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RESUMO 

 

O modo de produção capitalista e o paradigma predominante do desenvolvimento desafiam a 

capacidade institucional do poder público em efetivar ações que garantam eficácia a sua capacidade de 

gestão para a promoção da qualidade ambiental. O distanciamento entre as políticas públicas de 

desenvolvimento econômico e as políticas ambientais torna estas na maioria das vezes incipientes e 

ineficazes para o cumprimento da sua missão institucional. Tal constatação foi observada no estudo de 

caso da indústria de calcinação de gesso do Araripe. Nesse sentido o estudo teve como objetivo 

analisar as condicionalidades para a obtenção da eficácia no processo de adequação ambiental de 

atividades produtivas, na perspectiva da efetivação das normas ambientais. Para tanto foi realizada a 

avaliação da prática dos órgãos de gestão ambiental, considerando o universo de instrumentos de 

gestão previstos na legislação brasileira. A partir dos resultados alcançados passou-se a analisar a 

eficácia da gestão e apresentadas propostas para aperfeiçoamento do sistema. Apesar do apoio 

e incentivo Estatal à produção e uma forte demanda de mercado por seu produto final, até o ano de 

2006 o setor de calcinação do gesso encontrava-se em predominante ilegalidade ambiental. Assim a 

calcinação de gesso tornou-se a atividade industrial que mais explora madeira para fins energéticos no 

Estado de Pernambuco, mantendo predominante uso predatório da Caatinga. Outros impactos 

ambientais não são menos graves, como o comprometimento da saúde dos trabalhadores dessas 

empresas, bem como da população do seu entorno e descumprimento de normas trabalhistas. Tal 

situação refletia o quadro em que menos de 10% das empresas possuíam licença ambiental, cadastro 

técnico regular e regularidade fiscal. No mesmo período, verifica-se que o uso dos instrumentos de 

gestão ambiental ocorria de forma fragmentada, sem planejamento nem sistemática apropriada. A 

partir de 2007, órgãos de gestão ambiental realizaram novos procedimentos com a finalidade de obter 

a adequação ambiental da atividade de calcinação do gesso no Sertão do Araripe. As novas iniciativas 

partiram da experiência de um plano de ação que contou com o envolvimento de várias instituições, 

sob a coordenação dos órgãos federal e estadual de meio ambiente. Entre os principais resultados 

alcançados destacam-se a queda do consumo ilegal de produtos florestais de 80% para 20% e o 

aumento do número de empresas com licenciamento ambiental, que saltou de 15% para 90%. A 

experiência da gestão para a adequação ambiental da indústria de calcinação do gesso oferece várias 

respostas quanto às condicionalidades que devem ser conferidas às políticas públicas para adequação 

ambiental de atividades produtivas em condições de ilegalidade ambiental. Para tanto, o estudo 

conclui ser necessária a utilização integrada dos instrumentos de gestão ambiental para o melhor 

alcance dos resultados pretendidos pela gestão pública, além da necessidade de: atuar sobre o conjunto 

de empresas que compõe uma atividade produtiva e não apenas algumas empresas pontuais; criação de 

normas e padrões de qualidade ambiental com vista à melhoria da eficiência energética; realização do 

zoneamento ambiental da região sobre impacto direto da atividade; manutenção do monitoramento e 

da fiscalização ambiental permanente e sistemática sobre a atividade produtiva; interdição de empresas 

que não possuam licença ambiental; integração das políticas públicas de desenvolvimento econômico 

e meio ambiente em fragilização da segunda perante a primeira; comprometimento de todas as 

instituições públicas para a garantia do cumprimento da legislação ambiental; e do uso da biomassa 

produzida em bases legais como opção estratégica de matriz energética renovável. 

 

 

Palavras-Chave: Gestão Ambiental; Políticas Públicas; Adequação Ambiental; Atividades 

Produtivas; Impactos Ambientais. 
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ABSTRACT 

 

The capitalist mode of production and the prevailing paradigm of development challenge the 

government’s institutional capacity to carry out actions which guarantee their effective management 

capacity for the promotion of environmental quality. The detachment between the economic 

development policies and the environmental policies often make the latter incipient and ineffective in 

fulfilling their institutional mission. This was observed in the case study of the gypsum calcination 

industry in Araripe. Accordingly, this study aimed at analysing the conditions to achieve efficiency in 

the process of environmental adjustment of productive activities, with a view to making the 

environmental regulations affective. In order to do that, an assessment of the practice of environmental 

management agencies was carried out, taking into account the universe of management tools under 

Brazilian law. Based on the outcomes, management efficiency was analysed and proposals for 

improving the system were presented. Despite the support and encouragement to production by the 

State and a strong market demand for the finished product, by the year 2006 the gypsum calcination 

sector was mainly environmentally illegal. Thus, the gypsum calcination has become the industrial 

activity that most explores wood energy in the state of Pernambuco, holding predominant predatory 

use of the Caatinga. Other environmental impacts are no less serious, such as compromising the health 

of the employees from those companies and of the population from the surrounding areas, as well as 

the noncompliance with labour regulations.  Such situation reflected the picture in which less than 

10% of the companies had an environmental license, a regular technical registration or tax 

regularisation. In the same period, the use of environmental management tools was verified to happen 

in a fragmented way, with no proper planning or system. Since 2007, environmental management 

agencies have carried out new procedures in order to obtain the environmental adjustment of the 

gypsum calcination activity in Sertão do Araripe. The new initiatives have started from the experience 

of an action plan that involved several institutions under the coordination of federal and state 

environmental agencies. Among the main outcomes, the drop in illegal consumption of forest products 

from 80% to 20% and the increase in the number on environmentally licensed companies, jumping 

from 15% to 90%, stand out. The experience in management for environmental adjustment of the 

gypsum calcination industry offers several answers as for the conditions to be granted to public 

policies for the environmental adjustment of productive activities in environmentally illegal situation. 

For that purpose, this study points at the need for the integrated use of environmental management 

tools in order to better achieve the results intended by the public administration, besides the need to: 

act on the group of companies that form some productive activity and not only on some specific 

companies; create environmental quality standards and regulations with a view to improving energy 

efficiency; do environmental zoning of the area under direct impact of the activity; maintain 

permanent and systematic monitoring and environmental inspection of the productive activity; ban 

companies which are not environmentally licensed; integrate economic development and 

environmental policies when the latter are weak in relation to the former; have all public institutions 

commit to guarantee compliance with environmental legislation; use the legally produced biomass as a 

strategic option  for renewable energy sources. 

 

Key Words: Enviromental Management; Public Policies; Environmental Adjustment; Productive 

Activities; Environmental Impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Através das suas diversas atividades socioeconômicas, a humanidade impõem-se sobre os 

ecossistemas numa série dinâmica de impactos, em função da explotação dos recursos naturais 

existentes no planeta. O que não é considerado recurso torna-se um obstáculo a ser destruído ou 

substituído por um novo ativo econômico (SCHMIDT, 1977). 

A opção pelo modelo de desenvolvimento adotado pelo homem já provocou consequências 

profundas ao meio ambiente. A agropecuária, a mineração e a indústria estão entre as atividades de 

maior impacto sobre a natureza e firmam-se na base de todo sistema de atividades econômicas. Os 

recursos naturais como a água, o solo, o ar, a flora e a fauna, são cada vez mais explorados em razão 

das atitudes humanas (PASSMORE, 1995). 

Os graves impactos decorrentes desse modelo de desenvolvimento provocou a mobilização de 

diversos grupos sociais em vários países e provocaram as primeiras iniciativas de atuação do Estado 

frente ao agravamento dos problemas ambientais. Estas mesmas circunstâncias também repercutiram 

no Brasil, com efeito sobre as políticas públicas brasileiras. Para tentar conter os graves efeitos 

ambientais provocados pelo atual modelo de desenvolvimento o Estado editou normas e criou 

instituições com o intuito de promover o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos 

ambientais negativos provocados por atividades humanas. Contudo, a simples existência de uma 

norma legal não garante a sua eficaz aplicabilidade. Apesar de ser considerada uma das mais 

avançadas do mundo, a legislação ambiental brasileira sofre as contradições relativas ao alcance da 

necessária efetividade (ANTUNES, 2000). 

A problemática sobre a efetividade das normas ambientais reflete a realidade comum a 

diversas atividades produtivas no Brasil, como é o caso da indústria de calcinação do gesso, situada no 

Sertão do Araripe, Estado de Pernambuco. 

O Brasil possui um consumo de gesso per capita de 10 kg/habitante/ano, enquanto nos Estados 

Unidos esse número chega a 89 kg/habitante/ano. O objetivo do setor de calcinação do gesso é atingir 

em poucos anos a meta de 35 kg/habitante/ano no Brasil, o que representaria o incremento acima de 

300% na demanda nacional (SINDUGESSO, 2005).  O ânimo do setor se deve às perspectivas 

positivas de crescimento do mercado estimulado por políticas públicas de fomento à produção e ao 

consumo de gesso, além do forte crescimento da indústria de construção civil. Nesse contexto, a 

manutenção do padrão ambiental legalmente inadequado da atividade de calcinação do gesso 

potencializa o risco de aumento dos seus impactos ambientais negativos (IBAMA, 2006). 

Dessa forma a calcinação do gesso tornou-se a atividade industrial que mais explora madeira 

para fins energéticos no Estado de Pernambuco, com registros de predominante exploração 

insustentável de espécies florestais autóctones da Caatinga (IBAMA, 2006). Além disso, a referida 
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atividade está relacionada a outros impactos ambientais não menos graves, com destaque para a 

poluição atmosférica (MEDEIROS, 2003) e o descumprimento de normas trabalhistas (MPT, 2011). 

O histórico dos problemas relacionados à indústria de calcinação do gesso demonstra a 

necessidade de uma ação pública eficaz no sentido de promover a adequação ambiental daquela 

atividade produtiva (IBAMA, 2010). 

 Diante da complexidade que envolve o tema, em todos os aspectos ambientais, sociais, 

culturais, econômicos e políticos existentes, a presente pesquisa deparou-se com algumas questões 

preliminares a serem respondidas. Por que as empresas não cumprem a legislação ambiental em vigor, 

apesar dos baixos custos para a sua adequação? Quais os procedimentos mais eficazes a serem 

utilizados pelo poder público para a obtenção da adequação ambiental da atividade?  

Trata-se, portanto, de uma investigação voltada para a problemática da efetividade das 

políticas públicas para a obtenção dos padrões satisfatórios de adequação ambiental de atividades 

produtivas através do cumprimento da legislação pertinente. Dessa forma, a abordagem do presente 

estudo refere à condição da conformidade legal de empreendimentos e não sobre o alcance de um 

padrão ideal de sustentabilidade ambiental. Portanto, trata sobre o desafio da gestão pública, através 

dos seus órgãos ambientais, em garantir o cumprimento das normas que ele próprio formulou para 

ordenar a exploração e uso dos recursos naturais e a mitigar os impactos socioambientais negativos 

das atividades produtivas. 

A eficácia de um processo de adequação ambiental voltado para toda uma atividade produtiva 

é um dos grandes desafios atuais da gestão ambiental brasileira. Com o aumento do consumo e da 

produção industrial no país, os problemas ambientais se acumulam em todas as regiões, 

acompanhados de uma aparente incapacidade dos órgãos ambientais para equacioná-los. A ausência 

de uma prática institucional comum direcionada para a prevenção, monitoramento e adequação 

ambiental de atividades impactantes contribui para a fragilidade das políticas públicas e em especial da 

gestão ambiental. 

Nesse contexto, verificamos uma grande lacuna de pesquisas voltadas para avaliar as ações de 

adequação ambiental da atividade de calcinação do gesso, especialmente quanto a procedimentos ou 

condições necessárias à obtenção eficaz do padrão legal de adequação ambiental para atividades 

produtivas, em conformidade com a legislação. Todavia, a escassez de estudos sobre o tema ofereceu 

ao presente trabalho um desafio ainda maior, ao tempo que apontou para sua importância e atualidade. 

O estudo de caso da indústria de calcinação do gesso em torno da problemática sobre a 

adequação ambiental de atividades produtivas possibilitou ainda a presente pesquisa propor um roteiro 

de procedimentos que possam vir a ser utilizados por órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA em situações correlatas. 
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1.1. Objetivos 

 

O objetivo geral e objetivos específicos serão apresentados a seguir. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as condicionalidades para a obtenção da eficácia no processo de adequação ambiental 

de atividades produtivas, na perspectiva da efetivação das normas ambientais, a partir do estudo de 

caso da indústria de calcinação do gesso. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos  

 

a) Caracterizar a problemática ambiental da indústria de calcinação do gesso; 

b) Entender o papel exercido pelo poder público através das ações de fomento e pesquisa, para o 

desenvolvimento da indústria de calcinação do gesso; 

c) Identificar as limitações dos processos de tentativa de adequação ambiental e a eficácia dos 

instrumentos de gestão utilizados pelos órgãos ambientais. 

d) Sugerir medidas que indiquem as condições e facilitem as ações dos órgãos de gestão ambiental 

em busca da adequação ambiental de atividades; 

e) Propor um roteiro de procedimentos para a elaboração de planos de adequação ambiental de 

atividades produtivas. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho foi realizado utilizando o modelo de estudo de caso, de acordo com o 

contexto atual do tema proposto, devido à delimitação de objeto e contextualização em tempo e lugar, 

que permite a realização de buscas de informações consubstanciadas, sendo este o mais apropriado.  

O estudo de caso consiste na organização e avaliação de dados secundários e primários sobre 

determinado tema, preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Trata-se do estudo 

aprofundado de um ou de poucos objetos que possibilita o acesso a um conhecimento amplo e 

detalhado sobre determinado problema. Este método considera a unidade como um todo, no caso a 

indústria de calcinação de gesso, incluindo todos os elementos que compõem o seu desenvolvimento 

(gestores, trabalhadores, indústria, mercado, meio ambiente, conjunto de relações ou processos 

produtivos, etc.).  No entanto, a totalidade de qualquer objeto de estudo é uma construção subjetiva, 

pois concretamente não há limites, senão aqueles relacionados ao objeto da pesquisa e os demais 

elementos que fazem parte do contexto em que será investigado. Portanto, pretende-se investigar, 

como uma unidade, as características importantes para o objeto de estudo do presente trabalho 

(SANTOS, 2002).  

A opção pela técnica do estudo de caso surge da necessidade de se compreender fenômenos 

complexos, uma vez que o estudo de caso permite uma investigação que preserva as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2001). 

Deste modo, o contexto da calcinação de gesso, foi estudado considerando-se os elementos 

principias que integram a sua cadeia produtiva. Seus impactos ambientais foram analisados segundo a 

forma de atuação das empresas, a vulnerabilidade das comunidades e seus indicadores 

socioambientais. Para isso, foram analisados dados secundários de estudos pretéritos sobre a saúde da 

população local, sobre a cobertura florestal da região e sobre as ações dos órgãos ambientais e 

trabalhistas. Esses dados foram objeto de análise comparativa, considerando a correlação com as 

atividades desenvolvidas pela indústria de calcinação do gesso. 

Além da avaliação de estudos pretéritos, o presente trabalho realizou a análise qualitativa de 

entrevistas, documentos (processos administrativos e judiciais referentes às empresas de calcinação de 

gesso) e veiculações na mídia sobre o assunto abordado, além da aferição da compreensão dos atores 

envolvidos com a temática. A entrevista qualitativa foi aplicada na forma semiestruturada, uma vez 

que o ato de investigação e pesquisa exige um processo dialógico no qual os entrevistados têm 

oportunidade de expressar suas opiniões e fazer comentários que considerem relevantes.  

Nessa atividade, os participantes foram definidos segundo o critério de envolvimento e amplo 

conhecimento sobre as questões relacionadas ao tema; disponibilidade para participar das entrevistas e 

representação legítima da instituição a que pertencem. No total foram realizadas 20 (vinte) entrevistas, 
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incluindo trabalhadores e proprietários das empresas, entidades do terceiro setor e órgãos públicos, 

dentre os seguintes atores: a) Representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs) com 

atuação na Região; b) Representantes da indústria de calcinação do gesso; c) Engenheiros Florestais 

com atuação no Sertão do Araripe; d) Representantes da Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH); e) Representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); f) Representantes do Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 6ª. Região (PRT6); e Representantes da Companhia Pernambucana de Gás 

(Copergás). 

Considerando a o perfil de gestão e representatividade para escolha dos entrevistados, cada um 

tende a refletir o pensamento do conjunto do seguimento a que pertence em face do perfil de liderança 

e da função que exercem no âmbito do setor que representam.  

A análise de processos administrativos ocorreu no âmbito do IBAMA, CPRH, PRT6. Nesta 

etapa, foram consultados 30 processos administrativos. Nos processos consultados, foram analisados 

tanto os documentos elaborados pela gestão pública - como pareceres, relatórios, autos de infração e 

decisões administrativas – assim como documentos por indústrias de calcinação do gesso, através de 

defesas administrativas, recursos, requerimentos, declarações e informações diversas.  

Em visitas a campo, foi feito o acompanhamento de reuniões entre os órgãos de gestão 

ambiental, reuniões de sensibilização junto a empresários e seminários de divulgação sobre as novas 

iniciativas de controle ambiental, nas quais foram realizadas coletas de dados sobre a referida 

atividade e os problemas relacionados à gestão ambiental. Além disso, foram realizadas visitas a cinco 

indústrias de calcinação do gesso e a três planos de manejo florestal em diferentes estágios, além de 

diversas visitas aos órgãos públicos de gestão ambiental e do trabalho.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Paradigmas da relação entre sociedade e natureza 

 

Ao longo do tempo a relação entre homem e natureza vem sofrendo alterações importantes. A 

busca por um novo ideal civilizatório desencadeou novos padrões de comportamento social, refletidos 

no modelo de organização política e econômica que vem se consolidando desde o século XVIII, 

quando teve início o predomínio do sistema capitalista (PASSMORE, 1995). 

Quando os ciclos naturais limitavam a ambições humanas e os induziam a integrar-se com as 

forças naturais, havia certa harmonia na relação entre homem e natureza. Após o trânsito da era feudal 

para a burguesa, a evolução da técnica e o surgimento do capitalismo, a natureza tornou-se um mero 

espaço de dominação humana e objeto de exploração. Quando as ambições humanas chegaram a 

dominar a natureza no aspecto técnico-econômico e científico, sujeitaram-na a um mundo de máquinas 

sob o domínio do capital, a natureza tornou-se um ser abstrato e estranho para o homem (SCHMIDT, 

1977). 

A relação do homem com a natureza ocorre em função das necessidades primárias do homem 

e das necessidades produzidas pelas dinâmicas do mercado no sistema político-econômico praticado 

na sociedade. Através desse sistema a sociedade espera obter padrões de consumo e produção que a 

induz a uma incessante busca por mais desenvolvimento e então, por mais recursos e assim 

sucessivamente. A evolução da relação do homem com a natureza é determinante para apontar os 

caminhos utilizados pelo próprio homem, através da sua organização socioeconômica em busca de um 

ideal civilizatório. Desde a construção do pensamento greco-cristão, a visão antropocêntrica 

predomina com a ideia de que Deus fez o homem à sua imagem, oferecendo-lhe a natureza para servi-

lo, como uma ajuda material ilimitada. Esta compreensão de mundo levou a humanidade a entender 

que todas as coisas existem para servir ao homem, não algo a ser respeitado, mas simplesmente para 

ser explorado pelo homem (PASSMORE, 1995).  

