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                                        APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo foi motivado pela necessidade do enfrentamento da existência 

de um Parque Nacional localizado dentro do município de Carapebus, que basicamente 

sobrevive dos royalties , atividade altamente impactante para o meio-ambiente. E como 

se daria o seu desenvolvimento social, econômico, cultural, urbano e ambiental do 

município sob este novo prisma, já que a atuação em unidades de conservação, como é 

o caso do parque, é feita somente por meio do terceiro setor. 

 A busca por uma forma compatível entre a preservação e o manejo com a 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes levando ao desenvolvimento local.  Além 

da descoberta de uma nova fonte de receita municipal pautada no meio-ambiente. 

O estudo está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, a 

introdução, é apresentado o problema, a delimitação do estudo, sua relevância e a 

metodologia empregada. No segundo capítulo é descrito o referencial teórico, em oito 

subitens, na seguinte ordem: o Município de Carapebus tomando como base os aspectos 

sócio-econômicos; o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, sua criação e 

aplicação; o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, o porque da sua existência e o 

conflito gerado a partir da sua criação; a Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, forma de atuação da sociedade em unidades de conservação e a participação do 

terceiro setor na administração pública; o Desenvolvimento Sustentável, mostra a 

preocupação mundial como meio-ambiente e direciona para uma nova forma de 

desenvolvimento;  o Desenvolvimento Local, apresentada o crescimento local através 



 

de vários fatores como econômico, político e social e o último subitem o  

Desenvolvimento Sustentável Local,  demonstrando a valorização da população local 

como agentes transformadores do cenário municipal. No terceiro capítulo foram postas 

algumas conclusões do estudo e à apresentação de sugestões para futuras pesquisas. No 

quarto e último capítulo está disposta toda a referência utilizada para esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo é verificar a importância do Parque Nacional 

(PARNA) da Restinga de Jurubatiba na vida social e econômica do Município de 

Carapebus através da gestão do Parque de forma compartilhada conforme prevista na lei 

que regulamenta o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), para que se 

tenha um desenvolvimento sustentável, gerando emprego e renda para a população 

local.  

 A participação do poder público em conjunto com o terceiro setor - 

organizações sem fins lucrativos é a forma legal do manejo deste tesouro ecológico, 

possibilitando com isto a descoberta de um novo valor econômico para a região, o meio-

ambiente; bem diferente do atual, os royalties que dominam as receitas municipais e são 

fonte finita de receita. 

A descoberta das belezas cênicas no interior do Parque e da cultura local 

associada à preservação do meio-ambiente serão as alavancas para o turismo de base 

comunitária, do ecoturismo e do turismo rural, levando a um desenvolvimento 

econômico local, para isto se faz necessário a integração das organizações sem fins 

lucrativos na vida da comunidade local cabendo ao Poder Público Municipal o papel 

motivador e fiscalizador dessas ações. 

 

 

 

 

                   

 



 

 

                  ABSTRACT 

 

 

 

 The main objective of this study is to evaluate the importance the 

National Park (PARNA) at Restinga Jurubatiba into the social and economic life of the 

Carapebus city, through the Park management, shared as required by governing law 

related to the National System of Conservation Unit ( SNUC), to obtain the sustainable 

development, generating jobs and income for local people. 

 The participation of the government with the third sector – Non- Profit-

Organizations is the legal form to manage the ecological treasure, enabling it to the 

discovery of a new economic value for the region, the environment and the royalties 

which dominates the municipal revenue and are the finite source of revenue. 

 The discovery of some scenic beauty inner the Park and also the local 

culture environment preservation will be the start for the community-based tourism, the 

eco-tourism and the rural tourism, leading to a local economic development. So, It`s 

necessary the integration of the Non- Profit-Organizations to local community, 

permitting a better action by the government to promote the social welfare. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

10

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................. 11 

1.1 PROBLEMA ...... .........................................................................................................13 

1.2 OBJETIVO .......... ........................................................................................................15 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO.. ................................................................................ 16 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO... ................................................................................. 17 

     1.5METODOLOGIA........................................................................................................ 19 

     1.5.1 TIPO DE PESQUISA.. .................................................................................. 19 

           1.5.2  UNIVERSO E AMOSTRA.. ........................................................................ 19 

           1.5.3  COLETA DE DADOS... .............................................................................. 20 

           1.5.4  TRATAMENTO DE DADOS...................................................................... 20 

          1.5.5  LIMITAÇÃO DO MÉTODO... ..................................................................... 21 

2 DESENVOLVIMENTO.... ................................................................................................ 23 

         2.1 REFERENCIAL  TEÓRICO.............................................................................. 23 

         2.2 MUNICÍPO DE CARAPEBUS... ...................................................................... 24 

       2.3 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (SNUC)......... 30 

        2.4 PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA.. ......................... 37 

      2.5 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)..........................37 

       2.6 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. ........................................................ 42 

       2.7  DESENVOLVIMENTO LOCAL... .................................................................... 52 

       2.8 DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL LOCAL... ......................................... 54 

3 CONCLUSÕES E SUGESTÕES....................................................................................... 58 

4 BIBLIOGRAFIA... ............................................................................................................ 60 



                                                                                                                  

11

  

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APAJ – Amigos do Parque Nacional de Jurubatiba 

          CMMAD - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas 

CONAMA  - Conselho Nacional de Meio- Ambiente 

CONPARNA – Conselho do Parque Nacional 

           EMBARTUR – Empresa Brasileira de Turismo 

           3Hs – Harmonia, Homem e Habitat 

           IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

          IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio – Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade 

ONG – Organização não governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PARNA – Parque Nacional 

PNMA – Política Nacional de Meio-Ambiente 

          PIB – Produto Interno Bruto 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à pequena e média Empresa 

          SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 



                                                                                                                  

12

          SESI – Serviço Social da Indústria 

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio-Ambiente 

SNUC – Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

 UC – Unidade de Conservação 

          UNCED - United Nations Conference on Environment and Development 

            

            

           

            

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

13

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 . PROBLEMA 

 

A questão ambiental nos últimos anos tem estado nas diversas manchetes que 

discorrem sobre o aquecimento global, mudanças climáticas e o futuro do nosso planeta. Sem 

dúvida são questões polêmicas que comporta várias facetas e diversidades de opiniões e de 

ações por parte do poder público e da população em geral.  Ao longo das últimas décadas, ficou 

clara  a necessidade de proteger o meio-ambiente das agressões constantes que o ser humano 

faz no seu próprio habitat. 

O Brasil tomou a frente neste assunto criando em agosto de 1981 a Lei nº 6938 que 

instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), durante o final do regime militar. 

Segundo Ana Maria Fiori, em um artigo comemorativo dos 25 anos da lei que implantou a 

política ambiental, foi sob neste pano de fundo que o Brasil ganhou a primeira lei federal regida 

por uma visão mais ampla, e não meramente biológica, do meio ambiente.  Ela lembra ainda 

que a Lei de PNMA foi responsável pela inclusão do componente ambiental na gestão das 

políticas públicas e decisiva inspiradora do Capítulo do Meio Ambiente na Constituição de 

1988. Transformando assim a visão sobre a temática ambiental dos empreendimentos 

brasileiros, orquestrando um processo fundamental para a evolução do País rumo ao 

desenvolvimento sustentável. 

O Professor Carlos Celso Amaral e Silva destaca os instrumentos principais de uma 

política ambiental de alcance nacional, além de diretrizes importantíssimas para as atividades 

do governo, empresariado e comunidade em geral. “Erigiu, de fato, um sistema nacional de 
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meio ambiente, que hoje é uma rede integrada, com a participação do poder público nos três 

níveis, municipal, estadual e federal”. ( ENTREVISTA, 2006) 

Por meio da criação da Lei de PNMA constituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA com fundamento nos 

incisos VI e VII do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição Federal. O Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído através da regulamentação do artigo 225 §1º, 

incisos I, II, III e VII , pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. 

De acordo com Feldmann (1992), o argumento determinante que justificou a 

criação do SNUC foi: 

“A maneira mais eficaz de reduzir o ritmo desse 

empobrecimento irreversível e, em muitas situações, a única 

possível, seria então o estabelecimento de uma rede de áreas 

naturais protegidas, selecionadas com base em planejamento 

abrangente e obedecendo a critérios científicos.” 

 

De base destas legislações os municípios puderam exercer controle e fiscalização das 

atividades capazes de provocar a degradação ambiental.  Com o crescimento do debate em 

torno da preservação do meio ambiente e a proliferação as organizações não-governamentais 

preocupadas com este fato é preciso procurar os parâmetros legais que orientem a atuação das 

mesmas . 

   A proposta é analisar qual seria o papel da Prefeitura Municipal de Carapebus na 

gestão compartilhada com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

para o desenvolvimento sustentável do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba? 
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1.2  OBJETIVO 

 

O presente trabalho apresenta como objetivo principal o levantamento de qual é o 

papel da Prefeitura Municipal de Carapebus na gestão compartilhada com as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) para o desenvolvimento sustentável do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Para isto se fez necessário conhecer o contexto do Município de Carapebus e do 

poder público ali instituído, do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e das OSCIP’s de 

forma geral e particularmente pelas OSCIP 3Hs e Ecoanzol, hoje a primeira atuante no entrono 

do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a segunda iniciando trabalho no município. 

Como os objetivos intermediários são a forma de sustentação para este trabalho é essencial 

estudar o conceito de desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento local; analisar as 

formas atuais de associativismo local e qual a sua atuação; demonstrar a importância da 

articulação em os três setores da economia: poder público, iniciativa privada e sociedade civil 

no desenvolvimento local gerando emprego e renda; analisar o conceito de gestão compartilha 

e gestão participativa; levantar as experiências de outros Parques Nacionais com a gestão 

compartilhada funcionando; examinaram-se os parâmetros legais para gestão compartilhada em 

Parques Nacionais através de OSCIP’s e investigar de que forma a iniciativa privada poderia 

ser envolvida no processo de desenvolvimento local. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

  O estudo apresentado contempla a participação do poder público (Prefeitura) em 

uma gestão em conjunto com as organizações sem fins lucrativos (OSCIP) buscando a 

promoção do bem-estar social, possibilitando com isto o desenvolvimento municipal, e o fim 

da dependência dos royalties. A atuação destas entidades tanto externamente ao Parque quanto 

internamente conforme previsto na lei que regulamenta o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação (SNUC).  

