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Abstract: The national forest of Ipanema – Flona of Ipanema–it is located in the area of Sorocaba, 
state of São Paulo, and it shelters, besides important biodiversity in the remainders of the Atlantic 
forest, an historical ranch composed by constructions that represent significant part of the history 
of Brazil and its industrial development, with patterns of the several apprenticeships of the iron 
foundry development and of the siderurgical in the country. The present article intends to publish 
this patrimony and to speculate ,in an initial survey, offers of intervention in a landscape with 
outstanding characteristics in their environmental, historical and cultural aspects. A search for 
ways that allow the environmental and cultural preservation, combinated to the effort on the sense 
of the maintainable development in a scenery that should preview partnerships establishment 
applied to legitimacy conditions of social, environmental politics and, why not, commercial 
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INTRODUÇÃO. 

A Floresta Nacional de Ipanema – Flona de Ipanema – está localizada na região de Sorocaba, estado 
de São Paulo, e abriga, além de importante biodiversidade nos remanescentes da Mata Atlântica, 
um sítio histórico composto por construções que representam parte significativa da história do 
Brasil e de seu desenvolvimento industrial, com exemplares dos diversos estágios do 
desenvolvimento da fundição do ferro e da siderurgia no país. 

O presente artigo pretende divulgar esse patrimônio e especular, numa sondagem inicial, propostas 
de intervenção em uma paisagem com características marcantes em seus aspectos ambientais, 
históricos e culturais. Uma busca por caminhos que permitam a preservação ambiental e cultural, 
aliado a um esforço no sentido do desenvolvimento sustentável num cenário que deve prever o 
estabelecimento de parcerias aplicadas às condições de legitimidade de políticas sociais, ambientais 
e, por que não, comerciais. 
 
1. A FLONA DE IPANEMA. 

As experiências no campo do beneficiamento do minério ocorreram na região ainda no século XVI 
quando alguns dos primeiros colonizadores adentraram na região. No alto do Morro Araçoiaba, 
Affonso Sardinha procurava ouro mas acabou encontrando uma grande quantidade de minério de 
ferro, dando origem aos povoados precursores de algumas das cidades da região (PRESTES, 1999). 



Em 1589 instalaram-se os primeiros fornos, reconhecidamente a primeira tentativa de se fundir 
ferro em solo americano. Outras experiências nesse campo sucederam o pioneirismo de Affonso 
Sardinha. Em 1680 uma nova tentativa de se fabricar ferro foi iniciada pelos irmãos Moreira Cabral 
e, em 1766, o Duque de Lumbria utilizou fornos catalão e africano. No entanto, ambas fracassaram 
pelas restrições que se impunham. 

Antes da chegada da Família Real era proibida a criação da indústria no país, visto que não era de 
interesse da coroa portuguesa o desenvolvimento tecnológico do país. Por essa razão, quando a 
corte portuguesa chegou ao Brasil encontrou um país em relativo atraso industrial. D. João VI criou, 
por carta régia a Real Fabrica de Ferro de Ipanema, que funcionou de 1811 a 1895, trazendo 
operários europeus para implantar os novos fornos, utilizando-se das melhores técnicas da época. 

Contemplar o sítio histórico e as paisagens naturais que ainda resistem ao tempo e à ação do homem 
evoca uma volta ao século XIX e às suas histórias. A casa sede, erguida em 1811, é um exemplar 
característico da arquitetura civil do período colonial e, sob o comando de Carl Gustav Hedberg em 
1814, foi erguida a represa das águas do rio Ipanema. 

Foi esse empreendedor sueco que construiu uma roda d´água para movimentar a serraria, uma ponte 
pré-fabricada de ferro articulada, ainda em funcionamento, a casa da administração e uma rede de 
canais para a obtenção de força hidráulica para a fábrica de ferro. 

Após muito trabalho e esforço, em 1818, foi obtido sucesso e correu-se ferro em Ipanema, 
utilizados para forjar três cruzes. Uma delas se encontra no Museu de Sorocaba e as outras duas 
ainda estão na Flona de Ipanema.  

A Real Fabrica de Ferro de Ipanema contou com diversos administradores. Em 1865 o Coronel 
Joaquim Antônio de Souza Mursa assumiu a administração e implantou todo o sistema de transporte 
interno da fábrica, puxados inicialmente por mulas e mais tarde por locomotivas importadas 
especialmente para o transporte de minério, mais uma tecnologia pioneira no Brasil implantada na 
fábrica. 

Foi na administração do Coronel Mursa que um dos edifícios mais significativos do sítio histórico 
foi construído: a Fábrica de Armas Brancas, uma construção peculiar que, em seu interior, abriga 
uma queda d´água utilizada para girar as rodas d´água que faziam o maquinário da indústria 
funcionar. 

O valor estratégico da fundição de Ipanema levou o imperador D. Pedro II ao local em três 
ocasiões, nos anos de 1846, 1875 e 1886. Podemos encontrar no sítio histórico uma porta forjada de 
ferro que foi feita em sua homenagem. 