A primeira tradição do pensamento ocidental moderno, na fase iluminista, nega a mesma 

concepção antropocêntrica, embora mantenha forte relação. Em Descartes (2006), vemos a tentativa de 

distanciar-se da ideia de que todas as coisas foram feitas para o homem, opinião que aquele autor 

qualificava como infantil, uma vez que muitas criações naturais jamais foram de qualquer uso para ele. 

Contudo, defendia Descartes que o homem podia sim utilizar o que ele encontrasse na natureza, mas 

para isso, ele teria primeiro que dominá-la e transformá-la, porque a tarefa do homem seria tornar-se 

senhor e dono da natureza (DESCARTES, 2006). 
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A segunda fase do pensamento ocidental moderno manteve certa sintonia ao pensamento 

iluminista, embora lhe fosse manifestamente crítica. Metafísicos pós-cartesianos, como Hegel, 

resgatam o antropocentrismo combatido por Descartes e concluem que a natureza em si é 

“negatividade” e consideram que ela só existe para ser dominada pelo homem, que lhe oferece a 

liberdade ao torná-la útil ao homem. Dessa forma, a natureza se torna menos estranha e passa a ser 

uma aliada secreta, ou mesmo uma aspirante à humanidade a quem apenas o homem pode outorga-lhe 

realidade. Associada a esta atitude, ocorre a depreciação da beleza natural como sendo bem inferior a 

das obras de arte e ainda, como sugere Hegel, para quem a natureza só merece apreço quando 

transformada numa fazenda, ou num jardim, perdendo sua selvageria e estranheza. Assim conclui que 

o homem contribui com a própria criação do universo (PASSMORE, 1995).  

Já no século XIX, Karl Marx defende que seria necessário buscar a unidade entre natureza e 

história, ou entre natureza e sociedade, uma vez que a natureza não deveria ser entendida como algo 

estranho à sociedade, já que esta relação é fruto de um produto histórico. Desta maneira Marx adotou 

o conceito de interação metabólica, o fenômeno de mediação da sociedade com a natureza, que tem 

como força motivadora o processo de formação do trabalho, pois tanto o trabalhador, como a matéria-

prima a ser transformada, são fornecidos pela natureza (SCHMIDT, 1977). 

3.2. Do surgimento da cidade ao domínio do capital 

 

A organicidade original entre homem e natureza, que fornecia no mesmo espaço o instrumento 

e a matéria do trabalho, fazia com que o ritmo de trabalho e a dinâmica social do homem estivessem 

sintonizados com o ritmo da natureza. Essa relação começou a mudar a partir do momento em que o 

homem constituiu uma nova forma de organização social, a qual o distancia da natureza e o induz a 

busca por sua dominação na tentativa de alterar seus elementos e torná-los adaptados à sua nova 

realidade. Essa nova organização social foi reproduzida a partir de um novo espaço de mediação: a 

cidade (LEFBVRE, 1999). 

A cidade resulta da transformação de antigas condições sociais de acumulação primitiva do 

capital, que era autossuficiente, para uma nova dinâmica de relações sociais incompletas, que 

necessitam da obtenção de mercadorias adquiridas através do comércio, o qual se constitui no 

principal fato gerador do capitalismo. De acordo com Henri Lefbvre (1999),  

 

“Como a terra na qual ela se apoia, a cidade é um espaço intermediário, uma mediação, um 

meio, o mais vasto dos meios, o mais importante. A transformação da natureza e da terra 

implica um outro lugar, um outro ambiente: a cidade. Mesmo que não haja “modo de 

produção urbano”, como não há “modo de produção agrário” (novamente), a cidade, ou 

mais exatamente sua relação com o campo, veicula as mudanças na produção, fornecendo ao 

mesmo tempo o receptáculo e a condição, o lugar e o meio. Na e pela cidade, a natureza cede 

lugar a uma segunda natureza” (LEFBVRE, 1999, pag. 86). 
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No processo de acumulação do capital não é o trabalhador quem detém o conjunto dos meios 

materiais que reproduzem a existência do sistema, mas sim o detentor do capital, que mantém o seu 

domínio através do controle sobre os meios de produção. Em decorrência da necessidade do 

trabalhador de adquirir bens e serviços essenciais, que somente são produzidos através dos 

mecanismos de produção e reprodução que pertencem ao detentor do capital, este submete o próprio 

trabalhador a transformar sua força de trabalho em mercadorias a serviços em troca de uma 

recompensa, que é o salário. Por meio do salário, o trabalhador torna-se o consumidor que o mercado 

necessita para vender seus produtos, aumentar a produção e expandir seu fluxo de capital. 

O capital separa o homem da natureza em seu processo de produção e reprodução, impondo ao 

homem um ritmo que não é o mesmo da natureza e sim o ritmo do modo de produção capitalista, o 

qual depende do aumento progressivo do consumo para que se mantenha o ciclo de acumulação que é 

o seu próprio fim. Consequentemente, quando o capital busca cada vez mais o aumento da 

produtividade, eleva com isso o grau de exploração do trabalho sobre a natureza e consequentemente 

eleva a dicotomia entre sociedade e natureza. O capital se estrutura através da exploração do trabalho 

do homem, que através do salário torna-se consumidor, consolidando a dinâmica de acumulação pelo 

detentor do capital, que é o detentor dos meios de produção, fortalecendo assim o sistema e ampliando 

seus conflitos com a natureza. 

Portanto, a expansão necessária à sobrevivência do capital, exige que o consumo estimule a 

produção sempre crescente, como um círculo vicioso que tem na natureza e no trabalho seus 

instrumentos. Sobre a dialética da relação entre o consumo e a produção, Marx expressa a respeito do 

caráter de antecipação dos fins pelo homem:  

 

“El consumo crea el estímulo de la producción, y también el objeto que actúa en la 

producción como determinante del fin. Si está claro que la producción ofrece exteriormente el 

objeto del consumo, también resulta igualmente claro que el consumo pone idealmente el 

objeto de la producción, como imagen interna, como impulso y como fin” (SCHMIDT, 1977, 

pag. 114). 

 

Assim, a cultura de consumo é um produto do mercado que surgiu da necessidade de garantir 

compradores para os bens produzidos, na proporção da sua capacidade de produção.  Através do 

consumo crescente a produção se expande, assim como o acúmulo de capital. Portanto, quando a 

sociedade não apresenta demanda de consumo suficiente para atender todo o potencial produtivo 

existente, o próprio mercado trata de produzi-la através de estratégias de marketing e outros meios de 

produção de novas necessidades (GORZ, 2005). 
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3.3. Da expansão à incontrolabilidade do capital 

 

O mundo atual segue intensamente dirigido pelo sistema do capital, que possui na dinâmica 

acumulativa a forma de realização do seu desígnio. Na prática, acumulação do capital é sinônimo de 

expansão. Considerando que a acumulação é da essência instrumental do capital e que ela se realiza 

através do aumento da produção e do comércio de mercadorias, que também gera aumento de 

consumo, a expansão do capital é inevitavelmente sistêmica e, portanto, fundamentalmente 

incontrolável. 

Nessa visão clássica de desenvolvimento, a natureza é considerada uma fornecedora de 

recursos inesgotáveis e, ao mesmo tempo, um ambiente que poderia suportar uma infinita absorção de 

resíduos. Esta visão de fluxos infinitos sobre capacidade de extração de recursos e despejo de resíduos 

sobre a natureza implica numa capacidade de recuperação ilimitada, o que é incompatível com os 

ciclos de recuperação naturais dos ecossistemas e consequentemente, uma ameaça à própria 

manutenção das atividades produtivas que dependem dos recursos naturais. 

 Dessa forma, os detentores dos meios de produção cumprem uma função meramente 

instrumental para o funcionamento do sistema, atuando como determinantes determinados, uma vez 

que sem a livre e contínua expansão do seu próprio capital, mesmo na condição de operadores da 

atividade produtiva, não poderão acumular nem para si, nem para suas empresas. Todavia, Mészáros 

(2002) lembra que esses mesmos operadores do mercado que,  

 

“ao mesmo tempo, no entanto descrevem a si mesmos e ao seu próprio impulso para a 

acumulação como o determinante decisivo da ordem estabelecida de produção” 

(MÉSZÁROS, 2002, pag. 139). 

 

Mészáros (2002) procura desmistificar a própria ideia de acumulação do capital, ao considerar 

que os fundos acumulados não estão livremente disponíveis ao bel prazer do seu detentor. Tal 

condição está relacionada ao fato de que o capital está subordinado à expansão do sistema e essa 

expansão representa a própria perspectiva de acumulação, que para tal fim, motiva o detentor do 

capital a investir ou empreender. Por este motivo,  

 

“o esmagador volume de acumulação capitalista está “predestinado” por determinações 

sistêmicas ao reinvestimento, sem o qual o processo de expansão e realização estaria 

encerrado, levando consigo o capital – e, naturalmente, todas as suas personificações dadas e 

potenciais – para o túmulo histórico” (MÉSZÁROS, 2002, pag. 139). 
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Quanto a intenções de controle sobre o sistema, que Mészáros (2002) classifica como 

intenções que deixariam a própria expansão sujeita ao teste das limitações positivamente 

justificadoras (MÉSZÁROS, 2002, pag. 139), o mercado, ou seja, o detentor do capital, não admite 

qualquer tipo de ameaça que de alguma forma comprometa a livre expansão do capital, ou possa se 

tornar uma ameaça ao seu constante movimento de acumulação, independente de qual seja a gravidade 

de suas consequências, inclusive para a coletividade.  

Um século e meio depois das reflexões de Marx o capital continua a afirmar o seu domínio nas 

relações sociais e na vida cotidiana de todos os indivíduos com a perspectiva de uma permanência 

liquidante. O seu poder foi sendo moldado ao tempo em que o sistema se consolidava numa imensa 

estrutura orgânica de discriminação em favor do modo de reprodução capitalista e contra todas as 

alternativas de controle sociometabólico. Em pouco tempo,  

 

“o capital se tornou, de longe, no mais poderoso extrator de excedentes conhecido da 

humanidade (uma bomba de extração, segundo Marx), que somente poderia ser mantido 

enquanto essa prática, cada vez mais intensa, não em busca da gratificação humana, mas no 

interesse da reprodução aumentada do capital, conseguisse esconder sua destrutividade 

final” (MÉSZÁROS, 2002, pag. 199). 

 

O capitalismo, portanto, se sustenta pela busca ininterrupta de criar novas necessidades e não 

por satisfazê-las, pois só dessa forma o excedente realizado na produção pode ser absorvido pelo 

incessante mercado consumidor. O excedente é, portanto, o objetivo do capital e só poderá ser 

realizado através da sua constante expansão, que representa aumento da produção e 

consequentemente, aumento da extração de recursos naturais. A produção crescente exige um 

consumo crescente, e para isso, necessidades precisam continuar insatisfeitas. Esta é a condição 

comum a qualquer atividade produtiva de mercado, com repercussões impactantes sobre a natureza e a 

coletividade (GORZ, 2005).  

 

3.4. Reflexos socioeconômicos e ambientais das políticas públicas 

 

As decisões governamentais que consolidam ou transformam a realidade de uma nação ou de 

um território são desencadeadoras de políticas públicas, que por sua vez, são as ações, metas e planos 

destinados a alcançar resultados esperados por uma determinada decisão governamental, sobre as 

diversas áreas de gestão, como a econômica, a social e a ambiental.  

Desde o início da sua colonização, o modelo de desenvolvimento brasileiro foi baseado no 

modelo primário-exportador, o qual é diretamente associado ao uso intensivo de recursos naturais e 

consolida uma visão de desenvolvimento predominantemente economicista, com consequências 

diretas na formulação e execução das políticas públicas do país (PORTO-GONÇALVES, 2006).  
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O Brasil atravessou vários ciclos de crescimento. Cada ciclo foi concluído sobre grandes crises 

iniciadas após a exaustão da matéria prima ou das condições ambientais iniciais, principalmente pela 

forma de produção que caracterizou as atividades principais. A cada esgotamento de matéria prima 

emergia a abertura de nova frente de expansão, sempre com a necessidade de mais extração de 

recursos naturais e sem a racionalidade produtiva adequada. A capacidade de suporte dos ambientes 

explorados em muitos casos foi esgotada e os produtos perdiam competitividade econômica e 

determinavam o fim de cada ciclo exploratório, também marcados pelo aumento das mazelas sociais e 

de ambientes degradados (PORTO-GONÇALVES, 2006).  

Desde o início do século XX, assim como na maioria dos países, o Brasil passou pelo 

fenômeno da urbanização, caracterizado pelo êxodo rural intenso, fruto da nova política 

governamental de industrialização do país e do incentivo ao agronegócio, este com a mesma lógica de 

produção colonial de larga escala que já havia produzido forte desigualdade social, o plantation. Com 

essa política milhares de camponeses deixaram a zona rural em busca de trabalho e sobrevivência nas 

cidades. Em pouco mais de 60 anos a população brasileira inverteu o seu perfil agrário para o urbano. 

Atualmente, mais de 80% dos brasileiros já vivem em cidades (IBGE, 2010). 

O reflexo das políticas desenvolvimentistas implantadas no Brasil ao longo da sua história que 

mais se destaca no cenário socioeconômico foram os índices alarmantes de desigualdade social e 

pobreza extrema (PNAD, apud BARROS, 2001).  

Historicamente, dois falsos paradigmas foram utilizados como base das políticas públicas para 

solucionar o grave problema da pobreza e desigualdade no Brasil. O primeiro foi o paradigma de 

crescer o bolo para depois dividi-lo. Nas últimas duas décadas esse paradigma tem se enfraquecido, 

em grande parte pelo tardio reconhecimento de que a inclusão social sobre o montante do bolo deve 

ocorrer sistematicamente, independente do seu tamanho e que quando poucos detêm a maior fatia, 

torna-se mais difícil redistribui-la para a maioria. O segundo paradigma é o de que a única forma para 

combater à pobreza é com mais crescimento econômico, para que o aumento da circulação de capital 

na economia permita que todos possam ter acesso a uma parte da riqueza. Embora ambos os 

paradigmas se completem e na verdade utilizem a mesma lógica, o segundo paradigma tem se 

fortalecido, mantendo a predominante visão que defende apenas o crescimento econômico como uma 

a única via para a ascensão social dos extratos excluídos, sem a necessidade de garantir a estes o 

acesso aos bens de produção e não apenas o acesso ao consumo (BACELAR, 2003). 

Dessa forma, a tradição da política econômica brasileira foi pautada pela ideia de crescimento 

econômico como a única alternativa de desenvolvimento do país, a ponto de ser perseguido como um 

fim em si mesmo, independente dos resultados socioambientais obtidos.  Além disso, em face do 

objetivo, durante a maior parte da história brasileira, as políticas eram voltadas para beneficiar 

principalmente os mesmos atores econômicos que já detinham os bens de produção e com eles, o 

capital, consolidando-os como os principais protagonistas e beneficiários do crescimento econômico 

promovido (HENRIQUES, 2001). 
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Assim, um dos principais reflexos do modelo econômico e do perfil histórico das políticas 

públicas foi a acentuação dos problemas ambientais em todas as áreas. O crescimento desordenado das 

cidades brasileiras, associado com a falta de políticas adequadas de saneamento ambiental e controle 

urbano, fez surgir espaços com um grande número de áreas críticas, com graves problemas de resíduos 

sólidos, esgotos, aterramento e contaminação de rios e mares, poluição atmosférica e sonora, 

destruição de extensas áreas verdes etc. Por outro lado, a agricultura intensiva do agronegócio, 

intensificada pela formação dos produtos agropecuários em commodities, levou o país a uma corrida 

pela expansão da fronteira agrícola que tem acarretado em forte desmatamento de florestas primárias 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Apesar da maioria dos problemas serem antigos, a agenda ambiental na gestão pública 

brasileira, como na maioria dos países, é uma iniciativa relativamente recente. Somente após a década 

de 70 as questões relacionadas ao meio ambiente começaram a integrar uma agenda de governo. Aos 

poucos o Brasil começou a criar um arcabouço institucional, a partir da formação de diversas 

normativas legais que provocaram o surgimento dos órgãos ambientais e dos instrumentos de gestão. 

Na medida em que essa nova agenda de gestão se consolida surgem as reações do setor 

produtivo, dentro e fora do próprio Estado. A formação de uma estrutura de gestão ambiental para a 

efetivação das políticas públicas estabeleceu determinadas limitações ao fluxo expansivo do capital, 

fazendo desencadear novos conflitos nas relações de poder, intensificados pelo início do controle e da 

participação social na formação e execução dessas políticas (QUINTAS, 2004). 

Como explica Quintas (2004, pag. 131), a gestão ambiental é um processo de mediação de 

interesses e conflitos entre atores sociais que disputam acesso e uso dos recursos ambientais. Para o 

autor, não há neutralidade na gestão ambiental, pois a forma de agir do Estado demonstra a sua 

posição diante do problema ambiental e passa a definir quem ficará, na sociedade com os custos, e 

quem ficará com os benefícios adquiridos pela ação antrópica sobre o meio ambiente.  (QUINTAS, 

2004, pag. 131). 

O retrospecto das políticas públicas no Brasil demonstra que as raízes da formação colonial 

ainda estão presentes nas estruturas burocráticas de formação das políticas públicas. As políticas são 

definidas por moldes adaptados ao sistema econômico e em sintonia com os interesses dos grupos que 

exercem mais poder sobre o Estado Bacelar (2003) explica que o perfil da herança recente que 

caracterizava o Estado brasileiro, entre 1920 a 1980 teve caráter desenvolvimentista, conservador, 

centralizador e autoritário e influenciaram a estrutura da máquina pública até a história recente. O 

principal objetivo era o desenvolvimento econômico e não o de transformar as relações da sociedade e 

promover o estado de bem-estar social.  

Dessa forma, esse Estado conservador conduziu a realização de grandes mudanças no perfil 

produtivo do país sem modificar a estrutura de propriedade nem o modelo de repartição dos benefícios 

das políticas públicas. Portanto, o grande objetivo do Estado brasileiro era de ordem econômica com 

foco na industrialização. O papel desempenhado pelo Estado brasileiro durante a maior parte da sua 
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história recente foi essencialmente o de promover a acumulação de capital na esfera privada como 

meio de viabilizar o aumento da produção. Dessa forma, o foco principal das políticas públicas esteva 

voltado claramente para promover o desenvolvimento industrial e para tanto, o Estado fomentou, 

financiou, protegeu e produziu insumos básicos especialmente com esse fim (BACELAR, 2003). 

Apesar do choque de paradigmas e dos limites institucionais para o exercício de uma gestão 

ambiental eficaz frente à consolidada estrutura para fomentar e promover o crescimento a qualquer 

custo, após diversas situações de conflitos gerados e o amadurecimento do debate sobre os problemas 

socioambientais, as mudanças nesse campo já começaram a acontecer.  

 

3.5. Impactos ambientais e a prevalência dos direitos humanos 

 

O modelo de desenvolvimento e o modo de relação estabelecida entre o ser humano e a 

natureza têm intensificado cada vez mais os tipos e o nível de ocorrências de impactos ao meio 

ambiente. Os impactos ambientais interferem nas condições naturais pela qual a natureza e o próprio 

homem estão adaptados. A intensificação desses impactos, tanto em número como em efeitos 

negativos, passaram a produzir consequências diretas e indiretas não apenas para aqueles que foram 

responsáveis por sua ocorrência, mas a depender do tipo de dano ambiental, a população de uma 

região, ou mesmo de todo o planeta, que se torna vítima dos impactos provocados por uma única 

pessoa ou empresa, em decorrência de uma ou várias atividades. 