O projeto de pesquisa também abordou a importância do PARNA da Restinga de 

Jurubatiba na vida social e econômica do Município de Carapebus inserindo-o de forma 

diferenciada no Estado, pelo potencial turístico demonstrado pela porção mais bem conservada 

do Parque com espécies raros da fauna e da flora, que estão em território carapebuense. 

Este ensaio é a demonstração da possibilidade de quebra da política assistencialista 

praticada pelo governo municipal, devido ao recebimento de recursos financeiros oriundos do 

repasse dos royalties. Pois, segundo Sen(2000:11), certas liberdades instrumentais cruciais, 

incluindo oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de 

transparência e segurança protetora. As disposições sociais, envolvendo muitas instituições são 

investigadas a partir de sua contribuição para a expansão e garantia das liberdades substantivas 

dos indivíduos, vistos como agentes ativos de mudança, e não como recebedores passivos de 

benefícios. 
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1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Segundo Cavalcanti (2005:14) as transformações estruturais do capitalismo global, 

intensificadas a partir dos anos 1990, deixaram novos desafios aos pensadores e 

administradores públicos. Essa estrutura equilibrada de Estado foi afetada as últimas décadas, 

principalmente pela ênfase na percepção deste como provedor de serviços a “clientes”. Do 

desequilíbrio deste modelo adviriam diversas inadequações. Tal desequilíbrio, permitiu a 

ampliação da capacidade dos mercados em moldar as estruturas administrativas vigentes e o 

desenho das políticas públicas, promovendo o descompasso. Acaba por reduzir o estado em sua 

dimensão e abrangência, além de diminuir o espaço de relações cívicas mais sólidas e 

independentes. 

Com isso o poder público necessita cada vez mais de parceiro que ajudem a 

equilibrar novamente esta relação. A retomada do equilíbrio só será possível através do 

desenvolvimento estruturado em objetivos sociais conforme observou Sen (2000: 170) no 

contexto dos países em desenvolvimento, a necessidade de iniciativas da política pública na 

criação de oportunidades sociais tem importância crucial. [...] O amplo compartilhamento 

dessas oportunidades sociais possibilitou que o grosso da população participasse diretamente 

do processo de expansão econômica. 

As parcerias interorganizacionais é uma realidade que vem sendo estimulada pelo 

poder público numa tentativa de estar presente nas mais diversas situações, suprindo muitas 

vezes o seu próprio papel, de forma indireta junto à sociedade em sua carência primária, o 

emprego. Através de qualificação adequada fornecida pelas  ONG’s, SEBRAE,SENAI,SESI e 

OSCIP’s. 
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   O estímulo desenvolvido sobre formas inovadoras faz com que procurassem 

parceiros interessados no desenvolvimento de uma comunidade, um município transformando a 

partir daí o cidadão, dando-lhe alta estima. 

Na área do PARNA Jurubatiba onde os dois municípios da ponta já desenvolviam 

programas que levam ao fim da dependência dos royalties. Carapebus encontrava-se ainda 

preso a este fato. O estudo tem contribuição significativa, pois voltou o olhar para a questão 

ambiental aliada ao turismo local como base da economia. 

Esse capítulo da introdução destinou-se a apresentar o assunto que foi pesquisado, 

através da identificação do problema a ser investigado, indicando o objetivo final, ao qual 

queríamos chegar, e a ajuda dos objetivos intermediários que serviram como metas que foram 

atingidas.  Este capítulo foi demonstrado ainda a delimitação e relevância do estudo sobre 

atuação do poder público. 
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     1.5. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será abordado o tipo de pesquisa utilizado para fundamentação do 

estudo de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. 

 

                1.5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A classificação da pesquisa baseou-se na taxionomia apresentada por Vergara 

(2007) que propõe dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva e explicativa. Descritiva porque irá 

verificar a aplicação da legislação ambiental com enfoque na gestão compartilhada da UC por 

OSCIP e a posição do Poder Público Local frente a uma nova realidade. Explicativa porque 

mostrará a transformação do município através da geração de emprego e renda pelo 

desenvolvimento sustentável. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa será documental e bibliográfica. Documental porque 

será necessária a consulta em várias leis ambientais, resoluções e decretos. Bibliográfica porque 

terá como base livros, revistas, rede eletrônica e jornais. 

 

1.5.2.  UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa será a Prefeitura Municipal de Carapebus, mais 

especificamente a Secretaria de Meio-Ambiente e Turismo, a ONG 3Hs e a OSCIP Ecoanzol 

que veêm atuando na região. A amostra será definida pelo critério de acessibilidade. 
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                  1.5.3.  COLETA DE DADOS 

 

No primeiro momento os dados serão coletados por meio de pesquisa bibliográfica 

em livros, periódicos especializados, teses, dissertações, publicações de órgãos públicos como 

o Ministério do Meio Ambiente. Serão consultados também, as leis, decretos, portarias e outros 

documentos oficiais publicados no Diário Oficial. 

    

                  1.5.4. TRATAMENTO DE DADOS 

 

No tratamento de dados será utilizada a análise do conteúdo. 

 

 “A análise do conteúdo é uma técnica para tratamento de dados 

que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema”. (Vergara, 2006, pág.15) 

 

Em princípio, a utilização deste método consistirá em três grandes etapas 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução foi definido o problema da pesquisa, 

conforme capítulo 1, com os objetivos final e intermediários, delimitação do estudo e 

relevância do estudo. No desenvolvimento foi feito a revisão da literatura pertinente ao 

problema de pesquisa e definido os referenciais teóricos que deram suporte ao estudo. A 

metodologia empregada, também encontra-se nessa etapa. Na metodologia foi definido o tipo 

de pesquisa, o universo e a amostra, a coleta de dados e tratamento dos dados , definição do 

tipo de grade para análise: aberta, fechada ou mista. 

Ainda pode ser verificado a leitura do material coletado e selecionado, definindo a 

unidade da análise com isto resgatando o problema que suscitou a investigação, podendo 

comparar os resultados obtidos com a teoria que deu suporte ao estudo, à luz do problema da 

pesquisa 
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A terceira e última etapa é a conclusão e sugestão deixada para novos estudos sobre 

pontos abordados mas não aprofundamentos nesta pesquisa.  

 

1.5.5. LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta certas dificuldades e limitações 

quanto à coleta e tratamento de dados. Pois a análise de conteúdo da pesquisa bibliográficas em 

livros estará limitada aos títulos definidos pela pesquisadora tendo em vista à impossibilidade 

de serem contempladas todas as obras. Podem ocorrer informações , leituras importantes e 

relevantes ao projeto que  não serão consideradas. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e a ONG 3hs e Ecoanzol 

foram selecionadas de acordo com a acessibilidade. Desta forma, nem todas as informações 

necessárias para a pesquisa estiveram disponíveis para consulta e também não conseguiu-se 

autorização para a consulta. 

Neste capítulo foi exposta toda a metodologia utilizada na pesquisa. Foi 

apresentado o tipo de pesquisa – classificado quanto aos fins e quanto aos meios, conforme a 

taxionomia apresentada por Vergara (2006) – o universo e a amostra utilizados no estudo. 

Selecionou os instrumentos que serão utilizados para coleta de dados, e informou como será o 

tratamento desses dados. E, por último, apresentou as limitações do método.  

Para começar o trabalho de pesquisa verificou-se a literatura existente que 

fundamentou este estudo, buscaram-se ferramentas para resolução do problema. É importante 

destacar que alguns conceitos puderam ser obtidos de artigos, relatórios e livros de autores 

conceituados na área ambiental e na área da ciência política, ainda foi preciso à aquisição de 

informações em seminários, cursos de capacitação, revista e rede eletrônica. 
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       2.  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 
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 Neste capítulo verificou-se a literatura existente que fundamentou este estudo, 

buscou-se ferramentas para resolução do problema sob a ótica do fortalecimento do capital 

social, da cidadania e do desenvolvimento local. É importante destacar que alguns conceitos 

puderam ser obtidos de artigos, relatórios e livros de autores conceituados na área ambiental e 

na área da ciência política, ainda foi preciso à aquisição de informações em seminários, cursos 

de capacitação, revista e rede eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2.2  MUNICÍPIO DE CARAPEBUS 
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O Município de Carapebus é um município litorâneo com 305,50 Km2, que 

corresponde a 3,2 % da área da Região Norte Fluminense. A população total estimada em cerca 

de 10.196 habitantes com densidade de 34,0 hab./Km2(IBGE/2007) com um significativo 

crescimento a partir de sua emancipação, antes terceiro distrito de Macaé. Enquanto distrito 

tinha um papel de destaque na economia do município mãe por muitos anos, através do cultivo 

da cana-de-açúcar, que respondeu por um crescimento demográfico expressivo nos séculos 

XVIII e XIX. O então distrito chegou a desempenhar o papel de porta de entrada e saída do 

Norte Fluminense, favorecido pela ligação com Campos dos Goytacazes, através da construção 

do canal Macaé-Campos e da implantação da ferrovia ligando estas duas sedes municipais. 

 

 

  Com a construção da usina de cana–de-acúçar, nos idos de 1927, chamada de 

Usina Carapebus, em uma época aonde existiam na região muitas outras usinas de 

beneficiamento do açúcar, foi a primeira fonte de renda e de emprego do terceiro distrito 

durante muitos anos.  

