biodiversidade e dos demais atributos ecológicos, e seja socialmente
justa e economicamente viável (BRASIL, 2000).
As UCs são criadas por ato do Poder Público e seu processo de criação
inclui a participação popular, mediante consulta pública; nos processos de criação de
Estações Ecológicas ou Reservas Biológicas, essa consulta é facultativa. Um dos
principais instrumentos de gestão das UCs é o Plano de Manejo. Esse documento
deve ser elaborado num prazo de cinco anos, a contar da data de criação da Unidade,
e deve ser aprovado, conforme o caso, em portaria do órgão executor ou em
resolução do conselho deliberativo (caso das RESEX e RDS), após prévia aprovação
do órgão executor (BRASIL 2000; 2002).
4 POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA NATUREZA MARANHENSE
Situam-se na década de 1940 as primeiras iniciativas políticas destinadas
à proteção dos ecossistemas maranhenses, quando remanescentes do bioma
Amazônico localizados no território ludovicense foram declarados, pelo Poder Público
federal, Floresta Protetora dos Mananciais Abastecedores do município de São Luís,
criada por meio do Decreto-Lei 6.883/1944.

Frente às tendências sobre questões ambientais, o Maranhão iniciou
ações direcionadas à proteção da natureza; isso pode ser observado na no Art. 12 da
Constituição do Estado (MARANHÃO, 1989).
Nesse sentido, foi estruturado o Código de Proteção do Meio Ambiente do
Estado do Maranhão, constituído pela Lei nº 5.405/1992 e suas alterações e pelo
Decreto nº 13.494/1993. Esse Código contempla, dentre outros aspectos, os relativos
às áreas de proteção (seção VII); o Art. 31 estabelece que compete ao Estado definir,
implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes representativos de
ecossistemas originais a serem protegidos, com vistas a manter e utilizar
racionalmente o patrimônio biofísico e cultural de seu território.
4.1 Unidades de conservação sob jurisdição do Estado
Existem
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UCs

estaduais

no

Maranhão,

cuja

gestão

é

de

responsabilidade da SEMA/SDEA/DPCA e de eventuais co-gestores; 4 delas integram
o grupo de Proteção Integral: PE de Mirador (MARANHÃO, 1980; 2009), PE do
Bacanga (MARANHÃO, 1980; 1984; 2001), PE Marinho do Parcel de Manuel Luís
(Manuel Luís – Mestre Álvaro – do Silva (Baixios) (MARANHÃO, 1991) e ESEC do
Sítio Rangedor (MARANHÃO, 2005; 2007); as demais integram o grupo de Uso
Sustentável, quais sejam: APA da Baixada Maranhense (MARANHÃO, 1991), APA
das Reentrâncias Maranhenses (MARANHÃO, 1991), APA da foz do Rio das
Preguiças – Pequenos Lençois – Região Lagunar Adjacente (MARANHÃO, 1991),
APA de Upaon-Açú/Miritiba/Alto Preguiças (MARANHÃO, 1992), APA da Região do
Maracanã (MARANHÃO, 1991), APA do Itapiracó (MARANHÃO, 1997) e APA dos
Morros Garapenses (MARANHÃO, 2008).
Apesar dos Parques e da ESEC pertencerem ao grupo mais restritivo do
SNUC, essas áreas são utilizadas diretamente e, na maioria dos casos, de forma
predatória, o que deriva da deficiente estrutura pública destinada à sua gestão, que
inclui, dentre outras ações, a fiscalização e o monitoramento ambiental.
Nessas circunstâncias, uma das UC’s estaduais mais negligenciadas é o
PE Marinho, localizado a 45 milhas náuticas (81 Km) do litoral ocidental, partindo-se,
em linha reta, do município de Cururupu (APA das Reentrâncias Maranhenses) e a
100 milhas náuticas (180 Km) de São Luís. É possível perceber uma relação direta
entre as duas UC’s; a primeira abriga ecossistemas recifais, extremamente frágeis em
relação a desequilíbrios ambientais e primordiais à manutenção de processos