A Real Fábrica de Ferro de Ipanema produziu, durante o século XIX, desde pregos e martelos, a 
cruzes e sinos, e, durante a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870, foram produzidas e enviadas ao 
exército brasileiro munições e armas brancas. 

Devido a problemas econômicos a fábrica foi desativada pelo governo da então recém instituída 
república e teve todas as atividades cessadas no ano de 1895. A partir desse momento presenciou-se 
a lenta e constante degradação do patrimônio histórico representado pelos fornos, tanto os do século 
XVI como os do século XIX, ou pelas construções industriais do século XIX. 
 
2. POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO. 

 
2.1 A ação estatal. 

Em 1937 o acervo da área foi entregue ao Ministério da Agricultura, que explorava apatita para 
fabricação de adubos, e instalou uma Estação Experimental para desenvolvimento genético de 
sementes e cereais. Nos anos 60, criou-se o Centro Nacional de Ensaios e Treinamento Rural de 



Ipanema - CENTRI. Finalmente, na década de 90, por ocasião da Eco 92 foi criada por meio do 
Decreto 530/92 a Floresta Nacional de Ipanema, Unidade de Conservação do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

No caminho da preservação, em 2001 foi aprovado o Plano de Manejo da Flona exigido por lei. 
Nesse plano foram definidas sete zonas, com diferentes categorias de manejo, cinco programas e 
dezessete subprogramas interdependentes. 

O zoneamento tem por objetivo assegurar a proteção de fragmentos remanescentes da vegetação 
natural, principalmente de Mata Atlântica, e disciplinar as atividades de produção, de pesquisa 
científica e dos programas de educação e de interpretação ambiental. As zonas são as seguintes: 
Intangível, Primitiva, de Uso Intensivo, Histórico-cultural, de Recuperação, de Uso Especial e de 
Produção. 

O Conselho Consultivo de Ipanema está sendo revisto para incluir a participação de órgãos públicos 
e de organizações da sociedade civil, de grande importância para o processo de gestão da Unidade 
de Conservação. 
 
2.2 Uma política empresarial. 

Além de todos esses aspectos culturais e arquitetônicos já citados, é importante destacar que essa 
indústria do século XIX, foi viabilizada com capital de acionistas sendo sede do primeiro contrato 
de trabalho livre do país. Trata-se, portanto, de um patrimônio da história da indústria, em especial 
da siderurgia, da cultura e da arquitetura, que deve ser preservado e revitalizado 

Apesar da indústria viver atualmente num rápido processo de modernização e globalização, é cada 
vez maior o interesse do setor pelas políticas que valorizem a as questões sociais, culturais e 
ambientais. Apesar desse processo presumir uma indústria extremamente competitiva, patamar 
conquistado pela redução de custos logísticos, aumento da eficiência e melhoria da qualidade dos 
serviços, outros fatores passaram a ser levados em conta em função da, cada vez maior, influência 
dos movimentos sociais e ambientalistas que passaram a representar um novo peso enquanto 
agentes do desenvolvimento. 

Para Phillipe Layrargues é a partir dos anos 90 que muitas dessas iniciativas passaram a ser 
colocadas em prática por alguns empresários que começaram a ver a relação entre desenvolvimento 
e meio ambiente, não mais como um risco mas sim como uma oportunidade. É o que se chamou de 
“ambientalismo empresarial” (LAYRARGUES, 1998). 

Nesse sentido, a variável ambiental passou a ser considerada como um instrumento de mercado, 
uma vez que empreendimentos equilibrados do ponto de vista ecológico, não predatórios e não 
poluentes, além do apoio empresarial a iniciativas preservacionistas ou de desenvolvimento social, 
passaram a interessar à população consciente das limitações que se impõe aos núcleos urbanos, por 
exemplo, e à natureza e seus processos de fruição. 

Esses aspectos estão associados à complexidade das novas relações sociais e à necessidade de uma 
maior transparência nos processos de gestão. Nesse processo, é importante destacar que uma boa 
parte dos conceitos modernos de planejamento tem origem no âmbito empresarial e que o 
desenvolvimento sustentável encontra sua legitimação em práticas que garantam a 
institucionalização de pressupostos de modelo de desenvolvimento (ACSELRAD, 1999). 

A transformação das políticas de preservação nesse cenário deve prever o estabelecimento de 
parcerias aplicadas às condições de legitimidade das políticas públicas, onde o planejamento 
estratégico e a idéia de desenvolvimento sustentável estejam presentes, tanto quanto nas políticas 
comerciais da iniciativa privada que vislumbrem na prática da preservação uma atitude correta da 
empresa ou como exigência legal para compensar eventuais danos. 



De acordo com Henri Acselrad, o desenvolvimento sustentável é visto como benéfico, desejável e 
consensual, mas sua materialização é fruto de uma luta simbólica de atores sociais no processo de 
legitimação de suas práticas. O objetivo dessa luta é garantir a institucionalização e a durabilidade 
de pressupostos políticos. 
 