Carapebus faz parte da Região Norte Fluminense que é formada pela união de nove 

municípios agrupados em duas microrregiões, sendo a microrregião de Macaé e a microrregião 

de Campos dos Goytacazes. É a mesorregião com maior PIB do Estado devido à grande 

exploração de petróleo na Bacia de Campos. 

 A região tem forte apelo turístico local por situa-se em seu território parte relevante 

do único parque nacional que protege o ecossistema de restinga. E sua economia está baseada 

atualmente na indústria do petróleo, agropecuária e pesca.  

Devido a sua localização, Carapebus faz parte da Zona Produtora Principal de 

petróleo situada na Bacia de Campos, esta zona é definida na Lei no7.990 de 28 de dezembro de 

1989, como sendo área de produção petrolífera marítima formada pelo conjunto de municípios 
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confrontantes com os poços produtores e os municípios onde estiverem localizadas três ou mais 

instalações dos seguintes tipos: instalações industriais para processamento, tratamento, 

armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural, excluídos os dutos. Estas instalações 

industriais devem atender, exclusivamente, à produção petrolífera marítima ou instalações 

relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo e gás 

natural, tais como: portos, aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, 

armazéns e escritórios.DO DO RIO DE N IR 

 

A gestão municipal dos recursos dos royalties criou uma conjuntura favorável a 

práticas paternalistas, não apenas em Carapebus, mas de um modo geral, nos municípios 

produtores de petróleo do norte fluminense que deve ser revisada, pois tal fonte de recursos é 

finita e irá declinar com a exploração das reservas de óleo e gás. O paternalismo gera 

benefícios sociais muitas vezes passageiros, sem transformar as possibilidades de trabalho e 

renda, ao contrário, trazem o risco da acomodação social em patamares baixos de qualidade de 

vida. A sustentabilidade econômica de Carapebus demanda a prospecção de alternativas para 

uma base econômica diversificada, competitiva, que gere receitas próprias e duradouras, 

apoiadoras de padrões de qualidade de vida sustentáveis. 

A atividade tradicional da agro-pecuária de corte possui um peso na economia 

municipal. Segundo o IBGE, em 2003 a pecuária no município registrou um efetivo de 

rebanhos de 30.805 (trinta mil e oitocentos e cinco) cabeças, sendo o rebanho bovino representa 

63,97% do rebanho animal de Carapebus, apesar das condições precárias quanto a seu abate.  

Outra atividade habitual é a canavieira registrando rendimento médio de 

45(quarenta e cinco) toneladas por hectare, no ano de 2003. Ocupando com isso 96,48% (8.000 

hectares) da área plantada de Carapebus, seguida pelo coco-da-baía com 2,50% (200 hectares).  

A área total plantada não ultrapassava 8.292 mil hectares. Atualmente, percebe-se um aumento 
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discreto nesta atividade devido ao incentivo do Governo Federal para o programa do biodisiel, 

aumentando assim a área de plantio da cana. 

Compondo a base econômica municipal, a atividade pesqueira, meio de vida para 

uma pequena parte população, sofre constante ameaça pelo lançamento de efluentes urbanos, 

circulação de barcos a motor e pela falta de apoio, principalmente no que diz respeito a 

proibição desta atividade extrativista no Plano de Manejo do PARNA de Jurubatiba.  

Os pescadores estão organizados na Associação de Pescadores de Carapebus e 

possuem assento no conselho gestor do PARNA Jurubatiba, possibilitando a exposição dos 

seus problemas e aflições em relação a sua atividade. A alternativa de trabalho e renda será a 

migração dos pescadores para atuarem como guias-condutores da pesca esportiva, uma 

atividade ecoturística adequada à Lagoa de Carapebus e ao PARNA. ONG especializada em 

desenvolvimento social para fins de atuação em pesca esportiva já atuam no município, 

realizando trabalho de censo da comunidade tradicional, única que poderá atuar no manejo da 

parque. 

Quanto aos aspectos sócio-econômicos podemos avaliar a baixa condição de 

empregabilidade dos munícipes, baseada na falta de cursos de capacitação e treinamento da 

mão-de-obra local, mediante ao peso que as atividades autônomas e econômicas informais tem 

sobre a dinâmica de vida local. Essa situação tem relação direta com o nível de escolaridade da 

maioria da população (38,54%) possui segundo dados do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentado de Carapebus, de quatro a sete anos de estudo. 

As crianças e jovens representam, ao mesmo tempo, risco e potencialidade para o 

futuro do município. É necessário investimento em educação para dar fim a ociosidade em que 

grande parte da juventude carapebuense se encontra é com certeza é preocupante, investimento 

em educação é requisito para um futuro sustentado e é necessário o desenvolvimento de ensino 

profissionalizante no município. 
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Equivale a dizer que deve ser levantado o perfil atual da mão-se-obra local, tipos de 

atividade, níveis de qualificação, para fundamentar um amplo programa de re-qualificação do 

trabalhador para atuar nos novos postos de trabalho que podem vir a ser criados como  

resultado de uma política de atração de novos investidores. 

Sabemos que a educação é considerada uma das principais iniciativas para diminuir 

as desigualdades, na medida em que traz oportunidades de melhor formação ao conjunto da 

população. A educação, portanto, deve contribuir para recuperar e construir a dimensão social e 

ética do desenvolvimento econômico e capacitar para o exercício da cidadania. 

Os dados físico-geográficos do município são: temperatura média anual em torno 

de 23oC, clima tropical úmido, relevo composto na sua grande maioria por planícies, altitude de 

15 (quinze) metros em relação ao nível do mar. De posse destes dados podemos avaliar os 

recursos naturais do território carapebuense aonde dois ecossistema sobressaem pela perfeição. 

São eles a Lagoa de Carapebus e a restinga que está no PARNA Jurubatiba. 

 A Lagoa de Carapebus é uma lagoa fabulosa, de desenvolvimento perpendicular à 

linha costeira, integralmente inserida no território do município. É a sétima maior lagoa do 

Estado do Rio de Janeiro, com 6,70 Km2 de área, um perímetro de 52,5 Km de extensão. 

É o elemento de maior expressão espacial no território municipal. A Lagoa está 

diretamente associada à vida e ao sustento de muitas famílias de pescadores. O professor e 

ambientalista Soffiati falou: 

“A Lagoa de Carapebus é o ecossistema de maior importância no 

município. Há muitos séculos atrás, foi provavelmente um rio que 

desembocava no mar, mas perdeu essa capacidade por duas hipóteses: 

ou devido a força do mar que fechou essa ligação ou devido alterações 

antrópicas. A Lagoa de Carapebus é a lagoa mestra e de equilíbrio 

hidrológico entre o Rio Macaé e a Lagoa Feia. É a abertura da barra da 

Lagoa de Carapebus que regula seus níveis sob pena de inundações que 

flagelam a região.” ( DEPOIMENTO:2006) 
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No relatório do Plano Diretor, Soffiati ainda sugeri a exploração da Lagoa para usos 

múltiplos e integrados, como recreação e pesca artesanal e uma política de saneamento eficaz 

para eliminação de lançamento de efluentes de esgoto sem tratamento e de lixo na Lagoa. 

Recomendou ainda a definição de critérios técnicos para o manejo dos eventos de abertura de 

barra. 

Em decorrência da sua localização na costa do Estado do Rio de Janeiro, Carapebus 

integra a Região Costa do Sol, conforme mapeamento turístico estadual. Esta região possui  

praias que são de privilegiada beleza paisagística, de pequenas enseadas e costões rochosos, 

Carapebus tem seu litoral com características diferentes é uma paria de mar aberto, diminuindo 

assim as chances de competitividade com os balneários com o mar mais tranqüilo.  

Por isto, o turismo municipal deve ser voltado para a Lagoa de Carapebus e para o 

Parque, pois a atividade turística proporciona diversos benefícios para a comunidade, tais como 

geração de empregos, produção de bens e serviços e melhoria da qualidade de vida da 

população. Incentiva, também, a compreensão dos impactos sobre o meio ambiente, como é o 

caso do ecoturismo.  

Segundo a Embratur, o ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza 

de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo 

o bem estar das populações envolvidas. Além de apreciar a natureza o ecoturista pode também 

praticar os ecoesportes que cada localidade permite. 

A Embratur ainda assinala que é importante que em algumas áreas protegidas, 

como as Reservas Biológicas e as Estações Ecológicas, não se opera o ecoturismo devido à 

fragilidade destes ecossistemas onde a visitação é incompatível com os objetivos de manejo 

preconizados para estas Unidades de Conservação. O conjunto de Unidades de Conservação 

sob jurisdição federal, à exceção das reservas biológicas e estações ecológicas, somado às áreas 
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protegidas estaduais e municipais e às propriedades particulares adaptadas para fins turísticos, 

oferecem, juntamente com a rica diversidade cultural, condições excepcionais para o 

desenvolvimento do ecoturismo no Brasil. 

Assegura uma distribuição equilibrada de custos e benefícios, estimulando a 

diversificação da economia local. Traz melhoria nos sistemas de transporte, nas comunicações 

e em outros aspectos infra-estruturais. Ajuda, ainda, a custear a preservação dos sítios 

arqueológicos, dos bairros e edifícios históricos, melhorando a auto-estima da comunidade 

local e trazendo uma maior compreensão das pessoas de diversas origens. 

 

A denominação Carapebus tem origem em um peixe saboroso, o carapeba da lagoa, 

com a desinência "us", qualificativo na língua dos indígenas goitacazes, que quer dizer boas ou 

bom. 

 

 

 

 

 

2.3. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (SNUC) 

 

Conforme dito anteriormente o SNUC é um dos elementos integrante da Política 

Nacional de Meio Ambiente que estabelece critérios e normas para a criação, implementação e 

gestão das Unidades de Conservação, uniformizando as regras em todo o país. A definição de 

Unidade de Conservação prevista na legislação no artigo 2º é “Espaço territorial e seus 

componentes, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo poder público, com objetivos de preservação e/ou conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. As unidades de 
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conservação podem ser de uso indireto quando não envolvem consumo, coleta, dano ou destruição dos 

recursos naturais, e de uso direto quando envolvem o uso comercial ou não dos recursos naturais.” 