A poluição ambiental é uma das causas mais comuns de impacto ambiental negativo, 

especialmente nas áreas urbanas. Segundo a Lei Federal nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional 

de Meio Ambiente, a poluição é uma degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 

condições adversas ás atividades sociais e econômicas; c) afetem as condições estéticas ou sanitárias 

do meio ambiente; d) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

Porém, inúmeras atividades humanas podem ser causadoras de perturbação ambiental embora 

não sejam emissoras de poluentes. Isso mostra que o conceito adotado pela legislação brasileira 

confunde poluição com degradação ambiental, que também pode ser entendida como qualquer 

impacto ambiental negativo, ou qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes 

ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental (SÁNCHEZ, 2008). Portanto, 

reconhecemos como o conceito mais apropriado de poluição, a alteração no meio ambiente por 

qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos 

(SÁNCHEZ, 2008).  

Na Resolução nº 01/86, em seu artigo 1º, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA define como impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
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atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: I- a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II- as atividades sociais e econômicas; III- as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; IV- a qualidade dos recursos ambientais. Entendemos que há um equívoco nesta definição, 

uma vez este conceito se assemelha a definição de poluição. 

Destarte, impacto ambiental é toda alteração do meio ambiente provocada por uma ação 

humana, que pode ser positiva ou negativa. Quando nos referimos sobre a realização de uma ação de 

recuperação numa área impactada por poluição ambiental, tratamos de um impacto ambiental positivo. 

Porém, a supressão de elementos naturais, a introdução de elementos estranhos ao ambiente natural e a 

sobrecarga de ocupação ou uso de uma determinada área além da sua capacidade de suporte, 

caracterizam os fatores típicos de impacto ambiental negativo. Portanto, os impactos ambientais 

negativos não são acarretados apenas através da poluição, pois podem ocorrer através de outras ações, 

como por exemplo, o desmatamento (SÁNCHEZ, 2008). 

Os efeitos dos impactos ambientais acumulados sistematicamente em todos os continentes 

durante séculos, mas especialmente no século XX, têm motivado a preocupação de pesquisadores e 

autoridades científicas no mundo inteiro. Isso ocorre ao mesmo tempo em que a sociedade passa a ter 

mais consciência sobre os problemas ambientais que não só atingem a qualidade de vida humana, mas 

também alertam para a ameaça à sobrevivência de milhares de espécies existentes no planeta, inclusive 

o próprio homem. Esse processo de tomada de consciência coletiva que tem se intensificado nas 

últimas três décadas repercute também no campo do direito, quando a tutela jurídica do meio ambiente 

surge com o objetivo de regular os atos e fazer mitigar os impactos causados por ações humanas. 

O artigo 225 da Constituição Federal destaca que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e 

futuras gerações. 

Para garantir a efetividade do direito coletivo descrito no artigo 225, em seu parágrafo 

primeiro define que o poder público deverá:  

 

I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - 

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a 
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educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 

as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. 

 

Dessa forma, a Carta Magna brasileira estabelece que o direito à vida, como matriz de todos 

os direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo de 

tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há de estar 

acima de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito 

de propriedade e como as de iniciativa privada (SILVA, 2000). Ainda prescreve incumbências ao 

poder público para que se faça cumprir as determinações.  

A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, tratou de estabelecer o princípio do 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. A adoção deste 

princípio pelo legislador, nas palavras de Milaré (1998), reflete na extensão do direito à vida, quer sob 

o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da 

dignidade desta existência - a qualidade de vida. Para o mencionado jurista, este é sem dúvida, o 

principio transcendental de todo o ordenamento jurídico ambiental, ostentando, a nosso ver, o status 

de verdadeira cláusula pétrea (MILARÉ, 1998, pg. 135/136). 

A palavra princípio é originada da expressão em latim primum capere, que significa “aquilo 

que se toma primeiro”. Portanto, indica o início, a base. No campo científico, princípios são as 

proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas subsequentes 

(CRETELLA JR, 1989, apud MILARÉ, 1998). Todas as regulamentações e decisões provenientes de 

uma norma central, sejam jurídicas ou administrativas, deverão ser sempre condicionadas e 

subordinadas aos seus princípios. 

Ao serem acolhidos como direitos fundamentais, que são aqueles indispensáveis à existência 

do ser humano, absorvem as mesmas características dos demais tipos de Direitos Humanos, como a 

inalienabilidade, por serem direitos intransferíveis e inegociáveis; a imprescritibilidade, pois 

continuam a ser exigidos a qualquer tempo; a irrenunciabilidade, uma vez que nenhum ser humano 

pode renunciar tais direitos; e a universalidade, por haver um pacto de efetividade entre as nações 

(MORAES, 2002). 

Dessa forma, a proteção do meio ambiente deixou de ser apenas uma bandeira do movimento 

ecológico que surgiu na década de 70, espalhando-se por todo o país e tornou-se um direito humano 

fundamental estabelecido na Constituição Federal. Desde a publicação da Lei 6.938/81, com edição da 

Política Nacional de Meio Ambiente, o Brasil passou por um importante processo de evolução nas 

políticas e nas ciências ambientais, vendo surgir uma série de normas em matéria de meio ambiente, 

da criação de órgãos de gestão e enfim, da estruturação e fortalecimento do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA, apesar das imensas limitações ainda existentes. Trata-se de um processo que 
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está longe de ser concluído, e que provavelmente nunca será, uma vez que os desafios serão sempre 

renovados a cada nova realidade para que o direito ao meio ambiente equilibrado se torne efetivo a 

toda coletividade.  

Com o cenário de predominante desequilíbrio ambiental e alterações adversas das funções 

ambientais (SÁNCHEZ, 2008) torna-se indispensável a ação eficaz do poder público para integrar o 

acesso aos direitos sociais e econômicos à população, como a moradia, saúde, educação, infraestrutura 

e trabalho digno, conciliando-os com a manutenção das funções ambientais dos ecossistemas. 

3.6. Aspectos gerais da Política Nacional de Meio Ambiente 

 

A Política Ambiental brasileira tem seu marco na Lei Federal nº 6938 de 31 de agosto de 

1981, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. Lustosa, Cánepa e Young (2003) definem política ambiental como um 

conjunto de metas e instrumentos que visam reduzir os impactos negativos da ação antrópica sobre o 

meio ambiente, ou seja, os impactos negativos relacionados à ação humana. 

No Inciso I, do art. 3º, a Lei nº 6938/81 define meio ambiente como o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas. Segundo a Norma Brasileira Regulamentadora – NBR ISO/14004, que trata 

sobre sistemas de gestão ambiental no contexto de empreendimentos produtivos, o meio ambiente é a 

circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, 

fauna, seres humanos e suas inter-relações (ABNT, 1996).  

Todavia, entendemos que a opção mais adequada do conceito de política ambiental foi adotada 

na Resolução 306/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que corrige lacunas do 

conceito empregado na Lei nº 6938/81, ao inserir aspectos que necessariamente compõe o contexto de 

meio ambiente. Em seu Anexo I, inciso XII, a Resolução CONAMA 306/2002 define meio ambiente 

como o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, 

cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Conforme, 

estabelece a Lei nº 6938/81, o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente é a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. 

Em seu artigo 2º e incisos, a Lei nº 6938/81 descreve os princípios norteadores da Política 

Nacional de Meio Ambiente. Alguns dos princípios elencados se confundem com objetivos, o que não 

deixa de lhes conferir a importância primordial que lhe cabem. A maioria se destaca pela inovação dos 

seus pressupostos, como o reconhecimento do meio ambiente quanto um patrimônio público a ser 

assegurado e protegido; o planejamento e a fiscalização do uso dos recursos ambientais; a proteção 

dos ecossistemas associado a preservação de áreas representativas; o controle e zoneamento das 
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atividades potencial ou efetivamente poluidoras; o incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; o acompanhamento do estado da 

qualidade ambiental; a recuperação de áreas degradadas; a proteção de áreas ameaçadas de 

degradação; e a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

No artigo 4º, incisos I e IV, a Lei nº 6.938/81 destaca um dos seus mais importantes 

dispositivos, ao estabelecer o princípio da precaução como base da política ambiental brasileira. Tal 

dispositivo, também chamado de princípio da prevenção, veio a ser aprovado como o princípio 15 da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Dessa forma, voltou a ser 

reforçado em um novo dispositivo legal no Brasil, uma vez que a Conferência sobre Mudanças do 

Clima, também conhecida como Rio 92, foi ratificada pelo Congresso Nacional através do Decreto-

Legislativo nº 01, de 03 de fevereiro de 1994. Entre os seus objetivos, está o de compatibilizar o 

desenvolvimento econômico-social com a preservação dos recursos ambientais, de modo a garantir a 

sua utilização racional e disponibilidade permanente. Como explica Milaré (1998), o princípio da 

precaução imprime que a incerteza científica milita em favor do ambiente, carregando-se ao 

interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não trarão consequências indesejadas 

ao meio considerado (MILARÉ, 1998). 

Outra inovação importante veio com o princípio do usuário-pagador e do poluidor-pagador, 

que também vieram a ser contemplados pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. O artigo 4º, VII, a Lei nº 6.938/81 impõe ao usuário uma contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Para o poluidor ou ao predador do meio 

ambiente, este princípio assenta a obrigação de reparação e/ou indenização dos danos causados. 

Os impactos ambientais provocados por uma atividade ou empreendimento são externalidades 

produzidas por estes. Estas externalidades negativas não podem ser absorvidas pela coletividade, 

enquanto o seu causador beneficia-se dos lucros percebidos pela ação impactante não pode ser a 

coletividade que irá assumir os custos pela reparação dos danos. Dessa forma o princípio do poluidor-

pagador se confunde também com outros dois princípios, o da responsabilidade e o da reparação, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva de reparação para os causadores de danos ambientais e está 

prevista de forma expressa no Art. 225 § 3º da Constituição Federal, estando sujeitos a sanções cíveis, 

penais e administrativas. 

A Lei nº 6.938/81 institui também o princípio da reparação na política nacional de meio 

ambiente. Em seu artigo 14, §1º, determina que o poluidor, independentemente de culpa e da aplicação 

de sanções penais e administrativas, estará obrigado a indenizar ou a reparar os danos causados ao 

meio ambiente por sua atividade (FONTENELLE, 2003/2004).  

Um dos resultados da ECO-92 foi a Declaração do Rio, que incorporou essa premissa em seu 

Princípio 16, ao ser aprovado que as autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta o critério 
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de que o que contamina deveria, em princípio, arcar com os custos da contaminação, tendo 

devidamente em conta o interesse público e sem distorcer o comércio nem as inversões internacionais 

(MILARÉ, 1998).  

Em decorrência do princípio da precaução, a reparação do dano não se contrapõe a obrigação 

inicial de prevenir todo e qualquer tipo de dano ambiental. Os princípios do poluidor-pagador, da 

responsabilidade ou da reparação, não têm como finalidade estimular a compensação pelo dano 

causado, mas principalmente busca a garantia de que o referido dano seja reparado e que o custo da 

reparação não fique para a coletividade, mas sim para àquele que lhe deu causa. Eis que nos 

deparamos aqui com os dois maiores desafios da gestão ambiental, que é a eficácia em prevenir os 

danos ambientais e apenas quando houver impossibilidade de prevenção o segundo torna-se garantir 

que o dano seja recuperado, inteiramente a expensas do agente que lhe deu causa. 

Posteriormente, para garantir a punição criminal do causador do dano ambiental, bem como do 

agente público ou privado que embora competente para promover o controle e a fiscalização da 

conduta lesiva ao meio ambiente, tenha sido omisso, o artigo 2º da Lei 9.605/98, denominada de Lei 

dos Crimes Ambientais, define que: quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 

previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o 

diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto 

ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 

sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Outro importante pilar da política nacional de meio ambiente foi instituída no artigo 2º, inciso 

X, da Lei nº 6938/81. Trata-se do princípio da participação, que garante a comunidade o direito de 

atuar ativamente na defesa dos seus interesses em relação ao meio ambiente. O dispositivo legal ainda 

determina ao poder público a obrigação de oferecer educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

de capacitar a comunidade para que esta venha a desempenhar de forma consciente a sua participação 

frente as questões relacionadas ao meio ambiente.  

Tanto os princípios quanto os objetivos definidos pela Lei nº 6.938/81, completam o 

entendimento de que sua principal diretriz é promover a harmonia entre a defesa do meio ambiente 

com o desenvolvimento econômico e a justiça social. Conforme define o inciso I do artigo 4º da 

mencionada Lei, a Política Nacional de Meio Ambiente visará a compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Seguindo o raciocínio da Lei nº 6.938/81, o constituinte de 1988 também inovou ao aprovar o art. 225 

§1º, V, da atual Carta. Tal dispositivo determina que para garantir a efetividade do direito coletivo ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado o Poder Público deverá controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente.  
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Do artigo 6º ao 8º, a Lei 6.938, define a formação do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), composto por órgãos da União, dos Estados e dos Municípios. No artigo 9º descreve os 

principais instrumentos que a gestão ambiental deverá utilizar para obter de forma satisfatória o 

alcance dos objetivos da política nacional, e que será objeto de maior análise mais adiante. 

Por fim, ao longo de vários dispositivos vinculados ao artigo 17, já reformulado através da 

nova redação conferida pela Lei nº 7.804, de 1989, foi instituído o Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas que se 

dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de 

equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras e o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas 

que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente. 

Em princípio, ambos os cadastros técnicos teriam não só a função de contribuir com o 

financiamento do sistema, como o de permitir o maior número de dados para facilitar a gestão e o 

controle pelos órgãos ambientais, não só o IBAMA, mais também os Estaduais, uma vez que estes 

podem instituir seus próprios cadastros. Ocorre que a mesma empresa que exerce atividade 

potencialmente poluidora ou utiliza recursos ambientais, além de efetuar o pagamento de duas TCFAs 

(estadual e federal) e realizar dois Cadastros Técnicos diferentes (estadual e federal), também deverá 

pagar e requerer a licença ambiental respectiva. Assim como os usuários do CTF devem apresentar o 

relatório anual com as informações sobre seu empreendimento, o mesmo procedimento é necessário 

para a licença ambiental, com informações similares. A simplificação de procedimentos e 

recolhimento de taxas torna-se necessária, tendo em vista o ideal de que todos os empreendimentos e 

atividades potencialmente poluidores estejam em dia com licença ambiental e seu cadastro técnico, a 

integração e simplificação desses procedimentos para o usuário seria uma medida salutar, tanto para o 

usuário, como para os órgãos de gestão.  

Vale destacar que no caso do Cadastro Técnico, os órgãos ambientais estão duplicando o uso 

do mesmo instrumento para o mesmo empreendimento. É que os Estados estão criando seus próprios 

Cadastros Técnicos Estaduais - CTE, independente do Cadastro Técnico Federal, que também deve ser 

realizado, independente do outro, o que poderá corresponder ainda ao pagamento de duas taxas 

diferentes. 

 

3.7. O Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA 

 

O Sistema Nacional de Meio Ambiente, denominado de SISNAMA foi instituído pela Lei 6.938/81, 

que em seu artigo 6º, estabelece que o SISNAMA é formado por órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

http://www.mma.gov.br/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
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Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Após a publicação da 

Lei 6.938/81, o governo federal já editou três decretos presidenciais com a finalidade de regulamentar 

o SISNAMA. O primeiro e principal deles foi o Decreto nº 99.274/1990. Em 2001, o Decreto nº 

3.942/2001, trouxe nova redação para alguns artigos do Decreto n
o
 99.274/90. Em 2009, o Decreto nº 

6.792/09, faz mais algumas alterações e acresce novos dispositivos ao principal, desta vez para tratar 

principalmente sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que passou a contar com maior amplitude de representação. Todavia, com relação à 

estrutura do SISNAMA, os últimos decretos não alteram a essência do primeiro. A Figura 01 ilustra a 

estrutura do SISNAMA a partir da versão original definida na Lei Federal 6.938/81.                                                                    

 

 

FIGURA 01 - Estrutura do SISNAMA (versão original definida pela Lei 6.938/81). 

 

Em seu artigo 1º, o Decreto nº 99.274/1990 determina que, na execução da Política Nacional 

do Meio Ambiente, cumpre ao Poder Público, nos seus diferentes níveis de governo: a) manter a 

fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compatibilização do desenvolvimento 

econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; b) proteger as áreas 

representativas de ecossistemas mediante a implantação de unidades de conservação e preservação 

ecológica; c) manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o controle 

permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a compatibilizá-las com os 

critérios vigentes de proteção ambiental; d) incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o 

uso racional e a proteção dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e programas 

regionais ou setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola; e) implantar, nas áreas críticas de 

poluição, um sistema permanente de acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental; f) 

identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a existência de 

áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua recuperação; e g) 

orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e da comunidade na 

defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos escolares das diversas matérias 

obrigatórias contemplem o estudo da ecologia. 

http://www.mma.gov.br/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
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Do artigo 4º ao artigo 11, o Decreto define as competências, atribuições, estrutura e 

composição do CONAMA e reafirma a sua condição de órgão máximo do SISNAMA. 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente não possui personalidade jurídica, pois não se trata de 

uma instituição administrativa. Por isso não possui atribuições próprias, uma vez que as ações são 

executadas por meio de órgãos, entidades e instituições que o integram. 

Antunes (2000) explica que o SISNAMA é a articulação de órgãos e instituições encarregados 

da proteção ao meio ambiente nos níveis federal, estadual e distrital e municipal, com o objetivo de 

trabalhar as políticas públicas ambientais de uma maneira conjunta. Segundo o mesmo autor, houve 

uma clara influência do modelo americano da National Environmental Policy Act (NEPA) sobre o 

sistema brasileiro, que tem como finalidade estabelecer uma rede de agências governamentais, nos três 

níveis da federação, com o objetivo de implementar a Política Nacional do Meio Ambiente 

(ANTUNES, 2000). 

Embora a legislação mantenha até hoje a previsão do Conselho de Governo como órgão direto 

de assessoramento da Presidência da República para questões estratégicas de que envolvam a política 

ambiental do país. Este colegiado nunca chegou a ser constituído e tal função vem sendo 

desempenhada pelo CONAMA.  

Todavia, é importante observar que há uma grande diferença quanto a competência de ambos 

os conselhos. Considerando que o Brasil é uma federação, conforme o artigo 18 da Constituição de 

1988, os seus entes, União, Estados, Distritos Federal e Município, possuem autonomia administrativa 

entre si.  

Portanto, um conselho que tem como única atribuição assessorar a Presidência da República, 

ao nosso ver, não poderia ser considerado um órgão integrante do SISNAMA, muito menos um órgão 

superior. Confiamos tal entendimento ao fato de que o Conselho de Governo não possui atribuições 

que indiquem responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, que é o atributo 

definido no artigo 6º da Lei 6.938/81 para os órgãos que compõe o SISNAMA. Ora, se o Conselho de 

Governo sequer é uma instância operacional do SISNAMA, não se pode falar em órgão superior de 

todo o sistema. Nesse caso, a qualidade de órgão superior indicada ao Conselho de Governo através da 

Lei 6.938/81, deve ser interpretada como instância para tomada de decisões político-administrativas no 

âmbito do governo federal, portanto, sem possiblidade de produzir efeitos jurídicos diretos para 

Estados e Municípios. Portanto, em virtude da autonomia institucional entre os entes federados, um 

órgão que possui a missão única de assessorar o chefe do executivo e não possui qualquer atribuição 

própria na gestão ambiental, não integra o SISNAMA.  