3. UMA VISÃO PARA IPANEMA 

Ipanema e seus atributos paisagísticos e ambientais, além de seu peculiar sítio histórico, pode 
tornar-se pólo de interesse, num contexto regional, e contribuir decisivamente para o fomento de 
políticas de desenvolvimento cultural e econômico para algumas das cidades envolvidas, como é o 
caso de Iperó. Araçoiaba da Serra, e Sorocaba. 

Uma política de preservação das zonas primitiva e intangível, ao lado de uma política de geração de 
emprego e renda aliada à educação ambiental que possa integrar a população local e regional nesse 
projeto mais amplo, passa, obrigatoriamente pela utilização correta de seu patrimônio ambiental, 
histórico e arquitetônico. 

De um lado a aplicação de uma certa racionalidade econômica no campo ambiental, de outro a 
minimização de fluxos e da degradação ambiental e, ao mesmo tempo, a busca da cooperação como 
forma de enfrentar esse desafio que exige a atratividade de investimentos. 

Essas propostas, na verdade, não se isolam entre si, uma vez que os diversos atores sociais 
convivem num mesmo ambiente. Portanto, o desenvolvimento de projetos integrais para a Flona de 
Ipanema deve ser encarado como um desafio que só será vencido através de um esforço comum da 
sociedade, que consiga conciliar essas práticas num amplo processo de participação dos atores 
sociais.  

Nesse sentido, a Flona de Ipanema possui características que a distinguem da maioria dos sítios 
históricos localizados em núcleos urbanos adensados e degradados, tornando-se um local 
extremamente propício para a experimentação e aplicação de técnicas e modelos de gestão que 
viabilizem esse caminho. 

Alguns trabalhos de restauração nos imóveis do século XIX já tiveram início através da ação do 
IPHAN e, por outro lado, a gestão do IBAMA sobre a área, além de ações movidas pelo Ministério 
Público nesse mesmo sentido, tem contribuído decisivamente para sua preservação ambiental,. 

No entanto, a grande dificuldade que se encontra na preservação dos edifícios é exatamente sua 
utilização. Diferentemente do que pode ocorrer com uma unidade de preservação ambiental, o 
usufruto do edifício restaurado é condição necessária para sua manutenção. Podemos encontrar aqui 
um conflito que precisa ser, e deverá ser, habilmente gerenciado pelo próprio Ibama. 

O estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada, como vimos é importante e pode ser 
viável, mais ainda se considerarmos que a história da siderurgia passa obrigatoriamente por esse 
sítio. Empresas como a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA e outras do setor poderiam, 
eventualmente ter interesse em incentivos que pudessem advir de um projeto cultural. Neste caso, a 
idéia de um Museu da Siderurgia é algo que não estaria totalmente descartado. 

Pelo contrário, uma proposta de intervenção que privilegie os aspectos culturais envolvidos aliada à 
preocupação com a paisagem, num esforço de preservação ambiental e histórico, dentro de 
parâmetros que levem em consideração a acessibilidade, fator colocado como problemático pelo 
próprio plano de manejo do Ibama, o controle do número de visitas, respeitando as características 
ambientais da unidade de conservação, e atividades que contenha um lastro de integração social. 

Parece-nos que a necessidade de se estabelecer um plano para o sítio histórico que enxergue sua 
relação no contexto regional e as possibilidades de desenvolvimento e preservação, tanto 
arquitetônica e cultural como ambiental, bem como uma estratégia para a comunidade local, ainda 



que pequena, e que a coloque de forma integrada ao projeto, são fatores essenciais de enorme 
importância para o sucesso de qualquer intervenção na área. É um esforço que já vem sendo 
empreendido por várias pessoas que se apaixonam pelo lugar e reconhecem sua importância, como 
a jornalista Janette Gutierrez. 

Com base nessas observações, o presente artigo é uma forma de tornar público a necessidade dessa 
intervenção tão aguardada, mas que exige um longo caminho de planejamento. Uma sondagem 
inicial, em termos de proposta de intervenção, sobre uma paisagem com características marcantes 
pelos seus aspectos ambientais, históricos e culturais. Mais do que isso, trata-se da busca por um 
caminho que permita a preservação ambiental e cultural aliado a um esforço no sentido do 
desenvolvimento sustentável. 
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Fig. 1 – Mapa de localização – foto acervo Marcelo Coelho de Campos. 

 

 
Fig. 2 – Visão a partir do Morro de Ipanema, antigo Morro de Araçoiaba –acervo Marcelo Coelho de Campos. 
 



 
Fig. 3 – Casa sede  – foto acervo Marcelo Coelho de Campos. 

 

 
Fig. 4 – Fábrica de Armas Brancas –acervo Marcelo Coelho de Campos. 



 

 
Fig. 5 – Visão panorâmica dos fornos –acervo Marcelo Coelho de Campos. 
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