 Verificando a Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, podemos apontar que as unidades de 

conservação ficaram divididas em duas categorias: Unidade de Proteção Integral, que são de uso 

indireto e conceitualmente restritivas em relação à presença de população humana e Unidade de Uso 

Sustentável, de uso direto que permite diferentes níveis de atividades e presença humana em suas áreas. 

Como dito por Queiroz e Silva, 2004 o artigo 4º define os objetivos do SNUC, vale 

salientar que além de dispor sobre a proteção de espécies e ecossistemas, figuram entre seus 

objetivos principais promover o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental e o turismo 

ecológico, bem como proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações 

tradicionais.  

Dentre as diretrizes que regem o SNUC, em conformidade com a proposta deste 

ensaio, chama-se a atenção para aquelas que ampliam não só a participação popular mas 

também incentivam a interação com e entre os demais atores envolvidos no processo de gestão 

das Unidades de Conservação como as ONGs, a sociedade civil em geral e a iniciativa privada. 

A Lei 9985/2000 ainda dispõe acerca de um modelo de gestão integrada, 

participativa e sustentável dos recursos naturais, voltado para a preservação da diversidade 

biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a 

educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

Parque Nacional é uma categoria dentro do grupo de Unidade de Proteção Integral, 

sendo sua definição de acordo com Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979: 

                                                                “as áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de 

atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, 
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submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no 

seu todo..” (art. 1º, inciso I). 

      Sendo seu objetivo básico é preservar amostras representativas dos 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando, ainda, a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.Por ser 

uma área federal o uso do Parque Nacional tem rígido sistema de controle. Para melhor 

utilização desta área são feitos estudos a fim de compatibilizar a preservação dos ecossistemas 

protegidos, com a utilização dos benefícios deles advindos, serão elaborados estudos das 

diretrizes visando um manejo ecológico adequado. A este estudo atribuímos o nome de Plano 

de Manejo, aonde é determinada a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento 

e os corredores ecológicos. A área da unidade é dividida em zonas. O zoneamento é 

caracterizado por cada tipo manejo pretendido, propondo os meios e condição para o alcance 

dos objetivos de forma harmônica e eficaz. 

Visando garantir maior dinamismo ao planejamento das Unidades de Conservação, 

o Plano de Manejo é concebido para ser realizado em três fases, através das quais será 

garantida a evolução dos conhecimentos sobre os recursos da Unidade de Conservação e a 

ampliação das ações de manejo suportadas por este conhecimento. O planejamento em três 

fases caracteriza o Plano como gradativo, contínuo, flexível e participativo.   

A área de atuação do Plano de Manejo é abrangente, pois conforme foi dito além da 

unidade tem a faixa de proteção a este ecossistema. Essa faixa de acordo com o SNUC recebe o 

nome de faixa de amortecimento ou zona de amortecimento:  

   “o entorno de uma unidade de conservação, onde 

as atividades humanas estão sujeitas a norma e restrições 
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específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade”. (art. 2º, inciso XVIII). 

E sua dimensão semelhante ao disposto no artigo 2o da resolução CONAMA 13 de 

06 de dezembro de 1990 é: 

“Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, 

num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar 

a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão 

ambiental competente.” 

 

 

 

 

 

2.4   PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA 

 

Criado em 1998, pelo Decreto s/no de 29.04.1998, o Parque Nacional (PARNA)  da 

Restinga de Jurubatiba tem com objetivo de resguardar os atributos ambientais existentes nas 

restingas região norte-fluminense, ecossistema de menor representatividade no sistema 

brasileiro de unidades de conservação, preservando e conservando para fins científicos, 

educacionais, paisagísticos e recreativos . Sendo o primeiro Parque Nacional totalmente me 

área de restinga.    

        A restinga tem aí, um dos mais ricos e preservados ecossistemas do Brasil. Possui 

uma área de restinga de 14.860 (catorze mil, oitocentos e sessenta) hectares com muitas 
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lagoas, abrangendo os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. O parque é formado por 

44 quilômetros de costa está inserido em planície arenosa costeira. É na realidade um 

conjunto de ecossistemas diferenciados com elevada biodiversidade e grande fragilidade 

ecológica.  

A diversidade de Jurubatiba é tão importante que lá podem ser encontrados vestígios 

tanto do sertão nordestino, quanto da Floresta Amazônica. A área de preservação possui 14 

lagoas costeiras e inúmeros brejos temporários e permanentes, com florestas inundáveis e 

inundadas, apenas diferenciada quanto à origem geomorfológica, e quanto à qualidade 

química e física de suas águas, e isso se faz refletir sobre a biota. 

Atualmente a restinga de Jurubatiba é caracterizada também, por concentrar um 

grande número de pesquisadores em atividade no litoral brasileiro. O grande número de 

atividades de ensino e pesquisa torna a restinga de Jurubatiba um modelo de gerenciamento 

ecológico da costa brasileira. Além dos atrativos naturais o entorno do PARNA Jurubatiba, 

possui outro atrativo histórico de porte regional que já começa a mobilizar a comunidade pelo 

seu potencial turístico: é o Canal Macaé-Campos, obra de engenharia de grande porte do 

período imperial, construída com mão de obra escrava, levou quase vinte anos para sua 

construção entre 1843 a 1861, interligando as Lagoas de Carapebus e do Paulista, possui 106 

(cento e seis) quilômetros de extensão e é considerado o segundo maior canal artificial do 

mundo. Tendo uma parte do seu trajeto original dentro da área que atualmente pertence ao 

Parque. Visava o escoamento do açúcar produzido em Campos através de vapores que 

chegavam ao porto de Macaé, o mais importante da região na época. 

Conforme descrito no encarte do resumo executivo do Plano de Manejo do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba, a proposta para o nome do Parque Jagoroaba ou 

Jaguaroaba (mais relacionada à língua tupi), indicaria a existência de um campo extenso 
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formado pelas restingas dos atuais Municípios de Carapebus e de Quissamã, além de uma lagoa 

localizada nesta mesma restinga. Segundo SOFFIATI (2000), havia as vantagens de este 

vocábulo não estar ligado a nenhuma unidade político-administrativa e já não constar na 

cartografia atual, fazendo com que sua reutilização homenageasse um termo de origem tupi que 

designou acidentes geográficos ainda hoje existentes na região. 

Outra explicação para a origem do nome do Parque está relacionada à existência de 

uma lagoa da região, a Lagoa de Jurubatiba , existente no interior do Parque, conhecida 

também por Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba). Além de Couto Reis, quem desenhou em 1785 

um mapa com a localização da Lagoa de Jeribatiba, outros, como Manoel Vieira Leão, que a 

traçou em 1767 com o nome de Jerubatiba, o Visconde J. De Villiers de L lle Adam, quem 

cerca de 1846 a traçou com o nome de Geritiba e, finalmente, Pedro d` Alcântara Bellegarde e 

Conrado Jacob de Niemeyer a traçaram no mapa (Nova Carta Corográfica da Província do Rio 

de Janeiro) publicada em 1865, com o nome de Jurubatiba. 

Desde da sua criação, o PARNA Jurubatiba sempre gerou conflitos com a 

população local, quer seja pelas terras que passaram a ser de domínio federal e até o pressente 

momento não sofreram a indenização devida, quer seja com a população tradicional de 

pescadores como  é o caso de Carapebus, privados de realizar as suas atividades na Lagoa de 

Carapebus, pois esta se encontra na sua porção maior dentro do Parque; quer pela forma 

autoritária que o primeiro chefe deste unidade de conservação tratava tem sempre utilizou, 

viveu e sobreviveu de alguma maneira deste recurso natural . 

Isto dificultou por demais a aceitação da população dos municípios de Quissamã e 

Carapebus. Em Macaé o conflito é diferenciado, pois o limite do Parque é próximo a uma 

tubulação da Petrobrás que recebe vigilância integral. Mas em compensação, a pressão sofrida 

é muito maior devido a proximidade com uma comunidade carente, que apropriou-se de forma 

indevida de grande parte da faixa de restinga que existia ali.  
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A Associação dos Amigos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (ONG 

APAJ), foi uma associação sem fins lucrativos, que baseou-se no trabalho voluntário,desde 

1998 deve papel fundamental na mediação nas relações existentes entre os diversos atores 

sociais envolvidos no processo de implantação do PARNA Jurubatiba.    

  A ONG APAJ foi criada para colaborar em quaisquer ações que viessem a 

promover o adequado manejo da região, para exercer a vigilância ambiental, e para colaborar 

em programas de educação ambiental, ecoturismo e monitoramento ambiental sempre tendo em 

vista compatibilizar conservação da biodiversidade com bem estar das comunidades 

envolvidas. 

Em 2002 foi criado o Conselho Consultivo do Parque Nacional (CONPARNA) 

atendendo tanto a lei do SNUC, quanto uma condicionante do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente para aprovação de recursos referentes a projeto de gestão participativa da unidade. 

A ação da ONG e criação do CONPARNA do foram dois fatores marcantes para o 

começo da aproximação com a população e gestores locais, através destas parceiras ocorreu 

sensibilização quanto a importância da preservação do meio ambiente. Desta forma o conselho 

exigiu o término da elaboração dos procedimentos do manejo do Parque através da conclusão  

do Plano de Manejo que havia começado em 2000. Ocorram problemas financeiros no 

IBAMA, atual Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que 

suspenderam por determinado tempo a elaboração do mesmo.  