De toda sorte, tal entendimento não elimina a importância de um conselho que reúne diversos 

ministros sob a coordenação da presidência da República para discutir questões ambientais 

estratégicas, muito pelo contrário. Seria relevante o seu frequente funcionamento para consolidar a 

transversalidade da agenda ambiental em todas as políticas públicas.  

http://www.mma.gov.br/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
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Já o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA consolidou-se como a principal 

instância do SISNAMA e o seu centro de convergência e integração, principalmente porque é o espaço 

institucional que, embora coordenado pela União, através do seu órgão central, o Ministério do Meio 

Ambiente, também congrega as representações de todos os Municípios, Estados e do Distrito Federal, 

além da sociedade civil e do setor empresarial. Portanto, assim como o CONAMA, os Conselhos 

Estaduais e Municipais, onde estão instalados, representam a essência do SISNAMA, que é a 

articulação orgânica entre os seus integrantes, possibilitando ainda a participação da sociedade civil.  

Desssa forma, as normas aprovadas pelo CONAMA possuem repercussão não só para os 

órgãos federais, mas também para os Estaduais e Municipais no que for de suas competências (art. 14, 

II do Decreto n
o
 99.274/90), podendo estes, também elaborar suas próprias normas, dede que sejam 

supletivas de complementares as que forem estabelecidas pela CONAMA, que portanto não podem ser 

flexibilizadas pelos demais entes. 

Em seu art. 15, o Decreto n
o
 99.274/90 estabelece ainda que os Órgãos Seccionais prestarão 

informações CONAMA sobre os seus planos de ação e programas em execução, consubstanciadas em 

relatórios anuais, para consolidação das informações nacionais sobre a gestão ambiental a ser 

compartilhada entre todos os integrantes do sistema. 

Através do Decreto Presidencial de 06.06.2003, o governo federal instituiu a Conferência 

Nacional do Meio Ambiente (CNMA), sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, a ser 

presidida(o) pela(o) Ministra(o) de Estado do Meio Ambiente.  

A I Conferência Nacional foi realizada em novembro de 2003 em Brasília. O decreto designou 

ao novo colegiado a competência para definir a regularidade dos seus encontros e prevê a 

possibilidade de realização de eventos preparatórios ou simultâneos. Da mesma forma, determina 

ainda à(o) Ministra(o) de Estado do Meio Ambiente a competência para expedir portaria dispondo 

sobre o regimento interno dos encontros. 

Na primeira edição, a CNMA contou com a participação de 65 mil pessoas em todas as fases 

da Conferência, uma vez que ocorreram pré-conferências em todos os Estados e algumas iniciativas no 

âmbito municipal. Em 2005, na II CMA foram 86 mil participantes, sendo aprovadas 881 

deliberações. A composição das conferências é definida por membros natos, que são basicamente os 

órgãos de gestão ambiental e os demais são delegados eleitos entre os participantes das plenárias de 

base, sendo considerada a composição de 50% da sociedade civil, com 5% de comunidades tracionais 

e 5% de povos indígenas; 30% do setor empresarial e 20% do setor governamental.  

Para a realização da sua última edição, a III Conferência Nacional do Meio Ambiente, 

ocorrida em maio de 2008, a Ministra do Meio Ambiente assinou a Portaria nº 539/07, que 

regulamentou o encontro, que teve como principal objetivo contribuir para a construção da Política e 

do Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC). Foram realizadas 751 plenárias, entre 

conferências municipais, estaduais e o encontro nacional, reunindo mais de 115 mil pessoas em todo o 

Brasil. O texto base que iniciou as discussões continha informações científicas sobre as mudanças do 
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clima. O Ministério do Meio Ambiente recebeu mais de cinco mil propostas das Conferências 

Estaduais, a partir de temas como aquecimento global, exploração predatória dos ativos florestais, 

preservação da biodiversidade agropecuária, energia, resíduos, indústria, transporte, saúde, recursos 

hídricos, assentamentos humanos, ecossistemas naturais, entre outros. A maioria dos Estados e vários 

Municípios já instituíram normas que regulamentam a realização de suas próprias Conferências 

Estaduais e Municipais, o que aponta para a consolidação desse novo colegiado na gestão ambiental 

brasileira, contudo, na condição de instância consultiva (MMA, 2008 (b)).   

Dessa forma, entendemos que a partir da sua institucionalização por força de instrumentos 

normativos, bem como por sua finalidade e competência, as conferências de meio ambiente se 

tornaram colegiados integrantes do SISNAMA. 

Diante das questões descritas quanto a estrutura organizacional do SISNAMA entendemos que 

o atual regime jurídico possui uma nova formação estrutural, conforme apresentada na Figura 02.   

 

 

FIGURA 02 - Atual estrutura do SISNAMA (considerando todos os dispositivos legais em vigor 

atualmente). 

 

Apesar de a estrutura atual corresponder ao modelo federativo estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988 e as respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios brasileiros, 

o rebatimento da estrutura federal não ocorre em Estados e principalmente em Municípios na mesma 

medida. O tempo e as condições estruturais de implantação da política são diferentes para cada ente, 

especialmente quando nos referimentos aos Municípios. Embora alguns Municípios brasileiros já 

possuam simultaneamente Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Secretarias específicas de Meio 

Ambiente e seu próprio órgão de gestão ambiental, esses casos ainda representam uma pequena 

minoria do universo de municípios existentes no país (ANAMA, 2011).  



38 

 

 

 

3.8. A formação do Sistema Estadual de Meio Ambiente em Pernambuco 

 

Em cada Estado, o rebatimento da estrutura do SISNAMA possui integrantes diferentes, uma 

vez que a representação das unidades da federação ocorre através das suas institucionalidades 

constituídas, pela União, Estados e Municípios, formando assim o Sistema Estadual de Meio 

Ambiente, que compõe a estrutura do Sistema Nacional. 

A União é representada através dos seus órgãos federais de gestão ambiental, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Agência Nacional de Águas (ANA) e o 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

A representação dos Municípios ocorre através dos seus órgãos gestores municipais, em geral 

representados por Secretarias de Meio Ambiente que na maioria dos casos estão inseridas em outras 

agendas de gestão, como Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ou de Turismo e Meio 

Ambiente, por exemplo. Embora ocorram em menor número alguns Municípios possuem secretarias 

específicas para tratar da gestão ambiental (ANAMA, 2011). 

Em Pernambuco, a representação do Estado no SISNAMA ocorre através dos seus órgãos e 

entidades constituídos para realizar a gestão ambiental, conforme descritos a seguir: 

a) Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), Órgão Superior, instituído através da 

Lei nº 10.560, de 10 de janeiro de 1991, e disciplinado pela Lei nº 11.021, de 03 de janeiro de 1994, 

reformuladas pelas Leis nº 11.721, de 01 de janeiro de 1999, e nº 11.734, de 30 de dezembro de 1999. 

Órgão colegiado, consultivo e deliberativo e de composição paritária, formado por representantes de 

entidades governamentais e da sociedade civil organizada, tendo por competência definir os sistemas, 

as políticas e os planos de proteção do meio ambiente e dos recursos ambientais; estabelecer padrões e 

critérios relativos ao controle e à manutenção da qualidade ambiental, visando ao uso sustentável dos 

recursos naturais; deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente 

(FEMA), de acordo com o artigo 79 do Decreto nº 21.698, de 08 de setembro de 1999. 

b) Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, Órgão Central da 

Administração Direta do Poder Executivo Estadual, criado pela Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 

2011, com a finalidade de coordenar a formulação, execução, avaliação e atualização da Política 

Estadual de Meio Ambiente; analisar e acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto 

no meio ambiente; articular e coordenar os planos e ações relacionados à área ambiental; executar as 

atribuições do Estado relativas ao licenciamento e à fiscalização ambiental; e promover ações de 

educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos 

naturais. A SEMAS é sucessora da SECTMA, que até o dia 05 de janeiro de 2011, além da agenda de 

meio ambiente respondia também por ciência e tecnologia, que passou a ser gerida por uma secretaria 
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específica, como também a agenda de recursos hídricos, que possui uma Secretaria Própria, todas 

criadas pela Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.  

c) Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) - órgão Executor, instituído pela Lei 

Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003. Integrante do Sistema Estadual do Meio Ambiente, 

por meio da execução da Política Estadual do Meio Ambiente, exerce a função de órgão ambiental 

estadual, com poder de polícia administrativa e atuação no controle da poluição urbano-industrial e 

rural, e na proteção do uso do solo e dos recursos florestais. 

d) Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE), órgão central da gestão dos recursos 

hídricos, criado pela Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011, com a finalidade de formular e executar 

as políticas estaduais de recursos hídricos, saneamento e de energia; coordenar o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco - SIGRH; implantar e consolidar os 

instrumentos da política estadual de recursos hídricos; promover a gestão integrada, racional e 

participativa dos recursos hídricos no Estado; promover o desenvolvimento energético do Estado; 

promover a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia no 

Estado; exercer a gestão dos fundos destinados aos recursos hídricos, à eletrificação, eficiência 

energética, energias renováveis e ao saneamento; propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, 

pesquisas, programas, projetos, obras e serviços atinentes aos recursos hídricos, energéticos e 

saneamento; captar recursos para ações nas áreas de recursos hídricos, saneamento e energia; 

promover a alocação negociada da água; e regular o uso da água, no âmbito dos recursos hídricos 

estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados. 

e) Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), órgão executor, vinculada à Secretaria 

de Recursos Hídricos e Energéticos – SRHE que tem por finalidade executar a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e regular o uso da água, no âmbito dos recursos hídricos do Estado e federal quando 

lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento hidrometeorológico e previsões de tempo e 

clima no Estado. A APAC deverá adotar os objetivos, fundamentos e diretrizes previstos na Política 

Estadual de Recursos Hídricos.  

No âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente, o Decreto Estadual nº 31.508, de 14 de 

março de 2008, instituiu no Estado de Pernambuco as Conferências Estaduais de Meio Ambiente 

(CEMAs), a serem realizadas a cada dois anos, sendo precedidas por Conferências Municipais. O 

mesmo instrumento aponta como um dos objetivos das Conferências: “firmar-se como instância de 

deliberação e orientação para o estabelecimento de políticas públicas estaduais de meio ambiente”. 

Considerando os órgãos federais existentes e os órgãos de meio ambiente vinculados ao 

Estado de Pernambuco, o Quadro 01 descreve a atual composição do SISNAMA neste Estado: 
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QUADRO 01 - Órgãos e instâncias que compõem o SISNAMA em Pernambuco 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

CONAMA COSEMA COMDEMA 

MMA SEMAS ÓRGÃO GESTOR 

IBAMA SRHE Conferência Municipal 

ICMBio CPRH  

ANA APAC  

SFB Conferência Estadual  

Conferência Nacional   

 

3.9. A gestão ambiental nos Municípios sede do Pólo Gesseiro do Araripe 

 

Através do Projeto de Reestruturação e Aperfeiçoamento do Licenciamento Ambiental da 

Região do Araripe-PE, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de 

Pernambuco e pela Agência Estadual de Meio Ambiente (SECTMA, 2005), foi realizado um 

levantamento do cenário institucional entre os Municípios em que estão sediadas as empresas do pólo 

gesseiro do Araripe (Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e Trindade). 

O citado estudo buscou identificar a existência de estruturas e condições básicas de 

funcionamento da gestão ambiental nesses Municípios. Os indicadores utilizados foram: existência de 

conselhos de municipais de meio ambiente e o seu funcionamento; existência de fundo municipal de 

meio ambiente; existência de órgão com atribuições de gestão ambiental na sua estrutura 

administrativa; possuir equipe técnica responsável pela gestão ambiental; possuir legislação própria 

que regulamente o licenciamento e a fiscalização ambiental e possuir servidores habilitados para 

exercer tais atribuições. O Quadro 02 demonstra o cenário verificado: 

 

QUADRO 02 - Cenário da gestão ambiental nos Municípios do Pólo Gesseiro do Araripe. Fonte: 

SECTMA, 2005 

INDICADOR Araripina Bodocó Ipubi Ouricuri Trindade 

Possui Conselho Municipal de Meio Ambiente, com caráter 

deliberativo, tendo em sua composição, no mínimo, 50% de 

entidades não governamentais. 

 

SIM 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

SIM 

 

SIM 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente está em atividade. NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Ter implantado e está sendo operado o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente. 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

Possuir na estrutura administrativa, órgão com as atribuições de 

gestão ambiental.  

 

SIM 

 

SIM 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

SIM 

Possuir nos quadros do órgão municipal, responsável pelas 

ações de gestão ambiental, ou à disposição desse órgão, 

profissionais, legalmente habilitados para realizar a gestão 

ambiental. Se a resposta for sim, quantos? 

 

SIM 

(03) 

 

 

 

--- 

 

 

NÃO 

 

 

NÃO 

 

SIM 

(05) 

Possuir legislação própria que regule o licenciamento ambiental 

e as sanções administrativas pelo seu descumprimento. 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

Possuir servidores municipais com competência para exercer a 

fiscalização ambiental.  

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

NÃO 
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Os dados obtidos mostram a fragilidade ou quase inexistência de gestão ambiental no âmbito 

dos Municípios analisados. Apenas Trindade e Araripina possuem Conselho Municipal, porém ambos 

sem funcionamento. Todavia o Conselho Municipal de Trindade não é exclusivamente para tratar 

sobre meio ambiente, pois lhe compete abordar sobre diversos temas, sendo denominado de “Conselho 

Multitemático”. Nenhum Município possui fundo municipal de meio ambiente. Dos cinco Municípios, 

apenas Ipubi e Ouricuri não possuem qualquer unidade administrativa que atue na gestão ambiental. 

Contudo, Araripina Bodocó e Trindade, que possuem algum tipo de setor administrativo com 

atribuições para atuar na área de meio ambiente, assim como Ipubi e Ouricuri, não possuem qualquer 

legislação sobre licenciamento ou fiscalização ambiental, nem possuem qualquer servidor habilitado 

para exercer tais atribuições.  

Portanto, nenhum dos Municípios que sediam o pólo gesseiro do Araripe possui agenda 

administrativa voltada para a implementação dos instrumentos legais de gestão ambiental.  

3.10. Os instrumentos de gestão ambiental 

 

Desde a Conferência das Nações Unidas em 1972, que produziu os primeiros documentos com 

relevância na comunidade internacional, como a Declaração do Meio Ambiente e a criação do 

primeiro plano de ação mundial pelas nações unidas, depois com a criação da Secretaria Nacional de 

Meio Ambiente (SEMA) pelo governo brasileiro em 1973, a criação da Política Nacional de Meio 

Ambiente em 1981 e, mais recentemente, a criação do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, em 

1992, ano em que o país sediou a realização da Conferência do Clima, na cidade do Rio de Janeiro em 

1982, muitos avanços foram alcançados pela governança ambiental no Brasil e no mundo.  

Durante todo esse período, até os dias atuais, a visão de políticas públicas para meio ambiente 

evoluiu, a gestão ambiental vem se modernizando, a sociedade está cada vez mais consciente sobre os 

problemas relacionados ao meio ambiente, seja como cidadão que exige a eficiência da ação estatal, 

seja como consumidor, que passou a escolher produtos e serviços de empresas com maior 

comprometimento e responsabilidade ambiental.  

Com a edição de novas leis, resoluções, portarias e outras normas reguladoras de 

procedimentos sobre o uso de recursos ambientais, ou sobre procedimentos administrativos e técnicos 

para o funcionamento da gestão ambiental pública, o grande desafio passou a ser o aumento da 

eficácia no uso dos instrumentos de gestão ambiental pública, considerando a importância dos mesmos 

para alcance dos objetivos da política nacional do meio ambiente.  

No âmbito interno, a gestão ambiental é a área da administração que trata do modo como uma 

organização gerencia suas atividades em relação ao ambiente. Sob o ponto de vista da governança 

pública para o meio ambiente, a gestão ambiental é a condução, direção e controle pelo governo do 

uso dos recursos naturais, através de seus instrumentos formais como as leis, regulamentos, taxas e 

tributação (LIMA E SILVA, 1999).  
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 Os instrumentos de gestão ambiental são as ferramentas utilizadas pelo poder público para a 

prevenção, controle e recuperação dos impactos ambientais negativos, utilizando os padrões técnicos 

de qualidade definidos pela legislação em vigor. Como instrumentos de gestão, consideramos aqueles 

definidos na Lei Federal nº 6.938/81, correspondente a política nacional de meio ambiente e aqueles 

descritos pela Lei Federal nº 9.433/97, que dispõe sobre a política nacional de recursos hídricos. 

A Lei nº 6.938/81, em seu artigo 9º, já com as alterações recebidas pela Lei nº 7.804/89 e uma 

inclusão pela Lei nº 11.284/06, destaca treze instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental;  

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 

voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 

municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 

extrativistas; 

VII - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público 

a produzi-las, quando inexistentes; 

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 

recursos ambientais.  

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e 

outros.  

A Lei Federal nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece 

seis instrumentos de gestão: 

I - os planos de recursos hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm#art84
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Considerando a temática e as interfaces, os instrumentos instituídos por ambas as normas se 

completam e devem ser implementados de forma integrada, como já prevê a Lei Federal 9.433/97, em 

seus artigos 29, IV e 30, IV (BRAGA, 2009). Da mesma forma, não se pode falar em hierarquia entre 

os instrumentos de gestão, uma vez que cada um possui uma importância própria na implantação da 

política nacional. 

No decorrer do processo de consolidação da gestão ambiental novos instrumentos são 

instituídos para contribuir com o objetivo de efetivação da política nacional de meio ambiente. 

Inclusive Estados e Municípios podem criar instrumentos de gestão complementares, apenas 

adaptando-os a cada caso (MIRALÉ, 2007). 

Quanto à tipologia, embora não haja consenso na literatura sobre a forma mais correta de 

agrupamento dos instrumentos de gestão ambiental, este é um exercício necessário, pois nos ajuda a 

percebê-los quanto às estratégias de uso. Optamos pelo modelo de agrupamento proposto por Braga 

(2009). Sobre tal modelo incluímos mais um grupo de instrumentos, considerando que a Lei 

11.284/06, insere um novo inciso ao artigo 9º da Lei n
o
 6.938/81, incluindo os instrumentos 

econômicos entre os instrumentos de gestão ambiental. Compreende-se assim, o total de quatro grupos 

de instrumentos, tipificados por a) ordenamento territorial; b) comando e controle; c) tomada de 

decisão; e d) econômicos, conforme exposto na Figura 03: 

 

 

FIGURA - 03: Tipologia dos instrumentos de gestão ambiental.  

Fonte: Adaptado de BRAGA (2009) 

 

Considerando os objetivos da presente pesquisa, destacamos aqui, os instrumentos que 

consideramos possuir maior sintonia com o caso em estudo: a) zoneamento ambiental; b) padrões de 

qualidade ambiental; c) áreas protegidas; d) licenciamento ambiental; e) fiscalização ambiental; f) 

monitoramento ambiental; g) educação ambiental; h) avaliação de impacto ambiental; e i) 

instrumentos econômicos. 
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3.11. Zoneamento Ambiental 

 

 O zoneamento ambiental é realizado através da delimitação de um determinado espaço 

territorial, que após a identificação das áreas com características comuns, são definidos os tipos de uso 

para cada área prevista, organizando a paisagem, definindo os tipos de uso do solo, o uso dos recursos 

naturais e a delimitação de áreas para conservação dos ecossistemas, considerando a caracterização do 

perfil físico, químico, biótico e antrópico (BRAGA, 2009). 

De acordo com a finalidade específica do zoneamento, este pode ter um objeto mais restrito. 

Para tanto existem alguns tipos específicos de zoneamento ambiental, como o zoneamento 

agroecológico ou mais genérico, como o zoneamento ecológico-econômico (ZEE).  

O ZEE recebeu uma regulamentação própria através do Decreto Federal 4.297/02, que define 

como objetivo geral desta modalidade de zoneamento ambiental organizar, de forma vinculada, as 

decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, 

direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos 

serviços ambientais dos ecossistemas (MILARÉ, 2007). 