ecológicos marinhos, constituindo-se habitat e “berçário” para várias espécies de
peixes e outros animais, alguns, inclusive, detentores de alto valor comercial; a
segunda é dominada por ecossistemas estuarinos. O Estado não dispõe de
embarcação para a gestão da UC marinha, o que onera o alcance dos objetivos de
proteção.
Ressalta-se que 3 UCs estaduais localizam-se integralmente no município
de São Luís (APA da Região do Maracanã, ESEC do Sítio Rangedor e PE do
Bacanga) e 2 têm o território compartilhado entre esse e outros municípios, a saber:
APA do Itapiracó e APA de Upaon-Açú/Mitiba/Alto Preguiças. Apesar do acesso a
essas áreas ser facilitado por sua situação geográfica, elas também não são alvos de
políticas públicas contínuas de proteção de seus ecossistemas.
Três UC’s estaduais foram incluídas na Lista da Convenção de Ramsar,
tratado intergovernamental sobre a importância global das zonas úmidas. Esse tratado
foi acordado por alguns países no ano de 1971, na cidade iraniana de Ramsar. A
Convenção tem como foco a sustentabilidade socioambiental das zonas úmidas; O
Brasil aderiu oficialmente a esse acordo no ano de 1993 e considera como diretriz
para indicação, que as zonas úmidas correspondam a UCs, visando a facilitar a gestão
e agregar ações locais, regionais, nacionais e internacionais destinadas à proteção
efetiva de tais áreas.
No Maranhão se localiza a maior parte dos Sítios Ramsar brasileiros, quais
sejam: as APAs das Reentrâncias Maranhenses (incluída no dia 30.11.1993) e da
Baixada Maranhense e PE Marinho (ambos incluídos em 29.02.2000) (THE RAMSAR
CONVENTION ON WETLANDS, 2011). Apesar da reconhecida importância, essas
UCs são relegadas ao “abandono”, à inexistência e/ou insuficiência de políticas
públicas que valorizem sua integridade ecológica e social. Nenhuma possui Plano de
Manejo, situação que impossibilita a proteção efetiva.
As únicas UCs que já possuem Plano de Manejo são o PE do Bacanga, a
APA do Itapiracó e a ESEC do Sítio Rangedor, entretanto, esses documentos não são
legalmente aprovados conforme determinado em Brasil (2002). Um dos avanços em
relação à gestão das UCs estaduais refere-se à designação de servidores para o
exercício da função gratificada de Chefe das unidades, iniciativa legal da SEMA,
através da Portaria n° 095, de 14 de outubro de 2010 (MARANHÃO, 2010).
Infelizmente essa iniciativa já foi desfeita, através da Portaria nº 030, de 13 de abril de
2011, que tornou sem efeito a anterior, gerando uma situação de retrocesso em

relação à gestão das UCs estaduais. Atualmente encontra-se em processo de consulta
pública, o Sistema Estadual de Unidades Conservação do Maranhão.

4 CONCLUSÃO
Diante da breve exposição, conclui-se que o Estado conhece a
necessidade de proteger parte de seus ecossistemas, porém, não tem dado prioridade
às políticas públicas de proteção da diversidade socioambiental do território. É
necessário que a coletividade maranhense conheça a importância da manutenção da
integridade ecológica das UCs para a manutenção da vida e da sociedade, tendo em
vista que os serviços ecossistêmicos por elas providos propiciam o desenvolvimento
das diversas atividades econômicas, e que o comprometimento da qualidade
ambiental afeta a qualidade de vida da população.
A proteção dos ecossistemas remanescentes deve ser efetivada, e uma
das alternativas é a gestão adequada das UCs. Para que isso ocorra é necessário que
o Poder Público Estadual assuma suas responsabilidades e que haja o real
engajamento da sociedade civil na busca por soluções para a gestão integrada e
participativa dos recursos naturais, partindo-se do princípio de que a sustentabilidade
socioambiental poderá deixar de ser uma utopia.
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