Com a retomada das atividades, a elaboração do Plano de Manejo obteve a união 

dos municípios envolvidos, podendo assim a comunidade ser ouvida, representada pelo atuante 

o Conselho Consultivo da Unidade. Foi um processo longo e trabalhoso, de debates constantes 

sobre o uso, zoneamento e a zona de amortecimento.   

No caso de Carapebus, a faixa de amortecimento que tem 17,08% de seu território 

dentro dos limites do PARNA outros 63,75% inseridos neste entorno de 10 km, totalizando 
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80,83% do município subordinado às políticas de controle e manuseio da unidade de 

conservação. Sendo esta uma das grandes preocupações da comunidade. 

Em Unidades de Conservação de uso sustentado, na faixa de amortecimento, 

conserva-se a natureza e a qualidade de vida no mesmo espaço em que moram e trabalham os 

seres humanos. Entende-se, portanto, que a qualidade ambiental não deverá extrapolar atos e 

investimentos preservacionistas, e sim buscar a criação e manutenção de um meio sustentável 

para o ser humano e demais espécies em conjunto indissolúvel. É fundamental para a Unidade a 

integração com a sociedade, esta simbiose prefeita é o que permite o manejo adequado. 

Valorizando com isso o homem e a natureza. 

O poder público assuntado com a possibilidade do engessamento do município, 

propôs um novo desenho para a faixa de amortecimento com a ajuda da equipe do Plano 

Diretor e do CONPARNA, este desenho pega a bacia de contribuição da Lagoa de Jurubatiba, 

contorna o perímetro urbano municipal, seguindo pela RJ 178 em direção ao município vizinho 

de Quissamã. Segundo relatório do Plano Diretor, a partir deste desenho foi possível definir os 

novos vetores de expansão e adensamento urbano para uma direção oposta ao Parque, 

harmonizando a urbanização com os interesses da política ambiental municipal, que deverá 

confirmar o PARNA como um grande motivo de orgulho carapebuense e uma de suas maiores 

possibilidades de desenvolvimento sócio-econômico. 

Após 10 anos de criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, finalmente 

o plano de Manejo foi entregue aos três representantes legais do poder executivo municipal em 

solenidade no dia 25 de abril deste ano, mas sua publicação em diário oficial não ocorreu até o 

presente momento. Dificultando assim a sua publicidade junto à comunidade. Outro fator que 

continua gerando preocupação é a falta de definição da faixa de amortecimento, que segundo 

consta no encarte 2, item 2.1.1, diferentemente de outros planos de manejo, a zona de 
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amortecimento não será determinada e nem normatizada.. Deixando para posterior a 

regulamentação a ser aprovada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

Em mapa constante no Plano de Manejo que podemos observar que a proposta apresentada pela 

empresa que elaborou o Plano é diferente da sugerida pelo poder público.  

 

 

 

 

                  2.5. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PÚBLICA DE INTERESSE 

PÚBLICO                  (OSCIP) 

 

Antigamente só haviam dois setores, o público e o privado, atualmente esta ordem 

sócio-política foi mudada, criou-se mais um setor dentro desta ordem, chamado de terceiro 

setor. O primeiro setor é o Estado, a Administração Pública, o segundo setor é o Mercado e o 

terceiro setor são organismo, organizações ou instituições dotados de autonomia própria cujo  o 

principal objetivo é o voluntariado junto à sociedade visando seu aperfeiçoamento, com isso 

valorizando o capital social.  

Estas organizações são de natureza privada sem fins lucrativos, dedicadas à 

realização de objetivos sociais o público, embora não façam parte do governo (10 setor). Neste 

setor existe grande volume de mão-de-obra e materiais para impulsionar iniciativas voltadas 

para o desenvolvimento social. Segundo afirmou D. Ruth Cardoso : 

“ A função do Terceiro Setor não é cobrir as lacunas dos 

governos. O governo tem instrumentos de poder como o orçamento 

público e a obrigação de fazer cumprir as leis. O poder do Terceiro 

Setor é de natureza soft. Ele não pode ordenar nem impor, mas sim 
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propor, experimentar, inovar, debater, cobrar e denunciar”. 

(ENTREVISTA:2007) 

 

Baseado no trabalho de interlocução política do Conselho da Comunidade Solidária  

sobre o marco legal do Terceiro Setor surgiu a necessidade da regulamentação dos principais 

pontos levantados,criando um projeto de lei enviado ao Congresso,que fora aprovado. 

Tornando-se a  lei nº 9.790 de 23 de março de 1999 que regula as OSCIP.  

  

Esta lei traz a possibilidade das pessoas jurídicas (grupos de pessoas ou 

profissionais) de direito privado sem fins lucrativos serem qualificadas, pelo Poder Público e 

puderem com ele relacionar-se por meio de parceria, desde que os seus objetivos sociais e as 

normas estatuárias atendam os requisitos da lei.  

Conforme descrito na lei 9.790 , no seu artigo 30 a qualificação como OSCIP só 

será fornecida nos casos cujo pelo menos um dos objetivos sociais sejam: promoção da 

assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação 

das organizações de que trata esta Lei; promoção gratuita da saúde, observando-se  a forma 

complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; promoção da segurança 

alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável;  promoção do voluntariado; promoção do desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos modelos 

sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos  e assessoria jurídica gratuita 

de Interesse suplementar;  promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
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alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 

digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

As OSCIP`s são oficiais e legais é o que modernamente se entende por ONG, 

especialmente porque são marcadas por uma extrema transparência administrativa. Contudo, 

torna-se uma OSCIP é uma opção institucional, não uma obrigação.  

Assim, pode-se dizer que OSCIP`s são ONGs, criadas por iniciativa privada, que 

obtêm um certificado emitido pelo poder público federal ao comprovar o cumprimento de 

certos requisitos. Em contrapartida, podem celebrar com o poder público os chamados termos 

de parceria, que são uma nova metodologia de relacionamento entre o poder público e a 

sociedade civil com objetivo de formalizar um relacionamento transparente e mais razoável 

entre o terceiro setor e o setor público. Este relacionamento é baseado nos princípios da 

transparência, da competição , da cooperação e da parceira, mas sem desconsiderar as regras 

impostas pelo poder público. Também pode ser considerado um veículo legítimo e adequado ao 

repasse de verbas públicas para entidades de direito privado.  

       O período de execução do termo de parceria pode ser igual ou superior ao exercício 

fiscal ou até o período de troca de governos. Com isso traz inovações nas relações 

OSCIP/Estado, permitindo um repasse de verbas que respeite a transparência na gestão dos 

recursos, competição para acesso a eles e cooperação e parceria na execução dos projetos. Esse 

instrumento contribui planejamento e desenvolvimento de projetos mais objetivos e 

pragmáticos, com melhores índices de sucesso e efetividade nas suas ações.  

  Tomando como referência a Lei do SNUC aonde é descrito em uma das diretrizes 

é: 

  “busquem o apoio e a cooperação de organizações 

não-governamentais, de organizações privadas e pessoas 
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físicas para o desenvolvimento de estudos, [...] de gestão 

das unidades de conservação.” (art.50, inc.IV) 

 

Para regulamentar esta legislação, criou-se o Decreto 4.340 de 22 de agosto de 

2002 , que dispõe sobre as unidades de conservação, onde afirma que a gestão compartilhada 

com OSCIP deve ser pautada no termo de parceria, a organização interessada deve ter dentre 

seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou do desenvolvimento sustentável; e 

comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente preferencialmente na 

unidades de conservação ou no mesmo bioma. O decreto não define a abrangência da gestão da 

Unidade de Conservação a ser delegada às OSCIP’s, o limite entre as atribuições que poderão 

ser terceirizadas e aquelas que permanecerão sob a responsabilidade do órgão público executor. 

Está parado no Ministério do Meio Ambiente o processo que cria o decreto onde fica 

estabelecida as diretrizes para a Gestão Compartilhada de Unidades de Conservação com 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, devido a uma consulta feita ao 

Ministério de Minas e Energia, onde a sua consultoria jurídica em nota técnica é contraria a  

liberação de OSCIP’s na gestão mesmo que compartilhada de Unidades de Conservação.  

É importante definir o que gestão compartilhada e sua diferença de gestão 

participativa, conceitos muito em voga, muitas vezes empregados de forma heroína, deixando 

margem para dúvida do leitor. Gestão compartilhada segundo SEBRAE é um modelo pelo qual 

cada parceiro mantêm sua identidade institucional e programática dirigindo pessoas, esforços e 

recursos para fins comuns e integrados, evitando ações isoladas, paralelismo e sobreposições.         

Outra definição segundo cientista social José Paulo Neto, gestão compartilhada é uma forma de 

administração que envolve duas ou mais instituições no planejamento, na análise, na 

organização, na solução de problemas, na avaliação e no processo de tomada de decisão. 

Afirma ainda que “ela é muito difícil de ser implementada quando não se dá naturalmente”. 
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O contraponto da gestão compartilha é a gestão centralizada, modelo comum, 

praticada por muitos dirigentes e grande obstáculo para implementação da gestão 

compartilhada, pois reger mudança de comportamento e desapego do poder. Este tipo de gestão 

precisa de uma comunicação ágil e dinâmica para que todas as partes tenham conhecimento das 

informações relevantes e possam agir quando necessário.  

A gestão participativa segundo o SEBRAE é um processo que visa o 

desenvolvimento da organização sem deixar de lado a participação do indivíduo. Passa a existir 

verdadeiro compromisso e cumplicidade. A organização e seus colaboradores dividem 

responsabilidades, estabelecem objetivos e metas, debatem decisões e traçam os rumos do 

negócio, baseado num diálogo aberto. 

Então podemos concluir que a diferença básica entre os dois tipos de gestão é a 

abrangência de suas ações, pois na gestão compartilhada não existe a figura do líder, a 

coletividade é parte do processo decisório. Já na gestão participativa, a liderança está estrita a 

organização e seus colaboradores, a coletividade pode ou não ser participar das decisões. 