 

3.12. Normas e padrões de qualidade ambiental 

 

As normas e padrões de qualidade ambiental são instituídos em lei ou por normas específicas de 

órgãos integrantes do SISNAMA, com o fim de estabelecer níveis ou graus de qualidade ambiental ou 

de emissão de poluentes sobre o meio ambiente. Pode-se referir, por exemplo, sobre a qualidade do ar, 

água, solo e ruídos, como também sobre a emissão de efluentes, gases e outros resíduos, nestes casos, 

os padrões de qualidade ambiental fornecem os valores máximos que podem ser permitidos para o 

lançamento de produtos poluentes (MACHADO, 2001). Em geral, os padrões de qualidade são 

definidos para um tipo de atividade ou processo produtivo e podem possuir escala regional, ou 

nacional.  

Milaré (2007) explica que os padrões de qualidade possuem duas características essenciais. A 

primeira refere-se ao enfoque específico de cada tipo padrão estabelecido, visando assegurar 

determinado propósito, como a proteção da saúde pública ou de balneabilidade, por exemplo. A 

segunda diz respeito a aceitação pela sociedade sobre aos níveis ou graus fixados, o que implica a 

necessidade de se realizar processos de discussão, para que os diferentes interesses possam convergir a 

um ponto comum, a fim de sejam regulamente estabelecidos (MILARÉ, 2007). 

Para Motta (2006), a legislação ambiental prevê dois tipos gerais de normas de padrão de 

qualidade ambiental, as de emissão e as de qualidade do ambiente. As normas de emissão definem 

procedimentos específicos para empreendimentos ou atividades, como o nível máximo de emissão de 

gases para uma determinada atividade industrial. Já as normas de qualidade do ambiente identificam 
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as condições que devem ser asseguradas para o bem da coletividade e dos ecossistemas, como os 

níveis de concentração de poluentes na atmosfera (MOTTA, 2006). 

Instituídos como instrumento de gestão ambiental por força da Lei nº 6.938/81, os padrões de 

qualidade ambiental podem ser definidos não apenas pela União, mas também em nível regional e 

local, por meio de normas estaduais e municipais, desde que sejam mais restritivos do que os padrões 

ambientais nacionais. Os padrões de qualidade são estabelecidos por autoridades governamentais ou 

associações de normas técnicas, como regra para medidas de quantidade, peso, extensão ou valor dos 

elementos que compõem o meio ambiente, como o ar, a água e o solo, assim como os padrões para a 

emissão de gases e efluentes (IBAMA, 2002). Em geral, os padrões de qualidade ambiental com 

repercussão nacional vêm sendo estabelecidos pelo CONAMA, por meio de resoluções. 

 

3.13. Áreas legalmente protegidas 

 

Para as áreas legalmente protegidas, três situações se enquadram neste instrumento de gestão 

ambiental. As áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal e as unidades de 

conservação. 

A Lei Federal 4.771/65, com alterações feitas pela Medida Provisória 2.166-67/01, criou o 

Código Florestal e instituiu a área de preservação permanente e a reserva legal, na qualidade de áreas 

protegidas. A primeira é a área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Reserva legal é a 

área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 

necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

Quanto às unidades de conservação, embora a legislação brasileira já estabelecesse algumas 

categorias em normas anteriores, no ano 2000, passaram a ser regulamentadas pela Lei Federal 9.985, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Segundo esta lei do SNUC, 

unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

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

aplicam garantias adequadas de proteção.  

As unidades de conservação previstas no SNUC dividem-se em dois grupos, unidades de 

proteção integral e unidades de uso sustentável. No § 1
o
, artigo 7º, da Lei 9.985, o objetivo básico das 

Unidades de Conservação de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. Esta categoria é 

composta pelas seguintes unidades de conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 

Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 
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No § 2
o
 do mesmo artigo, a lei define que o objetivo básico das Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. As unidades que compõe essa categoria são: Área de Proteção Ambiental; 

Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

3.14. Licenciamento ambiental 

 

A Lei Federal nº 6.938/81 instituiu como um dos instrumentos da política nacional do meio 

ambiente o licenciamento e a revisão de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Em seu artigo 10, a mencionada lei define que a construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Licenciamento Ambiental é o ato administrativo 

pelo qual o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que 

deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar 

e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental 

(IBAMA, 2002). 

A Lei Federal nº 6.938/81 atribui competência ao CONAMA para a propositura de normas e 

padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento ambiental. Em 1997, a 

Resolução CONAMA nº 237 foi editada para atender a necessidade de regulamentação dos 

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento, visando o seu aperfeiçoamento para a obtenção 

do desenvolvimento sustentável, definindo, entre outras questões, os critérios para o exercício da 

competência para o licenciamento. 

A Resolução CONAMA n° 237/97 define o licenciamento ambiental como o procedimento 

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação 

e a operação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. 

Seguindo o mesmo raciocínio, no dispositivo seguinte, a mencionada resolução define a 

licença ambiental como o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
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empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos 

ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 

ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

Portanto, o licenciamento ambiental constitui-se no procedimento administrativo que tem por 

finalidade definir sobre a viabilidade ambiental ou não de determinada atividade que sendo 

considerada viável, define as condições de viabilidade. A licença ambiental, por sua vez, corresponde 

ao ato administrativo pelo qual o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, ou responsável pela atividade, para 

localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que de qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental. O anexo 1 da Resolução 237 descreve uma relação exemplificativa de 

atividades que devem ser submetidas obrigatoriamente ao licenciamento ambiental.  

O artigo 10 da Resolução nº 237/97 define as etapas e procedimentos do licenciamento 

ambiental. Na primeira etapa, o órgão ambiental definirá os documentos, projetos e estudos ambientais 

pertinentes, necessários ao início do processo de licenciamento de acordo com a licença a ser 

requerida. Neste caso comparecendo o empreendedor pessoalmente ou através de notificação, deve-se 

dar conhecimento quanto aos documentos necessários a instrução do processo, concedendo-lhe um 

prazo razoável para sua apresentação, considerando a necessidade de realização de alguns estudos. 

Nesta fase deve o empreendedor promover o requerimento da licença ambiental, apresentando 

os documentos, projetos e estudos ambientais. É necessária a publicação de extrato em jornal de 

grande circulação sobre o pedido de licença ambiental, as expensas do empreendedor, conforme a 

Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986. 

Para os empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, a Resolução 237/97 condiciona o andamento do processo 

de licenciamento ambiental à elaboração do prévio Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) a ser apresentado pelo empreendedor interessado.  

A Resolução CONAMA 001/1986, determina que além de atender os princípios e objetivos 

expressos na Política Nacional de Meio Ambiente, o estudo de impacto ambiental obedecerá ainda as 

seguintes diretrizes: a) contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; b) identificar e avaliar sistematicamente 

os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade; c) definir os 

limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 

influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; e d) 

considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência 

do projeto, e sua compatibilidade.  

Através da Resolução 01/86, o CONAMA definiu as atividades técnicas que deverão compor 

obrigatoriamente o estudo de impacto ambiental, sem prejuízos de outras que possam ser exigidas pelo 
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órgão licenciador ao considerar cada caso. Destaca-se, portanto: a) o diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto, com uma completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, 

tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 

projeto, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico; b) a análise dos 

impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude 

e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos 

positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e de médio e longo prazo, 

temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 

distribuição dos ônus e benefícios sociais; a definição das medidas mitigadoras dos impactos 

negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas; e a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (dos 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados).  

A resolução determina também que todas as despesas referentes á realização do estudo de 

impacto ambiental e seu relatório respectivo serão custeadas pelo empreendedor e elaboradas por uma 

equipe multidisciplinar. 

Ainda para os empreendimentos ou atividade consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental, os mesmos para o qual já se exige a elaboração do 

EIA/RIMA, é necessária a realização de audiências públicas para apresentação do projeto à sociedade, 

de forma oferecer uma maior oportunidade de participação e ausculta da população estabelecida na 

área de impacto direito e indireto do empreendimento ou atividade, ainda na etapa de análise do estudo 

de impacto ambiental. 

O funcionamento das audiências públicas em processo de licenciamento ambiental é 

regulamentado pela Resolução CONAMA nº 09, de 3 de dezembro de 1987 e outras normas 

complementares dos órgãos licenciadores. Conforme estabelece a Resolução CONAMA 09/87, as 

audiências públicas podem ainda ser realizadas sempre que o Órgão Licenciador julgar necessário ou 

quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por um grupo de no mínimo 50 

(cinquenta) cidadãos. A condução dos trabalhos deve ser dirigida pelo representante do órgão 

licenciador. Após exposição objetiva do projeto e do RIMA pelo empreendedor é iniciada a etapa de 

discussões, quando a palavra deve ser facultada aos interessados presentes. Ao final de cada audiência 

pública deverá ser lavrada uma ata, na qual serão anexados todos os documentos escritos e assinados 

que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a seção.  

Quanto aos documentos e estudos necessários ao procedimento do licenciamento ambiental a 

Resolução nº 237/97 impõe algumas exigências básicas: a) certidão da Prefeitura Municipal, 

declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 

legislação aplicável ao uso do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação; 

b) outorga para o uso da água; c) estudos vinculados ao processo de licenciamento, realizados por 

profissionais legalmente habilitados, as expensas do empreendedor.  
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Na terceira etapa o órgão ambiental deverá avaliar os documentos, projetos e estudos, 

realizando as vistorias técnicas necessárias. No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao 

EIA/RIMA, a norma faculta ao órgão ambiental a possibilidade de realizar novos pedidos de 

informações complementares, quando necessário, mediante decisão motivada (§ 2º do artigo 10 da 

Resolução nº 237/97). 

Na quarta fase o órgão ambiental deverá emitir parecer técnico conclusivo, descrevendo as 

razões que motivaram sua decisão. Nesta fase é relevante registrar o que determina a Lei Federal nº 

9605/98, em seus artigos 66 e 67, quanto a penalidades aplicáveis ao funcionário público que fizer 

afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em 

procedimentos de autorização ou licenciamento ambiental ou ainda em caso de conceder licença, 

autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou 

serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público. A pena prevista no primeiro 

caso é de reclusão de um a três anos e multa. No segundo caso a pena é de detenção de um a três anos 

e multa. 

A fase final é a própria conclusão do processo, quando a autoridade ambiental decide pelo 

deferimento ou indeferimento do pedido de licença, promovendo em seguida a sua devida publicidade. 

 

3.15. Fiscalização Ambiental 

 

O exercício da atividade de fiscalização e controle ambiental ocorre através da análise de 

projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos 

ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores (artigo 11, § 2º, da Lei 

6.938/81). 

A fiscalização ambiental tem por objetivo garantir que os recursos naturais sejam explorados 

e utilizados em consonância coma legislação, prevenindo e coibindo a poluição do solo, da água e do 

ar, além da degradação dos ecossistemas naturais (BRAGA, 2009). 

A Lei nº 9.605/98, em seu artigo 70, § 1º, define como autoridades competentes para lavrar 

auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de 

fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, vinculadas ao Comando da Marinha do 

Brasil.  

É importante destacar que a Lei 6938/81, em seu art.11, §1º, estabelece a competência 

supletiva do IBAMA para fiscalizar e controlar a aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade 

ambiental, em atividades que a competência para tal fim seja dos órgãos estaduais ou municipais. 

Além da competência para fiscalizar e controlar, os órgãos estaduais do meio ambiente e o IBAMA, 

este em caráter supletivo, quando necessário, poderão determinar a redução das atividades geradoras 

de poluição, sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis (art.10, §2º da Lei 6938/81). Portanto, 
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cabe ao IBAMA exercer a atividade de fiscalização não só no que se refere ao licenciamento 

ambiental, mas também sobre qualquer atividade e empreendimentos que representem impacto sobre o 

meio ambiente, quando na ausência da atuação do órgão estadual ou municipal, houver constatação de 

dano ambiental.  

O proprietário de estabelecimento ou o seu preposto responsável, devem permitir, sob as penas 

da lei, o ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente poluidoras, para inspeção de 

todas as suas áreas. Para tanto, as autoridades policiais deverão prestar auxílio aos agentes 

fiscalizadores no exercício de suas atribuições, sempre que solicitado (artigo 21 do Decreto nº 

99.274/90). 

As penalidades correspondentes às infrações ao meio ambiente estão definidas na Lei Federal 

nº 9.605/98, denominada como a Lei dos Crimes Ambientais e o Decreto Federal nº 6514/08, que a 

regulamenta o processo administrativo no âmbito dos órgãos federais. Além das diversas tipificações 

dos crimes ambientais, entre as inovações promovidas na Lei dos Crimes Ambientais destaca-se a 

responsabilidade administrativa, civil e penal, tanto para a pessoa física como a jurídica causadora do 

dano ambiental; a extinção da pena através da recuperação do dano ambiental; a aplicação de penas 

alternativas; e a punição de servidor público que faça afirmação enganosa ou omita informações em 

processos administrativos. 

Outro dispositivo inovador refere-se a possibilidade da pessoa jurídica constituída 

preponderantemente para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crimes ambientais terá decretada 

sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em 

favor do Fundo Penitenciário Nacional (artigo 24 da Lei 9.605/98). 

O Decreto nº 6514/08 promoveu a uniformização e a graduação das penalidades, definiu as 

circunstâncias atenuantes e as que merecem agravamento, o tratamento sobre penas alternativas e os 

demais procedimentos para a efetiva punição das infrações ambientais.  

Especificamente no que se refere a ausência ou descumprimento do licenciamento ambiental, 

as sanções poderão alcançar a suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização, a perda 

ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, a perda ou suspensão da participação em 

financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito. 

As penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas são: a) 

multa; b) restritivas de direitos; e c) prestação de serviços à comunidade. Já as penas restritivas de 

direitos são: a) suspensão parcial ou total de atividades; b) interdição temporária de estabelecimento, 

obra ou atividade; e a c) proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações (artigo 22 da Lei 9.605/98). 

A aplicação da pena de suspensão de atividades deverá ocorrer quando estas não estiverem 

obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente, como as 

exigências definidas em licença ambiental, ou a própria ausência da licença, além do descumprimento 
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dos padrões de qualidade ambiental correspondente ao tipo de atividade (artigo 22, § 2º, da Lei 

9.605/98). 

 

3.16. Monitoramento Ambiental 

 

O monitoramento ambiental é o acompanhamento periódico através de observações 

sistemáticas sobre determinado indicador, problema ou situação, através da quantificação das variáveis 

que o caracterizam. Dessa forma, o monitoramento ambiental possibilita a verificação de possíveis 

divergências entre os parâmetros definidos em normas preestabelecidas e as variáveis medidas (IBGE, 

2004). 

Segundo Braga (2009), o monitoramento ambiental consiste na medição, periódica e contínua, 

das condições do meio ambiente. Para Sánchez (2008), trata-se da coleta sistemática e periódica de 

dados previamente selecionados, com o objetivo principal de verificar o atendimento a requisitos 

predeterminados. Tais requisitos são definidos através das normas de padrão de qualidade, as quais 

constituem parâmetros para a análise do monitoramento, da mesma forma que possibilita a verificação 

da conformidade legal de atividades e empreendimentos sobre os demais aspectos. 

Com base nos levantamentos realizados, o monitoramento ambiental possibilita a obtenção de 

dados de forma sistemática sobre o estado de conservação, preservação, degradação e recuperação 

ambiental de um determinado território, oferecendo subsídios ao gestor ambiental para a definição das 

medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e conservação do ambiente monitorado. 

Além de permitir a observação dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, através 

do monitoramento ambiental é possível ainda observar os resultados das ações das instituições e por 

consequência conferir a eficácia dos instrumentos de gestão aplicados. 

A escolha dos indicadores depende dos objetivos do monitoramento, do que será monitorado e 

das informações que se pretende obter. Com os indicadores definidos é realizada a coleta de dados 

para a produção do conhecimento sobre uma determinada área, atividade ou impacto, possibilitando ao 

gestor obter as informações necessárias para conduzir o melhor planejamento ambiental e orientá-lo 

para a tomada de decisão mais eficaz (MILARÉ, 2007). 

 

3.17. Educação ambiental 

 

A Lei Federal 9795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define a 

Educação Ambiental como o conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente. 

A educação ambiental pode ser formal ou não-formal. Considera-se formal a prática educativa 

desenvolvida no âmbito das instituições de ensino. A educação não-formal refere-se as ações e 
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práticas educativas realizadas fora do ambiente escolar, com o intuito de sensibilizar a coletividade 

para atuar na defesa da qualidade do meio ambiente (Lei 9795/99, art. 9º e 13). 

O acesso a políticas de educação ambiental é um direito coletivo e incumbe ao Poder Público 

formular políticas e ações que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente (Lei 9795/99, art. 3º, I). 

        A Lei 9795/99 estabelece que a educação ambiental deva ser considerada de maneira integrada e 

define atribuições e responsabilidades institucionais para a sua promoção. Aos órgãos integrantes do 

SISNAMA compete promover ações de educação ambiental integradas aos seus programas de 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.  

Os meios de comunicação de massa devem colaborar de maneira ativa e permanente na 

disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão 

ambiental em sua programação. Empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, devem 

promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores visando à melhoria do ambiente de 

trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. À coletividade em 

geral deve manter-se atenta à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação 

individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais 

(art. 3º, I, II, III, IV, V e VI). 

O art. 25 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente como bem de uso comum do 

povo, essencial a qualidade de vida e garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. Contudo, o modo de apropriação dos recursos naturais pode interferir 

diretamente na qualidade dos ambientes, provocar danos ou produzir riscos com efeitos diretos para a 

coletividade e os ecossistemas. Os recursos naturais podem ser utilizados para satisfazer as 

necessidades da coletividade, garantindo um ambiente saudável e equilibrado para se viver. A extração 

e a transformação dos recursos naturais pelo homem dão causas a diversos tipos de impacto ambiental 

que ameaçam a manutenção da oferta de recursos naturais para as gerações futuras e a própria 

condição da qualidade de vida dos diversos habitats. A expansão ilimitada da produção e do consumo 

são os pilares do sistema econômico que conduz o atual modelo de desenvolvimento, mas os recursos 

naturais que servem de base para esse processo produtivo são finitos e em muitos casos, já passaram a 

se tornar escassos. 

Esse cenário torna inevitável a ocorrência de conflitos pelo acesso ou pelo tipo de uso dos 

recursos naturais. Tais conflitos devem se intensificar cada vez mais, na medida em que os recursos 

forem se tornando mais escassos ou que os ambientes fiquem cada vez mais degradados. A educação 

ambiental como instrumento de gestão vai além de uma ferramenta de mediação de conflitos sobre o 

uso de recursos, constitui-se num poderoso instrumento destinado à promoção da qualidade e da 

sustentabilidade ambiental. 
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Para Quintas (2004), quando alguém participa de um processo coletivo de transformação da 

sociedade, também está se transformando. Portanto, a educação ambiental deve proporcionar as 

condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias a fim de que os grupos sociais em 

diferentes contextos e classe sociais exerçam o seu protagonismo e controle social sobre o uso dos 

recursos naturais e sobre a gestão ambiental pública, conforme estabelece a Lei 9.795/99 e o seu 

Decreto 4.281/02. 

 

3.18. Avaliação de impactos ambientais 

 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) compreende o processo de avaliação dos efeitos 

ecológicos, econômicos e sociais que podem advir da implantação de atividades antrópicas (projetos, 

planos e programas) e do monitoramento e controle desses efeitos pelo poder público e pela sociedade 

(FARIAS, 2007). 