Mesmo com toda a falta de regulamentação a nível nacional na questão da gestão 

compartilhada em unidade de conservação, vale a pena destacar a atuação das OSCIP’s, que em 

diversos Parques Nacionais vem procurando conciliar a questão ambiental com a realidade da 

população local, como é o caso do Parque Nacional da Serra da Bodoquena  em Bonito no 

Mato Grosso do Sul,  do Parque Nacional de Itatiaia na divisa em Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, do Parque Nacional do Iguaçu, que ao pouco esta conseguindo reduzir os conflitos 

existentes e vem se tornando um modelo para os demais Parques Nacionais.  

Existem inúmeras experiências bem sucedidas em âmbito internacional devido a 

peculiaridade de suas legislações permitindo a gestão compartilhada em unidades de 

conservação de uso sustentável no caso da França; no México o meio ambiente é disciplinado 



                                                                                                                  

42

só uma lei Geral do Equilíbrio Ecológico  a Proteção ao Meio Ambiente; no Uruguai há 

possibilidade da administração e direção dos parques para o público em geral, talvez a 

existência de um sistema de gestão participativa; na Bolívia as comunidades locais organizadas 

em grupamentos sociais, comunidades campesinas ou entidades públicas ou privadas sem fins 

lucrativos tem preferência na outorga de concessões florestais.  

                 2.6.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

As preocupações da comunidade internacional com o primeiro surto de 

globalização dos movimentos sociais, a falsa idéia de uma evolução sem limites, movimentos 

estudantis e hippies dos anos 60 com objetivos e demandas definidos e conscientes da 

dimensão política, chamando atenção para as conseqüências devastadoras que um 

desenvolvimento sem limites poderiam provocar. Levaram a ONU promover uma Conferência 

sobre Meio Ambiente em Estocolmo no ano de 1972. No mesmo ano o Clube de Roma, 

entidade formada por intelectuais e empresários, que não eram militantes ecologistas, 

produziram os primeiros estudos científicos a respeito da preservação ambiental e relacionavam 

quatro grandes questões que deveriam ser solucionadas para que se alcançasse a 

sustentabilidade: controle do crescimento populacional, controle do crescimento industrial, 

insuficiência da produção de alimentos e o esgotamento dos recursos naturais. 

Após a publicação de um estudo chamada Limites do Crescimento, pelo Clube de 

Roma onde ficou concluído que se mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção 

de alimentos e exploração dos recursos naturais, os limites de desenvolvimento do planeta seria  

atingido, no máximo em 100 anos, provocou com isso uma repentina diminuição da população 

mundial e da capacidade industrial. 

Em 1973, desenvolvimento e meio ambiente passaram a fundir-se no conceito de 

ecodesenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sanchs, economista e 
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sociólogo polonês, naturalizado francês que através do debate contemporâneo sobre a 

necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento, baseado na convergência entre 

economia, ecologia, antropologia cultural e ciência política.  

Cujo suas primícias são: satisfação das necessidades básicas, solidariedade com as 

gerações futuras, participação da população envolvida, preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente, elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e 

respeito a outras culturas e programas de educação.  

Deste conceito surgiu uma nova abordagem sobre o desenvolvimento, cujo 

propósito seria a harmonização dos objetos sociais e econômicos com a conservação do meio-

ambiente, embuído de um espírito de solidariedade com as gerações futuras. De acordo com 

Sanchs, “ceticismo quanto aos padrões de crescimento imitativos e transparência maciça de 

tecnologia é a busca para um outro tipo de crescimento, que encontre métodos e usos do 

crescimento econômico que tragam progresso social e se compatibilizam com a conservação 

dos recursos naturais e ambientais”. 

Por outro lado, o ecodesenvolvimento pode ser encarado como a necessidade de 

controle da poluição como um problema político urgente das nações industrializadas. Com isso, 

ocorreu uma preocupação mais geral com o meio físico e o ponto central era a crítica ao 

crescimento econômico ilimitado e seu efeito adverso sobre o sistema de auto-equilíbrio da 

natureza. 

No início dos anos 80, o conceito de ecodesenvolvimento foi superado pelo conceito 

de desenvolvimento sustentável, que procura conciliar a necessidade de desenvolvimento 

econômico da sociedade com a promoção do desenvolvimento social e com respeito ao meio-

ambiente. 

Em 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED), na Noruega, presidida por Gro Harlen Brundtland e Mansour Khalid  elaborou um 
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documento chamado Our Comom Future ( Nosso Futuro Comum), também conhecido como 

Relatório Brundtland, onde os governos se comprometiam a promover o desenvolvimento 

econômico e social em conformidade com preservação ambiental. (CMMAD, 1987)  

 

 

No relatório está escrito : 

“desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades”. (CMMAD,1987) 

Esse documento não apresentou críticas à sociedade industrial que caracterizaram 

documentos anteriores, demonstrou a necessidade urgente de encontrar formas de 

desenvolvimento econômico, sem redução radical dos recursos naturais nem danos ao meio 

ambiente. Definindo três princípios básicos a serem cumpridos: desenvolvimento econômico, 

proteção ambiental e eqüidade social.  

O relatório de Brundtland também definiu o desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento tratado de forma interligada e interdependente as variáveis econômica, social 

e ambiental garantindo melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. A 

implementação do desenvolvimento sustentável passa pelo comprometimento da sociedade 

como eu todo, provocando uma mudança no modo de agir dos agentes sociais. Um exemplo 

disto é dado por Gonzalez, quando afirma em seu texto que para alcançar o desenvolvimento 

sustentável se exigirá esforços substanciais de educação e treinamento, para aumentar a 

conscientização e encorajar as modificações dos estilos de vida rumo a formas de consumo 

mais sustentáveis. 

A expressão desenvolvimento sustentável não pode ser identificada apenas como 

uma nova utilização do conceito de desenvolvimento, mas é a sustentabilidade que vai dar nova 

característica ao desenvolvimento. A sustentabilidade no seu aspecto temporal pode ser 
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entendida pela forma com a qual a sociedade deve garantir o acesso às necessidades das 

gerações atuais e futuras. Para isso o desenvolvimento deve ser sustentável e sustentado. 

Sustentável no sentido de sustentabilidade das bases que se origina e quando viabiliza sua 

reprodução, e sustentado, quando realiza-se dando continuidade, fazendo a ponte entre o 

passado, presente e futuro.  

Segundo Cavalcanti(2003), sustentabilidade significa a possibilidade de se obter 

continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus 

sucessores em um dado ecossistema. Esse conceito nada mais é do que a manutenção de nosso 

sistema de vida. 

Para Sachs(1994) todo o planejamento de desenvolvimento precisa levar em conta, 

as cinco dimensões de sustentabilidade: social, econômica, ecológica,espacial e cultural. A 

sustentabilidade social é aquela onde a meta é construir uma civilização com maior eqüidade na 

distribuição de renda, a fim de reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos 

pobres; sustentabilidade econômica é aquela que torna possível através da alocação e do 

gerenciamento mais eficiente dos recursos e tenho um fluxo constante de investimentos 

públicos e privados; sustentabilidade ecológica deve ser conseguida através do uso racional dos 

recursos naturais, observando o equilíbrio dos ecossistemas, a preservação de recursos não 

renováveis e da biodiversidade; sustentabilidade espacial é aquela conseguida pela obtenção de 

uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas e sustentabilidade cultural é aquela que 

procura as raízes endógenas de processos de modernização.  

O desenvolvimento como meta a ser alcançada pelas sociedades, tem sido 

identificado como o processo pelo qual os homens conseguem aumentar a capacidade de 

produzir riquezas. As sociedades ou nações são classificadas em desenvolvidas, ou seja, 

aquelas que já atingiram índices mais altos de produção e consumo e subdesenvolvidas, ou seja, 
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aquelas que ainda não atingiram índices satisfatórios de produção e de consumo para todos os 

seus habitantes. 

Quando falarmos em sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas, as formas do 

seu crescimento econômico vão de encontro à preservação ambiental, que passa a questionar a 

possibilidade de construção de novos modelos, capazes de compatibilizar o crescimento da 

produção com a preservação do meio-ambiente a fim de que os resultados sejam partilhados 

com todos. 

A eficiência econômica pode ser encarada como meio e o fim do desenvolvimento, 

mas sobretudo, a eficácia da produção, é a condição que viabiliza a solução das necessidades 

humanas de forma global, deixando para as gerações subseqüentes a vantagem de saber sua 

importância.  

Segundo Sanchs(2004:36), o desenvolvimento sustentável obedece ao duplo 

imperativo ético da solidariedade com gerações presentes e futuras, exigindo a explicitação de 

critérios de sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica. Apenas as soluções 

que consideram estes três elementos, isto é, que promovam o crescimento econômico com 

impactos positivos em termos sociais e ambientais, podem receber a denominação de 

desenvolvimento. 

Um outro conceito importante foi dado por Sen (1999), quando ele afirma que o 

desenvolvimento pode ser redefinido em termos da universalização e do exercício efetivo de 

todos os direitos humanos: políticos, civis e cívico, econômicos, sociais e culturais. Embora os 

direitos sejam indivisíveis, deve ser dado um status especial ao direito ao trabalho, visto o seu 

duplo valor, intrínseco e também instrumental, pois através do trabalho decente são abertos 

vários outros direitos levando ao exercício da democracia. 
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A democracia é verdadeiramente fundamental, consigo devem estar associada a 

transparência e a responsabilidade (accountability) necessárias ao funcionamento do processo 

de desenvolvimento. 

No processo de desenvolvimento, sob a ótica de Sen(2000:10), a liberdade é o 

principal fim e meio deste processo. Pois o desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer sua 

condição de cidadã. As principais fontes de privações de liberdade são: pobreza e tirania, 

carência de oportunidades econômicas, negligência dos serviços públicos e assistência social, 

através da remoção destas será possível o desenvolvimento.  