Para Milaré (2007), a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é o instrumento de política 

ambiental formado por um conjunto de procedimentos que visam assegurar previamente, que seja 

realizado um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, 

plano ou política) e de suas alternativas. Para tanto, os resultados devem ser apresentados de forma 

adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão e por eles considerados. Além disso, 

os procedimentos devem garantir através dos instrumentos de gestão próprios a garantia da adoção das 

medidas de proteção do meio ambiente, no caso de decisão favorável a implantação do projeto 

(MILARÉ, 2007). 

Segundo Sánchez (2008), a AIA é constituída por um conjunto de procedimentos técnicos e 

administrativos que visam à realização da análise sistemática dos impactos ambientais da instalação ou 

operação de uma atividade, sugerindo as medidas mitigadoras e/ou compensatórias correspondentes a 

cada impacto negativo, com a finalidade de embasar as decisões quanto ao seu licenciamento 

ambiental. Portanto, a AIA é o processo de exame das consequências futuras de uma ação presente ou 

proposta. 

Através de uma AIA é possível identificar os impactos ambientais de um determinado projeto, 

atividade ou empreendimento, a fim de possibilitar uma visão metodológica de sua viabilidade e 

sustentabilidade, o que é feito, por exemplo, através do EIA/RIMA, para o qual a AIA é gênero. O 

Estudo de Impacto Ambiental e seu relatório respectivo é a modalidade AIA mais conhecida. 

(IBAMA, 2002). 

O EIA/RIMA é realizado por uma equipe técnica multidisciplinar com o objetivo de analisar 

as consequências da implantação de um projeto no meio ambiente, por meio de métodos de AIA e 

técnicas de previsão de impactos ambientais. O EIA deve atender as especificações e abrangências 

previstas em norma técnica ou termo de referência específico definido pela autoridade ambiental 

responsável pelo licenciamento ambiental correspondente. O estudo de impacto ambiental constitui 
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ainda um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e todas as despesas correrão por conta do 

proponente do projeto (MILARÉ, 2007).  

O Decreto Federal 88.351 de 01 de junho de 1083, depois substituído pelo Decreto Federal 

99.274/1990, ambos com a finalidade de regulamentar a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 

Federal 6.938/81), garantiram a vinculação da avaliação de impactos ambientais aos sistemas de 

licenciamento, atribuindo ao CONAMA poderes para fixar os critérios básicos segundo os quais serão 

exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento (art. 17, §1°, do Decreto 99.274/90). 

Desde então, o CONAMA tem editado Resoluções específicas com a finalidade de regulamentar o 

licenciamento ambiental de obras e atividades mediante avalição de impacto ambiental, como as 

Resoluções 001/1986; 006/1987; 009/1987; e 237/1997. 

 

3.19. Instrumentos econômicos de gestão ambiental 

 

Em geral, os instrumentos de controle ambiental são orientados por critérios de padrões 

técnicos que induzem a sua aplicação de forma linear para os empreendimentos de uma mesma 

atividade impactante.  Isso faz com que, muitas vezes, os instrumentos de comando e controle não 

considerem os custos individuais de adoção dos padrões de qualidade exigíveis para cada 

empreendimento e os reflexos na situação econômica da atividade frente às condições de viabilidade 

presentes no mercado. Já os instrumentos econômicos atuam no sentido de alterar as condições 

econômicas de uma atividade, para induzir a internalização das externalidades ambientais relacionadas 

a cada empreendimento, afetando assim no nível e na forma de utilização de recursos naturais e na 

produção de resíduos (MOTTA, 2006).  

Uma inovação importante surgiu através da Lei 6.938/81. Trata-se da responsabilidade 

objetiva de entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais a empreendimentos e 

atividades produtivas, para que condicionem a aprovação de qualquer tipo de benefício a obtenção do 

respectivo licenciamento ambiental e ao cumprimento das normas, critérios e padrões expedidos pelo 

CONAMA (Lei 6938/81, artigo 12). 

Mas o desafio dos instrumentos econômicos é ir além da simples conferência do cumprimento 

das obrigações legais nos processos de financiamento e incentivos. O desafio é criação ou adoção de 

instrumentos que sirvam de incentivo para induzir as atividades produtivas ou usuários de recursos 

naturais a elevar o seu padrão de qualidade ambiental, ou mesmo obter a necessária conformidade 

legal. A Lei Federal 6.938/81 estabeleceu assim os instrumentos econômicos, indicando como 

exemplos desse tipo de instrumento a concessão florestal, a servidão ambiental e o seguro ambiental 

(Artigo 9º, XIII da Lei Federal 6.938/81). 

Todavia, novos instrumentos estão surgindo ou se consolidando com o passar do tempo. Em 

discussão no Congresso Nacional está o Projeto de Lei 5.487/2009, que dispõe sobre a política 

nacional de pagamento por serviços ambientais. Embora o projeto ainda não tenha sido votado, 
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algumas iniciativas do próprio governo federal, além de empresas e organizações não-governamentais, 

demonstram a viabilidade e os resultados positivos desse novo instrumento de gestão ambiental. 

Outras medidas econômicas que estão além da competência dos órgãos ambientais podem ser 

extremamente positivas para o meio ambiente, como a elevação da carga tributária para aquisição de 

máquinas ou equipamentos menos eficientes, ou o subsídio para aquisição de recursos naturais 

oriundos de manejo sustentável.  

 

3.20. Instrumentos informais de gestão ambiental 

 

Afora os instrumentos de gestão ambiental previstos em lei, a serem utilizados exclusivamente 

por órgãos da gestão pública, existem também os instrumentos de regulação informal, também 

chamados de instrumentos de mercado, que são utilizados no âmbito dos próprios empreendimentos e 

atividades. São as iniciativas adotadas pelos empreendedores para garantir o cumprimento da 

legislação, de forma a demonstrar aos seus clientes que possuem compromisso com a questão 

ambiental, ou ainda, por determinação dos seus administradores em diminuir custos operacionais ou 

impactos ambientais da sua empresa (MELO, 2011). 

A principal característica dos instrumentos informais de gestão ambiental, ou instrumentos da 

gestão ambiental da iniciativa privada, é a não obrigação ou determinação legal para sua adoção. As 

empresas utilizam ou não os instrumentos informais de forma independente das regras 

governamentais, de acordo com o seu grau de comprometimento com a agenda ambiental da empresa, 

seja para prevenir riscos, multas, ou qualquer tipo de danos à imagem da empresa, seja para atrair ou 

fidelizar seus clientes ou consumidores (BRAGA, 2009).   

Pesquisas que abordam sobre as novas ferramentas gerenciais existentes para uso da produção 

industrial com foco em meio ambiente demonstram que as estratégias de instrumentos informais de 

gestão ambiental podem ser sistematizadas em oito versões, as quais são denominadas de: a) 

Ecoeficiência; b) Abordagem Baseada no Valor; c) Responsabilidade Ambiental Corporativa; d) 

Qualidade Ambiental e Série ISO 14000; e) Abordagem de Sistema Total; f) Portfólio de 

Sustentabilidade; g) Ecologia Industrial; e h) Iniciativas de Pesquisa em Zero Emissões (MELO, 2002) 

Embora algumas das estratégias de abordagem apontem para mudanças nos objetivos do 

empreendimento, a fim de que este passe a incorporar estrategicamente o componente ambiental, 

essencialmente a diferença entre cada uma dessas versões de ferramenta gerencial se limita na 

abrangência do foco ou da forma de implantação da estratégia, não havendo maiores variações no 

resultado esperado, que é baixar custos, melhorar a eficiência produtiva e assim elevar a 

competitividade da empresa no novo contexto socioambiental em que vivemos. 

Em termos operacionais, a realização de um processo de gestão ambiental já passou a ser um 

diferencial competitivo entre as empresas, especialmente a partir do aumento da consciência ambiental 

da sociedade contemporânea que começa a assumir comportamentos de consumo consciente, optando 
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ou rejeitando um determinado produto ou serviço a partir de uma variável ambiental. O consciente 

coletivo que forma uma opinião pública sobre determinada empresa ou setor produtivo, pode também 

levar o poder público a agir de forma mais favorável ou não a uma prática produtiva. Diante dessas 

variáveis, a adesão a medidas de gestão ambiental por uma atividade ou empreendimento produtivo 

vai depender dos objetivos dos seus administradores e da atitude da opinião pública enquanto 

consumidores ou cidadãos. 

A adesão empresarial mais conhecida aos instrumentos de gestão ambiental voluntário 

corresponde a série de normas ISO 14.000, as quais dispõe de procedimentos próprios para o 

desenvolvimento e implementação de ferramentas de gestão ambiental para empresas. A ISO - 

International Standardization for Organization é uma organização não-governamental sediada em 

Genebra, fundada em 23 de fevereiro de 1947 com o objetivo de se tornar um fórum internacional de 

normatização. As normas que compõe a série ISO 14.000 tratam sobre Sistemas de Gestão Ambiental 

(SGA), auditoria ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida do 

produto, rotulagem ambiental e aspectos ambientais em normas de produtos (MELO, 2011).  
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4. RESULTADOS 

 

4. 1. Caracterização do Sertão do Araripe  

 

As características gerais do Sertão do Araripe estão descritas a seguir. 

 

4. 1. 1. Localização 

 

A Região do Araripe localiza-se entre os paralelos 7°18’40’’ e 8°38’26”, na latitude Sul, e os 

meridianos 39°06’09’’ e 40°51’29’’ na longitude Oeste, situada na porção semiárida do Brasil, onde a 

precipitação anual varia entre 450 mm e 600 mm, tendo como principal característica a irregularidade 

na sua distribuição temporal e espacial, refletida pela vegetação predominante de caatinga 

hiperxerófila (MMA, 2007). 

A Figura 04 mostra que o Sertão do Araripe está situado no epicentro do Nordeste brasileiro, 

fato que lhe concede distâncias médias de 650 km entre as principais capitais nordestinas (Recife-PE, 

Fortaleza-CE, Natal-RN, João Pessoa-PB, Maceió-AL, Aracaju-SE, Salvador-BA e São Luis-MA).  

 

FIGURA 04 - Localização da Região do Araripe no Nordeste Brasileiro.  

Fonte: SECTMA, 2007. 

 

Em Pernambuco, o Sertão do Araripe abrange uma área de 12.020,3 km², formada pelo 

conjunto de dez municípios. São eles Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, 

Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade. A região está localizada na porção mais ocidental do Estado, 

ocupando uma área de 12.020,3 km² do semiárido nordestino. Na Figura 05 podemos identificar os 

Municípios que compõe o Sertão do Araripe e os Municípios circunvizinhos, tanto do Estado de 

Pernambuco, como do Ceará e do Piauí.   
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FIGURA 05 - Detalhes da Microrregião do Sertão do Araripe e entorno. 

 Fonte: Campello, 2011. 

 

Ao Norte limita-se com o Sertão do Cariri, do Estado do Ceará e ao Sul com municípios do 

Sertão do São Francisco-PE. A Leste limita-se com o município de Parnamirim-PE e Serrita-PE, 

ambos do Sertão Central-PE e a Oeste com a região do Vale dos Guaribas, Estado do Piauí. 

O processo de formação dos 10 municípios teve início já no século XIX, inicialmente com 

Ouricuri, em 1849. Na sequência histórica, foram se constituindo os municípios de Exu em 1907, 

Bodocó em 1924, Araripina em 1928, Ipubi em1958, Granito em 1963, Moreilândia em 1963, 

Trindade em 1963, Santa Cruz em 1993 e Santa Filomena em 1997 (PNUD, 2010). 

As denominações bastante típicas dos municípios da região do Araripe decorrem de aspectos 

ambientais ou culturais decorrentes. Ouricuri provém de uma palmeira de designação idêntica que 

existiu no local onde foi erigida a cidade. Para Exu existem duas versões. A primeira que se origina da 

tribo Ançu, da Nação Cariris, e outra que diz que os índios puseram o nome de Exu devido a um tipo 

de abelhas de ferrão, denominadas "Inxu", que ao ferroar causava muita dor. Bodocó também possui 

duas versões. A primeira refere-se a uma planta aquática muito abundante na região, denominada 

Bodocó e a outra remonta a origem de uma população indígena que habitou a região, chamada 

Bodorocos. Araripina é resultado da proximidade com a chapada do Araripe. Granito é reflexo da 

abundância local da rocha granito no solo. O nome de Trindade foi uma substituição ao nome Espírito 

Santo, que também compõe a Santíssima Trindade. Moreilândia trata-se de uma homenagem a 

tradicional família Moreira. Santa Cruz reflete a crença no milagre de uma cruz que fora colocada na 

localidade por padres que por ali passavam e acampavam por motivo de doença. Essa cruz veio a se 

tornar objeto de veneração (IBGE, 2011).  
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4. 1. 2. Perfil demográfico da Região 

 

Os dados obtidos no censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE mostram a ocorrência de uma expressiva população rural na região, proporcional ao tamanho da 

população urbana. Outro dado que merece destaque é aumento de 11% da população total apenas no 

período de dez anos, entre o ano de 2000 a 2010, conforme demonstra a Tabela 01.  

 

TABELA 01 – Perfil populacional do Sertão do Araripe entre 2000 e 2010.  

Fonte: IBGE, 2011 

População 2000 2007 2010 

 

Total 277.362 297.648 307.658 

Urbana 51% 49% 56% 

Rural 49% 51% 46% 
 

         

Segundo o censo do IBGE, Araripina e Ouricuri são os Municípios que possuem a maior 

população na região. A Tabela 02 mostra a população de cada Município.  

 

TABELA 02 - População dos Municípios do Sertão do Araripe em 2010.  

Fonte: IBGE, 2011. 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

Araripina 77.363 

Bodocó 35.178 

Exu 31.636 

Granito 6.857 

Ipubi 28.120 

Moreilândia 11.137 

Ouricuri 64.335 

Santa Cruz 13.594 

Santa Filomena 13.322 

Trindade 26.116 

SERTÃO DO ARARIPE 307.658 
 

 
A densidade demográfica da região apresenta uma média aproximada de 27 hab./km². A 

proporção entre homens e mulheres é bastante equilibrada, com uma leve vantagem no número de 

mulheres de 2% a mais que homens.  

A população é predominantemente jovem. Do total, 91,5% possui menos de 60 anos. Sendo 

que a população economicamente ativa é de 49%. Conforme consta na TABELA 03. 
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TABELA 03 - Estimativa aproximada da população do Sertão do Araripe por faixa etária em 

2010. Fonte: IBGE, 2010. 

GRUPOS POR IDADE 

 

TOTAL PROPORÇÃO 

 

60+ anos 

 

29.000 

 

9,46% 

 

40 a 59 anos 

 

50.000 

 

16,25% 

 

20 a 39 anos 

 

100.000 

 

32,5% 

 

10 a 19 anos 

 

60.000 

 

19,6% 

 

00 a 10 anos 

 

68.000 

 

22,1% 
 

 

Segundo dados do Sistema de Informações Territoriais do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - SIT/MDA o Sertão do Araripe possui 25.908 agricultores familiares, 423 famílias assentadas 

e uma comunidade de pescadores (MDA, 2010). 

 

4. 1. 3. Saneamento básico 

 

Um sistema de abastecimento de água corresponde a toda a estrutura voltada para a captação 

na natureza, tratamento para adequação da qualidade e condução até os núcleos habitacionais, 

comerciais ou públicos. 

Em 2005 apenas 35,4% dos domicílios eram assistidos através da rede geral de abastecimento 

de água, enquanto que a impressionante marca de 64,6% não eram atendidos pelo serviço de 

abastecimento de água que é realizado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), 

como pode ser conferido no Gráfico 01. 

  

 

GRÁFICO 01 - Abastecimento de água no Território em 2005. Fonte: IBGE, 2011. 

 

Os dados referentes ao ano de 2001 mostram a existência de um número alarmante de 

domicílios que não possuem estrutura ou acesso a esgotamento sanitário adequado, estimados em 

81,16% do total. Apenas 18,84% estão entre aqueles que com acesso aos serviços da COMPESA ou 

possuem fossa séptica, conforme pode ser verificado no Gráfico 02. 
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GRÁFICO 02 - Tipo de Esgotamento Sanitário em 2001. Fonte: IBGE, 2011. 

 

4. 1. 4. Destinação do lixo 

 

Em 2005 a coleta de lixo urbano atendia 33,7% dos domicílios do Território. A Tabela 04 traz 

o percentual por município, apresentando Trindade com o maior índice de cobertura, embora não 

ultrapasse 55% dos domicílios atendidos.  

 

TABELA 04 - Índice de Domicílios do Sertão do Araripe atendidos pelo serviço de Coleta de 

Lixo em 2005. Fonte: IBGE, 2011. 

 Município 

 
Coleta de lixo (%) 

Araripina 43,0 

Bodocó 28,6 

Exu 32,0 

Granito 26,9 

Ipubi 45,5 

Moreilândia 39,1 

Ouricuri 30,6 

Santa cruz 20,2 

Santa Filomena 16,3 

Trindade 55,0 

 

Sertão do Araripe 

 

33,7 
 

    

 

 Segundo o Mapa Estadual de Resíduos Sólidos, elaborado em 2011, nenhum município do 

Sertão do Araripe possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e não existem aterros sanitários 

licenciados na região. Todo o lixo é destinado a aterros ou lixões irregulares (SEMAS, 2011). 

Todavia, existem apenas 18 aterros sanitários licenciados no Estado, que atendem um total de 33 

municípios, do quais nenhum pertence ao Sertão do Araripe. 
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4. 1. 5. Perfil socioeducacional 

 

Os dados referentes a educação são preocupantes uma vez que aponta para um elevado índice 

de analfabetismo. O número médio de anos de estudo para pessoas com mais de 25 anos no Sertão do 

Araripe é de apenas 2,7 anos e a taxa de analfabetismo é de 38,83% para pessoas com 15 anos ou mais 

e de 47,49% com 25 anos ou mais, como pode ser observado no Gráfico 03 (PNUD, 2010). 

 

 

GRÁFICO 03 - Taxa de analfabetismo no Sertão do Araripe. Fonte: PNUD, 2010. 

 

4. 1. 6. Índices de desenvolvimento humano 

 

Os dados sobre educação apresentam um dos mais importantes indicadores utilizados para a 

caracterização de um determinado território. Nesse contexto, os principais indicadores educacionais da 

população do Araripe são alarmantes. Com base no censo de 2000, a taxa de analfabetismo na região 

era de 38,83% para pessoas de 15 anos ou mais e de 47,49% para pessoas de 25 anos ou mais. 

Enquanto o IDHM-Educação do Brasil era de 0,849, a média do Sertão do Araripe era 0,661, 22% 

abaixo da média nacional (PNUD, 2008). 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é o indicador que mede o grau de 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida de uma população. O IDH é o resultado do 

cruzamento de indicadores como educação, longevidade e renda per capta. No cálculo que varia de 0 

(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total), o IDH do Sertão do Araripe 

é de 0,620, inferior ao de Pernambuco que é 0,692 (PNUD, 2008). Outro indicador importante é o que 

mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capita. O coeficiente de Gini, ou índice de Gini, é um cálculo que foi desenvolvido pelo estatístico 

italiano Corrado Gini, para medir a desigualdade social de uma população. Segundo esse índice, para 

uma condição em que não há desigualdade, considerando-se que a renda de todos os indivíduos tem o 

mesmo valor, o índice de referência é 0.  
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Quando a desigualdade é máxima, considerando-se que apenas um único indivíduo detém toda 

a renda e o restante da população possui renda nula, o índice é 1. Em 2008 o Brasil apresentava um 

dos piores índices de Gini do mundo, igual a 0,538. No mesmo período, a média no Sertão do Araripe 

era de 0,675. 

No Estado de Pernambuco, o percentual de famílias com renda per capita abaixo de meio 

salário-mínimo atinge o alto índice de 45,3% dos domicílios estaduais. Mas esse percentual é diferente 

entre as suas diversas regiões. Enquanto na Região Metropolitana do Recife, a pobreza atingiu 35,4% 

dos domicílios, no Sertão do Araripe, apesar do forte crescimento do pólo gesseiro, o percentual de 

pobres com renda abaixo de meio salário-mínimo corresponde a 60,1% dos domicílios daquela região 

(JATOBÁ, 2011). 

Em outra comparação, utilizando como critérios de pesquisa outros indicadores que se 

aproximem da referência de bem estar social, como índice de emprego e acesso a serviços públicos 

essenciais, como educação e saúde, constata-se que o Sertão do Araripe volta a se destacar pelo 

conjunto de municípios situados com os indicadores mais baixos de Pernambuco, considerando que o 

Estado possui 187 municípios, dos 5.561 municípios brasileiros (FIRJAN, 2010). É o que demonstra a 

Tabela 05. 

 

TABELA 05 - Índice Firjan de desenvolvimento municipal referente ao ano de 2009. 

Fonte: FIRJAN, 2009. 
 

Ranking IFDM 
UF 

Ranking 

Ordem Alfabética 

Ano 2009 

IFDM 
Emprego & 

Renda 
Educação Saúde 

Nacional Estadual 

   Pernambuco 0,6902 0,6428 0,6618 0,7661 

3927º 96º PE Araripina 0,5772 0,3952 0,6685 0,6679 

4850º 172º PE Bodocó 0,5214 0,3056 0,5488 0,7098 

4658º 159º PE Exu 0,5344 0,3061 0,6224 0,6748 

5005º 179º PE Granito 0,5086 0,1048 0,7426 0,6786 

4695º 163º PE Ipubi 0,5322 0,3440 0,5507 0,7020 

3759º 79º PE Moreilândia 0,5863 0,2661 0,8086 0,6841 

4636º 155º PE Ouricuri 0,5354 0,3336 0,5533 0,7191 

4677º 161º PE Santa Cruz 0,5335 0,2903 0,6092 0,7010 

4091º 114º PE Santa Filomena 0,5694 0,3746 0,5672 0,7663 

3820º 86º PE Trindade 0,5825 0,4678 0,6782 0,6016 

 

 Apesar de possuir a mais de vinte anos uma cadeia produtiva inteira com a dimensão do pólo 

gesseiro, que conta com centenas de empresas locais, nacionais e até multinacionais, empregando um 

número significativo de trabalhadores e comercializando para todo o país um produto que 

praticamente só é produzido naquela região, praticamente todas as demais regiões de Pernambuco 

possuem indicadores socioeconômicos melhores do que o Sertão do Araripe.  
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4. 1. 7. Características climáticas 

 

O Sertão do Araripe caracteriza-se pelo clima quente e seco, com escassez e irregularidades de 

chuvas, geralmente concentradas em poucos meses, aliadas a uma alta evaporação e a ocorrência de 

grandes períodos de seca. Embora receba uma precipitação média de 685 mm por ano e no alto da 

chapada do Araripe chega a ultrapassar 1.000 mm. São números razoáveis se comparados com as 

médias mundiais, mas a distribuição desse volume é bastante restrita, de forma que apenas durante os 

meses de janeiro a abril ocorrem 71% das precipitações (MDA, 2011), como demonstra o Gráfico 04. 

 

 

 

GRÁFICO 04 - Dados Climáticos Mensais Médios do Sertão do Araripe.  

Fonte: FUPEF, 2007. 

 

4. 1. 8. Características geomorfológicas 

 

O Sertão do Araripe está situado em duas unidades geoambientais, a da Depressão Sertaneja e 

a das Chapadas Altas. A Depressão Sertaneja que fica na parte baixa da chapada do Araripe, possui 

paisagem típica do semiárido nordestino, com superfície de pediplanação bastante monótona, relevo 

predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. Elevações 

residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os 

ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão nordestino. Já as Chapadas Altas, 

situada na parte superior da Chapada do Araripe, com altitude superior a 800 metros, são formadas 

por platôs altos e extensos, apresentando encostas íngremes e vales abertos. Portanto, a região 

apresenta relevo plano sobre a chapada, onde a litologia é sedimentar, e ainda de ondulado a suave 

ondulado sobre as rochas do embasamento cristalino. Com altitude que varia entre 850 e 1000m 

sendo um dos elementos mais marcantes da paisagem e da economia da região (MDA, 2011).  

Os solos predominantes na região possuem baixa fertilidade natural, com aptidão agrícola 

restrita a lavouras de subsistência em pequenas áreas, havendo diferenças importantes entre os solos 

localizados acima da Chapada do Araripe, mais profundos e os solos do cristalino sertanejo, situados 

          Precipitação (mm)  

 Temperatura    
 
(◦C) 

          Precipitação (mm)  

 Temperatura    
 
(◦C) 
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abaixo da Chapada, menos profundos. Os tipos de solos mais comuns sãos os Latossolos, Planossolos, 

Podzólicos, Brunos não Cálcicos, Litólicos, Brunizens e Solos Aluviais, como demonstra o Quadro 03. 

 

QUADRO 03 - Classificação dos Solos do Sertão do Araripe. Fonte: CPRM, 2005.  

Classificação Localização Situação 

 

Latossolos Chapadas Altas  Profundos bem drenados, ácidos e de 

fertilidade natural baixa 

Brunizens Topos e Vertentes de Relevos 

Ondulados  

Pouco profundos, bem drenados, textura 

argilosa e fertilidade natural alta 

Brunizens 

 

Topos e Vertentes  Fertilidade natural alta  

Planossolos Patamares Compridos e Baixas 

Vertentes do relevo suave 

ondulado  

Mal drenados, fertilidade natural média e 

problemas de sais 

Litólicos Elevações Residuais  Rasos, pedregosos e fertilidade natural 

média 

Litólicos Topos e Vertentes de Relevos 

Fortes Ondulados e 

Montanhosos  

Rasos, pedregosos, ácidos e de fertilidade 

natural média 

Podzólicos Topos e Altas Vertentes do 

relevo ondulado  

Drenados e fertilidade natural média  

Podzólicos Médias e Baixas Vertentes  Medianamente profundos e fertilidade 

natural média alta  

Aluviais  Fundos de Vales Estreitos  Profundos, moderadamente drenados e 

fertilidade natural alta 

Brunos não 

Cálcicos  

Topos e Altas Vertentes  Rasos e fertilidade natural alta  

 

 4. 1. 9. Características hidrológicas  

 

 Todos os Municípios do Sertão do Araripe estão situados na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, na área definida como Sub-médio São Francisco, área composta por Municípios de 

Pernambuco e do Norte do Estado da Bahia, estendendo-se de Remanso (BA) até a cidade de Paulo 

Afonso (BA), e incluindo as sub-bacias dos Rios Brígida, Garças, Pontal, Pajeú, Tourão e Vargem, 

além da sub-bacia do Rio Moxotó (Figura 06). 
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FIGURA 06 - Localização do Sertão do Araripe na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

Fonte: FUPEF, 2007 

 

No Sertão do Araripe, os afluentes do Rio São Francisco compõe um sistema de cursos d'água 

típico de ambientes semiáridos. São intermitentes, irregulares e, portanto, dotados de fraquíssimo 

poderio energético. Isto ocorre principalmente em decorrência das baixas precipitações nas cabeceiras 

dos rios e seus vales atravessam regiões com precipitações anuais insuficientes para elevar o volume 

de água. (ANA, 2007). 

A região está inserida nas Bacias Hidrográficas do Rio da Brígida, Rio das Garças e Rio do 

Pontal. Os cursos d’água possuem regime intermitente e irregular, o que acarreta no seu baixíssimo 

potencial energético. A drenagem predominante é a dendrítica, tipo comum em terrenos sem estruturas 

importantes que condicionem a erosão dos vales, como ocorrem em terrenos graníticos maciços, 

areníticos e basálticos. O Quadro 04 descreve os principais cursos d’água registrados na região.  
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QUADRO 04 - Principais cursos d’água registrados no Sertão do Araripe  

Fonte: CPRM, 2005. 
 

Município Bacia 

Hidrográfica 

 

Cursos d’água 

 

 

Araripina  

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: da Ventania, dos Moraes, dos Cocos, São José, Marinheiro, 

Bom Jardim, São Pedro, Grande, Pitombeira, Conceição, Jatobá e do 

Bonito; (2) LAGOAS: do Crispim, da Onça, Redonda, do Barro, do Alvino, 

Fechada, Seca, do Perigo, da Manga e do Arroz; (3) AÇUDES: Lagoa do 

Barro (13.161.975m3), Barriguda (1.617.979m3), Araripina (Baixio) 

3.702.230m3) e Rancharia (1.042.810m3).  

 

 

 

Bodocó  

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: Sipauba, do Olho d’ Água, Tucano, Sto. Antônio, do 

Pombal, Gravatá, do Mel, do Camaleão, do Aço, da Volta, Umburana, do 

Ferreiro, do Manoino, do Algodão, do Lopes, do Caracui, das Letras, 

Cacimbas, da Garça ou Logradouro e da Selada; (2) AÇUDES: Lopes II 

(23.935.360m3)  

 

 

 

Exu  

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: da Brígida, da Carnaúba ou Carrancudo, da Queimada 

Grande, Tabuleiro, Cantarino, da Califórnia, do ouro, da maniçoba, de José 

Gomes, da Estrada, dos Paus Grandes, das Tabocas, do Mocambo, São 

Joaquim e do Tigre; (2) LAGOAS: da Caraíba, de Dentro, da Cascavel, do 

Caracol, Grande e das Marrecas 

 

 

 

Granito  

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: do Alecrim, São Joaquim, da Ingazeira, do Mororó, do 

Negro, da Brígida, do Poço Verde, do Logradouro, da Varginha do Capim, 

da Selada, do Mocambo e da Colina; (2) LAGOAS: Pajeú, do Umari, de 

Dentro, do Tigre, Nova, da Cruz, das Barracas, da Pedra e das Braúnas.  

 

Ipubi  

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: do Manuíno e Santo Antônio; (2) AÇUDES: Manuíno 

(1.984.117m3) e Cacimbão.  

 

 

Moreilândia  

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: Gravatá, da Carnaúba ou Carrancudo, da Palha, das 

Lajinhas, do João Bento, Domiciano, Canta Galo, do Cariri Mirim, Novo, 

Genipapo, Cachoeiro, da Ingazeira, dos Cavalos e do Boi; (2) LAGOAS: do 

Catolé e Nova.  

 

 

 

 

 

Ouricuri  

 

 

 

 

Rio do Brígida  

(1) RIACHOS: do Poti, São Pedro, Jatobá, Conceição, do Mel, da lagoa, do 

Pau d’Arco, Novo, de Campos, da maniçoba, do Frade, das Pedras, do 

Angico, do manuíno, de São João, Caracuí, do Piau, da Quixaba, do 

Pradico, Gravatá, do Capim Grosso, do Papagaio, Comprido, do Vavá, Mão 

Direita, da Lajinha, do Tapuio, do junco, das Lajes, Cova do Anjo, da 

urtiga, Serrote e Poço do Curral; (2) LAGOAS: Lagoas dos Cavalos, do 

Desterro, do Rocha, Comprida, do Meio, do Pau em Pé, do Tatu e do 

Serrote; (3) AÇUDES: Tanque, São Bento e Tamboril;  

 

 

Santa Cruz  
 

Rios das 

Garças e  

Rio Brígida 

(1) RIACHOS: do Angico, Munduri, do Mocó, São José, das Cacimbas, 

Caldeirão, do Caboclo, do Juá, das Balanças, Alegre, do Gentio, da Volta, 

das Piranhas, da Baixa, da Baixa Grande, da Onça, da Taboa, São 

Domingos e das Garças. (2) LAGOAS: do José e do Camarada. 

 

 

Santa 

Filomena  

 

 

Rio do Pontal  

(1) RIACHOS: Grande, do Frade, do Peixe, dos Caldeirões, Mulungu, da 

Boa Vista, da Caipora, do mocambo, das Piranhas e da Água Preta; (2) 

LAGOAS: Lagoa Grande.  

 

Trindade  
 

Rio do Brígida  

 

 

(1) RIACHOS: Pati e São Pedro.  
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A escassez de água é ainda um dos principais problemas que atingem a população da região, 

apesar da implantação da adutora do oeste, que leva água do Rio São Francisco para Municípios do 

Sertão do Araripe.  

A escassez de cobertura florestal em grande parte do Sertão do Araripe faz com que não haja 

boa proteção dos solos. A irregularidade do regime pluvial agrava o problema ainda mais, em 

decorrência dos escoamentos torrenciais e das altas temperaturas durante o longo período de estiagem, 

que é comum em boa parte do ano (FUPEF, 2007). 

 

4. 2. Aspectos gerais do bioma Caatinga 

 

De origem tupi-guarani, caatinga significa mata branca e ocorre em uma área de 844.4530 

km², situada entre os paralelos 3° e 17°S e meridianos 35° e 45°W, presente em todos os Estados 

nordestinos (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia) e 

apenas uma pequena fração que está fora da Região Nordeste, localizada no Vale do Jequitinhonha, 

extremo norte da Região Sudeste, no Estado de Minas Gerais. Ao todo, sua extensão corresponde a 

9,92% do território brasileiro (IBGE, 2004).  

Em toda a sua área de ocorrência a Caatinga é caracterizada pelo clima semiárido quente, com 

precipitações escassas e irregulares no tempo e no espaço e o marcante período de estação seca, que 

vem a ser de cinco a oito meses, normalmente de julho a dezembro. Apesar das dificuldades 

ambientais e da forte concentração fundiária, o Nordeste seco é o semiárido mais povoado do planeta, 

com 20 milhões de habitantes (AB’SABER, 1999). 

Os domínios morfológicos da caatinga correspondem aproximadamente a 85% de toda a área 

do Nordeste seco, estendendo-se por depressões interplanálticas situadas entre antigos maciços 

cristalinos e chapadas eventuais, muitas vezes na forma de colinas que são banhadas por rios e riachos 

intermitentes. A grande diversidade de solos e a incidência dessas formas de colinas e brejos de 

altitude induzem a presença de áreas úmidas. No entanto, as massas de ar secas, orientadas para a 

superfície, impedem a ascensão de ar indispensável à formação de nuvens e ocorrência de chuvas 

(AB’SABER, 1999).  

Tais características fazem com que a Caatinga seja formada por um número elevado de 

formações e tipos vegetacionais com a marcante ocorrência da vegetação arbustivo-arbórea e, mais 

raramente, arbórea. Veloso et al. (1992) classificaram o bioma em savana estépica com subformações, 

de acordo com as características do componente arbóreo. Segundo Azis Ab’Saber (1999), a Caatinga 

possui pelo menos 12 tipos de coberturas, com características diversas, que vão desde matas secas 

(caatinga arbórea) até caatingas abertas, capoeiras e extensões de arbustos baixos. A característica 

comum das folhas miúdas, cascas grossas e hastes espinhentas são consequências da adaptação à 

evapotranspiração intensa decorrente do clima predominantemente seco e quente da região. 
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A biodiversidade da Caatinga ainda é desconhecida e subestimada, por se tratar de um bioma 

pouco estudado, sendo que 41,1% da Caatinga ainda não foi amostrada e 80% da área está sub-

amostrada (TABARELLI et al, 2003). Contudo já são conhecidos 932 espécies de plantas (380 

endêmicas); 148 espécies de mamíferos (10 endêmicas); 348 espécies de aves (15 espécies e 45 

subespécies endêmicas) e entre os anfíbios e répteis, 15% também são endêmicas (LEAL et al, 2003). 

O Ministério do Meio Ambiente afirma em sua página oficial na internet, que dentre os biomas 

brasileiros, a Caatinga é o menos conhecido cientificamente e vem sendo tratado com baixa 

prioridade, não obstante ser um dos mais ameaçados, devido ao uso inadequado e insustentável dos 

seus solos e recursos naturais (MMA, 2011). 

 

4. 3. Características da vegetação típica do Sertão do Araripe 

 

A vegetação típica da região é caracterizada por fisionomias de Caatinga e Cerrado, compostas 

basicamente por Caatinga Hiperxerófila, com trechos de Floresta Caducifólia (FUPEF, 2007). 

 Em 2007 foi publicado o Diagnóstico Florestal da Região do Araripe, resultado de uma 

parceria entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente que utilizou 

como metodologia o uso de imagens de satélite e softwares de geoprocessamento que permitissem 

fazer a comparação da área referente à vegetação existente com mapeamentos anteriores (SECTMA, 

2007).  

As imagens foram obtidas através dos satélites LANDSAT-7 e CBERS-2. Para a atualização 

do antropismo no período de 2002 a 2004 foram utilizadas imagens do CBERS-2, através da 

composição da imagem pela fusão das bandas 2/3/4, com a coloração natural e resolução espacial de 

20m, admitindo interpretações com escalas de até 1:50.000. O período escolhido para obtenção das 

imagens referiu-se à estação seca na Região do Araripe, em função da mínima cobertura de nuvens. 

A partir das características da biodiversidade local o diagnóstico utilizou a estratificação das 

classes de uso do solo por perfil da vegetação, conforme descrição das Figuras 07 a 17, obtidas a partir 

do Diagnóstico Florestal da Região do Araripe (SECTMA, 2007), a seguir: 

 

 

Caatinga mais rala, com porte médio de 3m de 

altura. O volume de madeira é considerado baixo, 

pois o estrato superior possui árvores emergentes 

esparsas. Na imagem aparece com tonalidade 

geralmente clara devido ao solo exposto. 

FIGURA 07 - Vegetação de Caatinga Arbustiva (tipologia florestal 2).  

Fonte: SECTMA, 2007. 
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Caatinga mais densa que a arbustiva. Seu 

porte médio é de 4,5 m de altura, com maior 

volume de madeira. Apesar da ocorrência de 

espécies arbustivas, o estrato superior possui 

árvores emergentes, cujas copas chegam a se 

tocar. 

FIGURA 08 - Vegetação de Caatinga Arbustiva-arbórea (tipologia 3).  

Fonte: SECTMA, 2007. 

 
 

 

Caatinga com maior volume de madeira, com 

porte médio elevado (acima de 5m). Ocorre 

principalmente em solos mais profundos, com 

pouca ou nenhuma vegetação arbustiva. No 

estrato superior, as copas das árvores 

emergentes se cruzam. 

FIGURA 09 - Vegetação de Caatinga Arbórea (tipologia 4). Fonte: SECTMA, 2007. 

 

 

Tipologia intermediária entre a mata úmida e 

de cerrado. Apresenta também porte elevado. 

Em geral sua textura apresenta-se menos 

homogênea do que a mata úmida. 

FIGURA 10 - Vegetação de Cerradão. Fonte: SECTMA, 2007. 

 

 

Vegetação de porte médio, com árvores mais 

esparsas que deixam surgir pequenas clareiras 

perceptíveis na imagem através de pontos. 

FIGURA 11 - Vegetação de Cerrado. Fonte: SECTMA, 2007. 
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Porte elevado, com média superior a 8m de 

altura, é encontrada nas áreas úmidas da parte 

superior da chapada, ao noroeste. Apresenta 

superfície homogênea, diferenciando-se 

bastante das outras classes. 

FIGURA 12 - Vegetação de Mata Úmida. Fonte: SECTMA, 2007. 