A privação de qualquer tipo de liberdade quer seja econômica, social ou política 

tolhi o ser humano, levando-o a uma condição de eterna submissão. 

A identificação da liberdade como objetivo principal do desenvolvimento leva a 

análise de políticas públicas mais justas e igualitárias, podendo com isso ser a peça norteadora 

deste processo de desenvolvimento tornando-o consistente na medida que as liberdades de 

diferentes tipos podem fortalecer-se umas nas outras. 

As liberdades políticas e civis são elementos constitutivos da liberdade humana. A 

liberdade humana é importante para distinção da eficácia instrumental na variedade tipos em 

sua promoção.  A eficácia da liberdade como instrumento reside no fato de vários tipos de 

liberdade interligaram-se entre si, formando uma liberdade sólida. 

Para obtenção da liberdade humana, devemos ter liberdade individual que é crucial 

para formação das capacidades humanas. De acordo com Sen(2000:56) é necessário prestar 

atenção nas influências sociais, incluindo ações do Estado, que ajudaram a determinar a 

natureza e o alcance das liberdades individuais. As disposições sociais podem ter importância 

decisiva para assegurar a expansão da liberdade do indivíduo. 
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Através das liberdades instrumentais, o indivíduo passa a reconhecer o seu valor 

dentro da sua comunidade, cooperando em prol de seu desenvolvimento. A cooperação 

voluntária torna-se mais fácil em comunidades que detém um bom estoque de capital social sob 

a forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica. 

Para Putnam (1984), cientista político, o capital social diz respeito a característica 

da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a 

eficiência da sociedade. O capital social se fundamenta nas relações entre os atores sociais que 

estabelecem obrigações e expectativas mútuas, estimulam a confiabilidade nas relações sociais e 

agilizam o fluxo de informações, internas e externas. Enquanto o capital humano é produto de 

ações individuais em busca de aprendizado e aperfeiçoamento. As vias convencionais para formar 

capital humano estimulam o individualismo, já a construção do capital social repercute 

favoravelmente na coesão da família, da comunidade e na sociedade.  

Como hipótese a ser testada empiricamente, afirma-se que quanto menor a polarização entre ricos 

e pobres  maior o capital social, maior a participação em associações e projetos coletivos, maior a 

renda e melhores as práticas produtivas, na agricultura e na indústria. A cooperação com a 

administração pública melhora a qualidade dos serviços públicos e influencia positivamente o 

rendimento das crianças nas escolas e a eficiência dos serviços de saúde. 

 Uma característica específica do capital social levantada por Putnam(1996:180) é a  

confiança, componente básico, além de normas e cadeias de relações sociais. A confiança 

promove cooperação, quanto mais elevado o nível de confiança de uma comunidade tem entre 

seus membros, maior será a probabilidade de haver cooperação. Em comunidade pequenas e 

coesas, a confiança irrestrita resulta do convívio íntimo entre aquele grupo de pessoas da 

comunidade. Em contextos mais amplos e complexos precisa haver uma forma de confiança mais 

impessoal, o que nos leva a confiança social. Esta confiança pode se manter de duas formas 

interligas que são as regras de  reciprocidade  e os sistemas de participação cívica. As regras de 
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reciprocidade podem ser de dois tipos: a balanceada, aquela em que há troca itens de mesmo valor 

e a generalizada, aquela que diz respeito a uma contínua relação de troca, a qualquer momento 

apresenta desequilíbrio ou falta de correspondência, mas supõe expectativas mútuas de que o 

favor concedido hoje será retribuído amanhã. 

 A regra da reciprocidade generalizada é um componente produtivo de capital social, 

pois serve para conciliar interesse próprio com solidariedade, que em um ato individual pode ser 

chamado de altruísmo a curto prazo e interesse próprio a longo prazo. Essa regra está associada a 

um amplo sistema de intercâmbio social. 

 Os fatores adversos à formação de capital social são a desigualdade na distribuição 

da renda e de oportunidades, o desemprego e as catástrofes naturais que levam à migrações, 

desarticulando a rede de relações sociais existentes e exigindo dos indivíduos grandes esforços 

nas tentativas de reconstrução de uma rede de relações sociais de apoio e confiança. 

 Na visão de Putnam (1996:183) os sistemas de participação cívica, como 

associações comunitárias, cooperativas, clubes desportivos, partidos de massa e similares são a 

forma essencial de capital social, pois quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa 

comunidade, maior será a probabilidade de que cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício 

mútuo. Estes sistemas promovem sólidas regras de reciprocidade e facilitam a comunicação, 

melhorando o fluxo de informação sobre a confiabilidade dos indivíduos.  

 O estímulo a valorização do capital social, por meio de grupos formados por 

indivíduos com os mesmos interesses leva a construção da cidadania que é a participação da 

sociedade em busca de benefícios sociais e igualdade. A cidadania pode ser exercida como 

mecanismo transformador de uma sociedade, todavia, esta mesma cidadania deve ser vista em 

todos os seus aspectos, principalmente no sentido que através dela, se almeja uma sociedade com 

vida digna para todos. 
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 O exercício pleno da cidadania é perfeito quando há garantia de direitos civis, 

políticos e sociais e, na medida em que a participação do indivíduo na vida da coletividade 

encontra limites extra-políticos, dos quais o mais importante é o bem-estar da coletividade. 

 Todavia, penso que o local mais propício para um exercício efetivo da democracia 

é o município, onde ocorrem as decisões mais próximas da comunidade, em que o individuo 

tem maior poder de ingerência nestas decisões. 

  Marshall (1967) explica o desenvolvimento histórico da cidadania, dividindo em 

três momentos. O primeiro momento é aquele no qual foram afirmados os direitos civis, ou os 

direitos de liberdade individual. Num segundo momento a cidadania política tentou 

universalizar o direito de participação política, no sentido de estender velhos direitos a novos 

setores da população (direito ao voto). E a terceira fase é aquela em que se firmaram os direitos 

sociais, que surgiram a partir da estreita ligação dos direitos políticos com a participação mais 

ativa nas comunidades locais. Dessa forma, Marshall defende que os direitos da cidadania não 

nasceram todos juntos, mas foram se formando com o tempo. 
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                 2.7.  DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

 “O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e social, 

[...] Trata-se de um processo social global, em que as estruturas [...] sofrem transformação. Não 

tem sentido falar em desenvolvimento apenas econômico, ou apenas político, ou apenas social. 

[...] Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de caráter social e 

político, se o desenvolvimento social e político não for a um tempo o resultado e a causa de 

transformações econômicas será porque de fato não tivemos desenvolvimento.” (Bresser 

Pereira,2003: 31). 

 “As ações locais de desenvolvimento ao podem ocorrer como monopólio do poder 

público. [...] Qualquer ação local de desenvolvimento deve ser organizada de maneira a garantir a 

afirmação de direitos iguais para todos os grupos da sociedade.” (Dowbor,1996:43) 

 Segundo Amaral Filho (1999), desenvolvimento local, sob a ótica da economia é 

um processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de valor sobre a 

produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do 

excedente econômico local e/ou a atração de excedentes de outras regiões, e conseqüentemente a 

ampliação do emprego, do produto e da renda. 

 Uma outra forma de explicar o desenvolvimento local é aquela assimilada ao 

capital social. Conforme Putnam, Franco(2000) afirma que as pessoas, a partir de dos anos 90, 

começaram a perceber que sem atingir um certo patamar de desenvolvimento social as sociedades 

tem grandes dificuldades para expandir economicamente até atingir a prosperidade. 

 O conceito de cooperação voluntária desenvolvido por Putnam, é aplicada em 

situações em que o denominado capital social existe. Para ele, o capital social é “aquele que diz 
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respeito às características da organização social, como confiança, normas e sistemas que 

contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando ações coordenadas” (2000:177) 

 Putnam(2000:192) aponta que para a estabilidade política, para a boa governança e 

para o desenvolvimento econômico, o capital social pode ser mais importante do que o capital 

físico ou humano. 

 O modelo de desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo de 

articulação, coordenação e inserção dos empreendimentos associativos e individuais, 

comunitários, urbanos e rurais, tendo como base uma nova dinâmica de integração 

socioeconômica, de reconstrução do tecido social, de geração de renda.(Bandeira,1999) 

 Para a incorporação do desenvolvimento local é necessário criar mecanismos de 

participação da comunidade local na formulação das políticas públicas, também devem acontecer 

processos participativos nos quais a cidadania, de forma individual ou de forma coletiva – a 

sociedade civil possa estabelecer um diálogo com o Poder Público e o comércio regional a fim de 

propor soluções para melhoria do local. Deste modo, o desenvolvimento local está ligado a 

reciprocidade, a cooperação e a solidariedade em função do bem-estar da comunidade, 

englobando todos os aspectos socioeconômicos, políticos, cultural e ambiental.  

 A participação no processo de desenvolvimento local concentra-se no 

comportamento entre a sociedade civil, o comércio regional e o poder público na medida em que 

um deles depende do outro, sem que nenhum se sobreponha ao outro ou que elimine. Os meios de 

participação constante na Constituição Federal de 1998, foram algo inovador para a época, pois 

dava ao povo a possibilidade de construção democrática da sociedade. Com isso surgiram muitos 

instrumentos jurídicos de participação popular, como ONG’s e Agenda 21. 
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                 2.8.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL  

 

  De acordo com Coelho e Fontes (1998:5) o desenvolvimento local sustentável está 

na interação entre sujeitos sociais e território, criando identidades e capacidade de alavancar 

recursos para o processo de desenvolvimento social. 

  Ainda para os autores desenvolvimento local pressupõe a identificação de um ator 

que tenha governabilidade de ação integrada de diversos atores locais. 

  O local aqui será definido como um espaço socialmente construído com base 

territorial delimitada. 

  O desenvolvimento local tem diversas dimensões, mas sob a visão econômica, 

recebe o nome de desenvolvimento econômico local, tem a função de coordenar, 

descentralizar, focalizar, ativar e melhorar, de maneira sustentável, as condições de vida dos 

habitantes de uma localidade, estimulando a participação de todos os atores. 

  Os novos atores desse processo são empreendedores locais, bancos e agência 

regionais, cooperativas, órgãos públicos locais e ONG’s devem fortalecer fóruns, consórcios e 

outras formas de organização capazes de construir parcerias de forma democrática. É um 

desafio a mudança do papel do governo local de autoridade administrativa para promotor do 

desenvolvimento econômico, deixando de lado a idéia assistencialista de ter que prover 

sempre as necessidades do povo, tornando-o dependente.  

  Esta mudança visa o desenvolvimento humano como forma de ampliar suas 

oportunidades garantindo o acesso aos recursos necessários para uma vida decente e saudável. 

O desenvolvimento de bases sustentáveis de ter por finalidade a satisfação de necessidades 
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básicas e promoção da justiça social, sustentabilidade ecológica, valorização da participação 

da comunidade e viabilidade econômica na implantação das ações.  

 No processo de desenvolvimento sustentável local, segundo Xavier (1998:6) a 

Prefeitura Municipal tem um papel importante na condução do crescimento econômico de sua 

comunidade, articulando oportunidades de negócios, racionalizando a utilização das 

potencialidades locais e regionais, promovendo a integração entre os agentes econômicos e 

sociais da região, de forma a permitir a geração de trabalho e a cumulação de recursos 

financeiros locais. O estímulo à instalação e ao desenvolvimento de empresas urbanas e rurais 

deve abranger desde os grandes grupos econômicos, até os pequenos e médios 

empreendedores, organizados em associações, cooperativas, microempresas, empresas 

domésticas entre outras formas de associativismo, reforçando a integração e o dinamismo 

econômico da cidade. 

 Esta nova forma de desenvolvimento faz com que o governo local direcione suas 

ações apoiada sobre um tripé. Suas pernas são sustentabilidade ambiental, abrangência e 

integração. A sustentabilidade ambiental é a solução adequada às características e 

potencialidades dos recursos naturais de sua região. A abrangência refere-se ao meio-

ambiente, o qual possui ligação direta com todas as políticas públicas, com a área tecnológica 

e de planejamento e gestão. É importante lembrar que o meio-ambiente está em todas as 

partes. A integração é a união dos agentes políticos, privados e comunitários na busca de 

parcerias que visam o interesse comum. 

 A formulação das políticas públicas, de acordo com Xavier (1998: 08) devem ser 

pautadas na racionalidade, eficiência, universalização e qualidade no atendimento dos 

serviços à população, pois nas questões socioeconômicas e ambientais, a prestação dos 

serviços públicos deverá orientar as opções de projeto e tecnologia a serem adotadas. A gestão 

ambiental municipal pode representar uma excelente oportunidade de empregar mão-de-obra 
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e produtos locais, desde que o governante local direcione sua política na melhoria das 

condições do saneamento ambiental e na correção das áreas degradadas e de riscos.  

 O planejamento da administração pública municipal deverá ser orientado exercer 

uma política social e ambiental de maneira a desenvolver o município mostrando suas 

potencialidades naturais, infra-estrutura instalada, vocação ecológica e turística, os parâmetros 

para exploração dos recursos naturais bem como sua conservação, o perfil sociocupacional da 

população e desenvolver um marketing dos seus atrativos naturais, construídos e históricos. 

Através do conjunto destas informações os empreendedores sentirão vontade de investir nesse 

local. Os empreendedores poderão ser agentes externos ou da própria comunidade. 

 Outra maneira que o poder público local tem de atuar no seu desenvolvimento local 

é promover políticas de incentivos fiscais à utilização dos recursos naturais, a manutenção de 

padrão ambiental de qualidade e utilização de taxas e tarifas para correção das áreas 

degradadas. São instrumentos auxiliares à promoção de uma gestão ambiental de base 

sustentável. 

 Devido à complexidade das questões que envolvem o meio-ambiente é 

recomendável a formação de arranjos institucionais flexíveis como consórcios, associação de 

moradores, comitês gestores, ONG’s, agências de bacias hidrográficas e entidade de classe, 

para que elas possam ser discutidas com toda a sociedade de forma imparcial. Por conseguinte 

a participação cidadã contribui para a concretização do desenvolvimento sustentável. 

 As organizações não-governamentais têm demonstrado ser importantes parceiras do 

setor público e das comunidades na articulação entre as demandas e atendimento das 

expectativas identificando as iniciativas econômicas populares e contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento, gerando atividades econômicas que levam emprego e renda para a 

população devolvendo assim sua auto-estima. 
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 As entidades de ensino e pesquisa também têm marcado sua atuação junto as 

comunidades locais com uma série de estímulos a participação que se traduzem em programas 

de capacitação dos seus membros, formação de cooperativas de trabalhadores e serviços e 

ampliação da consciência sobre responsabilidade social e ambiental. 
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3.  CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo será abordado como foi o processo de construção da conclusão da 

pesquisa proposta. Também será sugerida linhas para pesquisas que não puderam ser 

exploradas neste trabalho, por ampliar demais o foco do problema apresentado. 

Após a análise de toda a parte documental disponível nos órgãos indicados, 

pudemos verificar que a atuação de OSCIP em Unidade de Conservação é uma nova parceria 

que está sendo construída aos poucos e com critérios rigorosos impostos pelo Ministério do 

Meio Ambiente. Outro ponto extraído da análise deste material é da transformação ocorrida nas 

localidades da Unidade de Conservação com a descoberta de um a nova forma de economia e 

do desenvolvimento ocorrido na busca da superação das dificuldades imposta pela UC, do que 

antes era proibido com a criação do Parque, passa a ser lucrativo e ao mesmo tempo 

ambientalmente correto. Sem dúvida é uma nova perspectiva para a comunidade. 

Muitas mudanças e superação ocorreram devido ao resgate das liberdades 

instrumentais e do fortalecimento do capital social da comunidade.  Atualmente, a forma de 

associativismo é a maneira mais fácil para os gestores perceberem o clamor da coletividade. 

Em Carapebus deveria ser incentivada a criação de diversos tipos de associações para que as 

OSCIP’s pudessem atuar de forma mais direta nas necessidades do povo.   

As formas de associativismos se repetem entre as esferas do governo, a partir do 

momento que vários municípios têm o mesmo interesse e formam um consórcio intermunicipal 

fica mais ágil o atendimento de suas reivindicações. Abrindo espaço para uma série de 

possibilidades de arranjos institucionais como acordos de cooperação técnica e operacional 
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entre o poder público local com o poder público federal( representado na figura da Unidade de 

Conservação), poder público local com OSCIP’s.  

Vale ressaltar que o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba tem terras dentro de 

municípios ricos, recursos advindo dos royalties, que abraçando a causa ambiental terão 

recursos suficientes para se adequarem a essa nova realidade. Amparados pela legislação que 

estipula a divisão e a aplicação de tal recurso. Com isso, tornando-se auto suficiente antes da 

chegada do fim do royalties. 

A preservação ambiental anteriormente imposta pela instituição do Parque é a 

forma pela qual Carapebus irá se destacar no cenário regional, sendo a atividade econômica 

alavancadora do desenvolvimento sustentável local, o turismo de base comunitária. 

Responsável pela promoção do meio de vida sustentável e linha mestra da estratégia de 

desenvolvimento que não terá sucesso sem a participação dos grupos e das comunidades locais 

com o resgate dos seus costumes e valores. Esse turismo tem ser pautado nas normas de 

ecoturismo para que a aliança feita com as OSCIP’s  possam ser fixadas sobre preceitos 

consistentes e pré determinados para a avaliação da própria comunidade. 

A atividade turística deve e poderá acontecer dentro e fora do Parque, através de 

associações e OSCIP’s para o turismo rural e ecoturismo. Para que isso aconteça se faz 

necessário, a conscientização da população e o funcionamento do Parque, ambas as ações 

caminham juntas, para que as parcerias possam ser concretizadas.  

A articulação entre os três setores estruturais: poder público, sociedade e iniciativa 

privada é fundamental para o desenvolvimento local, pois a sociedade é aquela que requisita as 

ações e fornece o retorno das atividades desenvolvidas, o poder público é o apoio institucional 

e a iniciativa privada é o financeiro, sem este diálogo o sistema não funcionará adequadamente 

podendo ocorrer perdas irreparáveis ao desenvolvimento. 
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Aprendemos baseado nos textos, que a operacionalização das OSCIP’s será a 

maneira pela qual a iniciativa privada poderá ser envolvida neste processo. Pois quaisquer 

atividades oferecidas deverão ser licitada. Por conta do seu parceiro ser o Poder Público 

Municipal, toda a licitação seguirá a lei no8.666 (Lei de Responsabilidade Fiscal), aonde os 

termos de referência deverão ser técnicos e específicos quanto ao objetivo da licitação e 

acompanhados e adequados pela população local. 

Acredito que o ecoturismo e o turismo rural sejam a mudança de rumo do 

município, pois ambos irão gerar ações em diversos setores do poder público. Tais ações só 

poderão ocorrer com a contrapartida financeira oriunda dos royalties e financiamentos com 

instituições de grande porte. Além do trabalho de revisão e aprimoramento de questões 

culturais, deixando de lado o assistencialismo por parte do parte público. 

Os temas que não puderam ser exploradas nesta pesquisa são: o posicionamento 

contrário do Ministério de Minas e Energia quanto a gestão compartilhada em Parque 

Nacionais, a regularização fundiária das terras que estão dentro do Parque Nacional, a 

requalificação urbana da cidade pautada nas regras do desenvolvimento sustentável em 

consonância com um Parque Nacional e como pode ser feito o processo de mudança cultural. 
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