 

 

É resultante do uso da mata úmida. Pode ser 

considerada como a fase média da sucessão 

florestal. Geralmente, ocorre nas encostas da 

chapada misturada com plantios de frutíferas 

em pequenas propriedades, com uma textura 

intercalada com outros usos. 

FIGURA 13 - Vegetação de Mata Secundária. Fonte: SECTMA, 2007. 

 

 

Encontra-se na parte superior da chapada, em 

regiões mais secas. Possui semelhanças com o 

Cerrado, o Contato e a Caatinga. 

 

FIGURA 14 - Vegetação de Carrasco. Fonte: SECTMA, 2007. 

 

 

 

Vegetação de transição que ocorre na parte 

superior da chapada, em região medianamente 

úmida, com espécies e características comuns 

do Cerradão e do Carrasco.  

 

FIGURA 15 - Vegetação de Contato Cerradão-Carrasco. Fonte: SECTMA, 2007. 
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Ocorre em pequenas áreas na encosta da 

chapada. Atualmente encontra-se bastante 

descaracterizada pelo intenso antropismo 

FIGURA 16 - Vegetação de mata seca. Fonte: SECTMA, 2007.  

 

 

 

Caracteriza-se como o início da sucessão 

florestal. Possui altura média superior a 2m. 

Ocorre principalmente sobre a Chapada do 

Araripe, nas áreas de contado 

Cerradão/carrasco e no carrasco. 

FIGURA 17 - Vegetação de regeneração. Fonte: SECTMA, 2007. 

 

Para as superfícies com água o estudo realizou a identificação das áreas de açudes, lagoas e os 

diversos cursos de água, constatando que estes mananciais, ainda que predominantemente temporários, 

correspondem a aproximadamente 0,2% do território. Em face do período de estiagem em que as 

imagens foram realizadas, alguns pequenos açudes e barreiros não foram identificados com tal, 

passando a ser classificados como áreas antropizadas.  

As áreas de antropismo, caracterizadas essencialmente como áreas agrícolas, reúnem todas as 

formas de antropismo não inclusas em outras classes, como áreas agrícolas em geral, áreas de 

vegetação em pousio, capoeira, pastagens, pequenos açudes descaracterizados no período de estiagem 

e áreas com solo exposto. A Tabela 06 demonstra a distribuição dos tipos de vegetação que ocorrem 

na Região. 

 

TABELA 06 - Tipos de vegetação que ocorrem no Sertão do Araripe.  

Fonte: SECTMA, 2007. 
 

 

Classe 

Mapeada 

Araripina Bodocó Exu Granito Ipubi Moreilândia Ouricuri Santa 

Cruz 

Santa 

Filomena 

Trindade TOTAL 

(ha) 

 
Antropismo 

 

135.352,48 

 

105.762,96 

 

86.954,41 

 

31.440,78 

 

66.163,01 

 

33.595,05 

 

149.718,71 

 

50.953,79 

 

48.768,41 

 

16.748,78 

 

737.248,01 

Caatinga 
Arbórea 

 

9.277,01 

 

4.811,75 

 

6.590,88 

 

2.773,73 

 

3.655,89 

 

3.442,80 

 

12.675,61 

 

9.108,56 

 

17.411,10 

 

763,77 

 

72.026,96 

Caatinga 
Arbustiva 

 

17.527,24 

 

8.760,85 

 

6.013,93 

 

7.641,15 

 

1.613,52 

 

4.058,28 

 

43.221,24 

 

16.634,96 

 

4.182,34 

 

2.415,04 

 

112.357,60 

Caatinga 
Arbustiva 
Arbórea 

 

20.442,52 

 

9.868,66 

 

10.356,83 

 

10.648,72 

 

2.414,37 

 

5.754,88 

 

48.234,26 

 

43.790,60 

 

19.297,86 

 

2.560,36 

 

174.182,68 

 
Carrasco 

 

5.753,34 

 

11.828,44 

 

9.626,11 

 

0 

 

15.452,46 

 

10.798,73 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

53.459,08 

Contato 
Cerradão/ 
Carrasco  

 

0 

 

679,21 

 

20.447,26 

 

0 

 

0 

 

3.694,77 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24.821,24 

 
Mata Seca 

 

0 

 

479.89 

 

3.046,50 

 

0 

 

0 

 

511,89 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40.037,28 

 
Regeneração 

 

944,82 

 

3.332,75 

 

4.176,40 

 

0 

 

1.315,10 

 

1.889,36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

21.658,43 

 
TOTAL 

 

189.297,41 

 

145.524,51 

 

147.212,32 

 

52.504,38 

 

90.614,35 

 

63.745,76 

 

253.849,82 

 

120.487,91 

 

89.659,71 

 

22.487,95 

 

1.235.791,00 
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A Tabela 07 demonstra a proporção entre a vegetação remanescente de Caatinga e as áreas 

antropizadas no Sertão do Araripe. 

 

TABELA 07 - Proporção entre vegetação remanescente e áreas antropizadas no Araripe. Fonte: 

SECTMA, 2007. 

 

 

Classe 

Mapeada 

Araripina Bodocó Exu Granito Ipubi Moreilândia Ouricuri Santa 

Cruz 

Santa 

Filomena 

Trindade TOTAL 

(ha) 

 

Antropismo 

 

135.352,48 

 

105.762,96 

 

86.954,41 

 

31.440,78 

 

66.163,01 

 

33.595,05 

 

149.718,71 

 

50.953,79 

 

48.768,41 

 

16.748,78 

 

737.248,01 

            

Vegetação 53.944,93 39.761,55 60.257,91 21.063,60 24.451,34 30.150,71 104.131,11 69.534,12 40.891,30 5.739,17 498.543,00 

            

TOTAL 189.297,41 145.524,51 147.212,32 52.504,38 90.614,35 63.745,76 253.849,82 120.487,91 89.659,71 22.487,95 1.235.791,00 

 

Entre os 11 municípios da região do Araripe, 7 apresentaram percentuais de vegetação 

inferiores a 40%. Observou-se também que os 5 municípios do Pólo Gesseiro (Araripina, Ouricuri, 

Ipubi, Trindade e Bodocó) obtiveram percentuais de 29% de cobertura florestal, em média. Os 

Municípios do entorno ainda comportam percentuais maiores de cobertura florestal, em alguns casos 

acima de 65%, como Parnamirim e Terra Nova, em virtude do seu maior distanciamento do pólo 

gesseiro. Recentemente, depois do esgotamento da oferta de madeira extraída das localidades mais 

próximas dos núcleos urbanos do pólo gesseiro, as calcinadoras de gesso passaram a adquirir madeira 

extraída de áreas mais distantes. (SECTMA, 2007) 

 

4. 4. Os remanescentes florestais e o desmatamento na Caatinga 

 

Em 2009 o Ministério do Meio Ambiente implantou o Programa de Monitoramento dos 

Biomas Brasileiros, com o objetivo de mapear os desmatamentos nos cinco biomas existentes no país 

(Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica). Para tanto foi utilizado o Mapa da Cobertura 

Vegetal do MMA/PROBIO de 2002 como referência, interpretação visual e identificação de mudanças 

no interior dos remanescentes com imagens (CBERS e Landsat) de 2002 e 2008. Ao final, foi 

realizado um fórum técnico-científico para discussão dos dados finais com especialistas em 

mapeamento da Caatinga (MMA, 2010). 

 O resultado desse trabalho demonstra que a cada ano a Caatinga vem perdendo remanescentes 

florestais e consequentemente a sua desconhecida biodiversidade. O trabalho realizado através de 

sensoriamento remoto, referente ao desmatamento da Caatinga de 2002 a 2008, mostra que a área total 

desflorestada saltou de 43,3% em 2002 para 45,3% em 2008. A área desmatada nesse período foi de 

16.576 Km², que correspondem a 2,0% de todos os remanescentes. Até 2002 esses remanescentes 

florestais ocupavam 55,67% da área de incidência do bioma e em 2008 apenas 53,62%. Considerando 

esses valores, a taxa média anual de desmatamento da Caatinga entre os anos de 2002 e 2008 foi de 

2.763 km², ou 0,33% de perda da sua cobertura florestal a cada ano, conforme demonstra a Tabela 08.  
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TABELA 08 - Cobertura florestal na área de incidência do Bioma Caatinga.  

Fonte: MMA, 2010 
 

Classe até 2002 (%) até 2008 (%) 
Vegetação Suprimida 43,38 45,39 

Vegetação remanescente 55,67 53,62 
Corpos d'água 0,95 0,99 

 

 Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, a quantidade média de carbono na Caatinga 

por hectare é de 25.5 toneladas. Assim, a emissão média anual de CO² por desmatamento da Caatinga 

entre 2002 e 2008 foi de 25 milhões de toneladas. A Tabela 09 demonstra os dados do desmatamento 

da caatinga entre o período de 2002 a 2008, por unidade da federação (MMA, 2010).  

TABELA 09 - Dados do desmatamento da caatinga de 2002 a 2008, por unidade da federação. 

Fonte: MMA, 2010 

 

UF 

Área de 

abrangência 

da Caatinga 

(Km²) 

Área 

desmatada 

antes de 2002 

Área desmata 

entre 2002 e 

2008 

Percentual do 

Bioma desmatado 

entre 2002 e 2008 

 

BA 

 

300.967 

 

149.619 

 

4.527 

 

0,55% 

 

CE 

 

147.675 

 

54.735 

 

4.132 

 

0,50% 

 

PI 

 

157.985 

 

45.754 

 

2.586 

 

0,31% 

 

PE 

 

81.141 

 

41.159 

 

2.204 

 

0,27% 

 

RN 

 

49.402 

 

21.418 

 

1.142 

 

0,14% 

 

PB 

 

51.357 

 

22.342 

 

1.013 

 

0,12% 

 

MG 

 

11.100 

 

5.371 

 

353 

 

0,02% 

 

AL 

 

13.000 

 

10.320 

 

353 

 

0,04% 

 

SE 

 

10.027 

 

6.683 

 

157 

 

0,02% 

 

MA 

 

3.753 

 

1.134 

 

97 

 

0,01% 

 

TOTAL 

 

826.411 

 

358.540 

 

16.576 

 

2,0% 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as principais causas da crescente devastação são o 

uso irracional da vegetação para fins energéticos na forma de lenha e carvão e o avanço de frentes 

agrícolas e pecuárias. O alerta é mais grave porque apenas 7% da cobertura possui algum tipo de 

proteção na forma de unidades de conservação. Porém, além das fragilidades institucionais que 

caracterizam a capacidade de gestão dessas unidades, apenas 1% de toda a área do bioma está coberto 

por unidades de proteção integral (MMA, 2010). 
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4. 5. Explotação do gesso 

 

4. 5. 1. Localização da atividade e dados sobre a produção do gesso 

 

O pólo gesseiro está situado na microrregião do Araripe, que integra a mesorregião do Sertão 

de Pernambuco. As principais empresas que compõe a cadeia produtiva do gesso no Estado estão 

localizadas basicamente em cinco munícipios da região do Araripe, são eles: Araripina-PE, Trindade-

PE, Ouricuri-PE, Ipubi-PE e Bodocó-PE, conforme demonstra a Figura 18 (SINDUSGESSO, 2010). 

 

FIGURA 18 - Localização dos Municípios do Pólo Gesseiro no Sertão do Araripe. 

 

O Pólo Gesseiro do Araripe possui 39 minas de gipsita, 139 indústrias de calcinação e de 730 

indústrias de pré-moldados. A região responde por 95% do gesso consumido no Brasil. O arranjo 

produtivo do gesso emprega cerca de 13.200 empregos diretos e aproximadamente 66.000 indiretos, 

com um faturamento médio que alcança aproximadamente US$ 640 milhões por ano (SINDUGESSO, 

2010). 

A região detém uma reserva estimada em 1,22 bilhões de toneladas, sendo umas das mais 

expressivas e importantes do mundo, principalmente pelo alto teor de pureza do gesso existente na 

Região (DNPM, 2010). 

A mineração da gipsita representa a atividade de maior importância econômica frente as 

demais substâncias minerais exploradas em 2007 no Estado de Pernambuco e tem crescido fortemente 

em valor de produção, conforme demonstra o Quadro 05. 
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QUADRO 05 - Valor da produção da mineração da gipsita no Sertão do Araripe. 

FONTE: DNPM, 2009. 
 

ANO VALOR (R$) 

2005 19.996.324,62 

2006 11.734.087,14 

2007 23.642.369,36 

 

A gipsita possui várias finalidades comerciais. Na agricultura, é utilizada como corretivo para 

o solo, depois de calcinado serve para a fabricação de cimento e gesso para a construção civil, moldes 

cerâmicos, nas indústrias de jóias, automotiva, na medicina, na odontologia, entre outras. No Brasil o 

consumo médio de 15 kg por habitante/ano é considerado muito baixo, enquanto que na Europa este 

consumo sobe para 80 kg/hab/ano e nos Estados Unidos, 118 kg/hab/ano. A meta do Sindicato da 

Indústria do Gesso - SINDUGESSO é que a média de consumo brasileira chegue a 35 

kg/habitante/ano em mais alguns anos, ou seja, mais de 300% acima da média atual (SINDUGESSO, 

2010). 

Em 2008, o Pólo Gesseiro produziu 5,5 milhões de toneladas de gesso, o que corresponde a 

95% da produção nacional. Desse montante, 61% foram destinados à fabricação de blocos e placas, 

35% para revestimento, 3% para moldes cerâmicos e 1% para outros usos, sendo crescente o uso da 

gipsita pela indústria de cimento e para fins agrícolas Quadro 06 (SINDUGESSO, 2010). 

 

QUADRO 06 - Distribuição da produção brasileira de gipsita em 2002.  

Fonte: DNPM, 2003. 

 

SETOR INDUSTRIAL DISTRIBUIÇÃO (%) 

Produção de gesso 55 

Fabrico de cimento 33 

Uso agrícola 12 

  

Na Tabela 10, temos a evolução da produção de gesso entre 1999 a 2004, que aponta a forte 

tendência de crescimento do mercado de gesso no país e o potencial de expansão do pólo gesseiro do 

Araripe. 

 

TABELA 10 - Evolução da produção de gesso entre 1999 a 2004.  
FONTE: SINDUGESSO, 2005 

 

TIPO/ANO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Gipsita 960 1.080 1.140 1.200 1.560 1.800 

Pré-moldado 396 420 420 360 480 600 

Gesso 420 480 600 540 660 1.200 

TOTAL 1.776 1.980 2.160 2.100 2.700 3.600 

Crescimento (%) ------------- 11,49% 9,09% -2,78% 28,57% 33,33% 
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4. 6. Perfil das empresas do pólo gesseiro do Araripe e  ações governamentais de incentivo à 

atividade 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM divide o universo das empresas de 

mineração e de calcinação de gipsita em três segmentos: o das transnacionais; dos grupos cimenteiros; 

e o das pequenas e médias empresas familiares locais (DNPM, 2009). 

O grupo das transnacionais é composto por três empresas produtoras de gesso acartonado ou 

drywall. São  e las  a  Lafarge Gypsum, através da sua controlada a Gipsita S/A Mineração Indústria e 

Comércio, que tem mina e calcinação em Araripina/PE e uma calcinação integrada com a unidade 

produtora de acartonado em Petrolina/PE; a Knauf do Brasil, que tem mina em Araripina/PE; tem 

mais duas minas no município de Camamu/BA, e produz gesso acartonado no município de 

Queimados/RJ; e a Saint Gobain, que através da Placo do Brasil possui mina em Araripina/PE e 

produz gesso acartonado em Mogi das Cruzes/SP. (DNPM, 2009). 

O segundo segmento é composto pelos grupos cimenteiros Votorantim, representado pela 

coligada Votorantim Cimentos N/NE S/A; Nassau, através da Cia. Brasileira de Equipamento; e o 

Holcim, diretamente através da Holcim Brasil S/A. 

O terceiro segmento é composto por cerca de trinta e quatro (34) empresas familiares locais, 

de médio e pequeno porte que se dedicam à mineração e por cerca de 140 instalações de calcinação. 

A entrada das transnacionais no mercado brasileiro ocorreu na década de 1990. Diante do 

excesso de oferta existente no mercado, todas as empresas desse grupo optaram por manter paralisadas 

as quatro (4) minas que controlam e passaram a adquirir a matéria prima de grupos cimenteiros ou das 

denominadas empresas familiares locais de médio e pequeno porte. (DNPM, 2009). 

Os grupos cimenteiros, embora controlem quinze (15) minas, produzem em apenas quatro (4) e 

geram aproximadamente 38% da produção estadual. Na década de 1990 além da produção para o 

consumo próprio, passaram a ofertar o material no mercado comercializando-o para grandes e 

pequenas calcinadoras, bem como para aplicação na agricultura. 

As empresas familiares locais, de médio e pequeno porte, controlam quarenta e três (43) 

minas, e produzem em média 62% da produção estadual. Caracterizam-se principalmente por possuir 

uma produção de pequena escala e por possuírem um perfil bastante heterogêneo de estrutura técnica e 

administrativa (DNPM, 2009) 

O porte das empresas de calcinação é diversificado, uma vez que 12% das calcinadoras 

produzem menos de 20 t/dia; 59% produzem entre 20 e 50 t/dia; 19% produzem entre 50 e 100 t/dia; e 

10% produzem mais que 100 t/dia. Todavia, tais dados demonstram que há uma maior incidência de 

empresas de porte médio no setor (PROJETEC, 2010). 

O atual perfil do pólo gesseiro também é reflexo das iniciativas do Estado para o setor. Além 

do crescimento da economia, especialmente nos últimos dez anos, com destaque para o crescimento da 

construção civil, além da agricultura e dos serviços relacionados à área da saúde, têm repercutido 

diretamente para o aumento da demanda por produtos a base de gesso no Brasil. Somam-se a esse fato 
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os investimentos públicos voltados para o fomento ou o incentivo ao desenvolvimento da indústria do 

gesso no Sertão do Araripe, com destaque para: a) a abertura de novos mercados no âmbito público e 

privado; b) subsídios para a aquisição ou omissão para a fiscalização da matriz energética (primeiro 

óleo BPF e agora de gás GLP); c) concessão de terrenos para construção de novas unidades; d) criação 

de linhas de crédito especiais para o setor através de bancos estatais; e) criação de um centro 

tecnológico de apoio ao arranjo produtivo do gesso; f) apoio a pesquisa para diversificação de 

produtos, melhoria da qualidade do gesso produzido, entre outros. As ações de governamentais e a 

conjuntura econômica foram decisivas para a forte expansão que a produção do gesso vem obtendo 

desde a década de 90 (SINDUGESSO, 2010; CONDEPE/FIDEM, 2010). 

 

4. 7. O processo de calcinação do gesso 

 

O gesso produzido da gipsita (Sulfato de Cálcio Bi-hidratado, ou seja, CaSO42H2O) é obtido 

através dos processos de: a) britagem: fragmentação de blocos do minério sendo, normalmente, 

utilizados britadores de mandíbulas e rebritadores de martelo; b) moagem: dependendo do tipo de 

forno a ser utilizado, a gipsita pode ser moída em moinhos de martelo antes de ser peneirada; c) 

peneiramento: a depender da existência de plantas de calcinação, como fornos de tipos diferentes, a 

gipsita moída pode ser peneirada, e separadas em frações para usos específicos; d) calcinação: 

operação na qual a gipsita se transforma em gesso (sulfato de Cálcio semi-hidratado, isto é 

CaSO41/2H2O) pela ação do calor; e) pulverização: o gesso, após a calcinação, é normalmente 

triturado em moinho de martelo, moagem fina, para obtenção de granulometria final especificada pelas 

normas da ABNT; f) estabilização: a depender das condições de calcinação, o gesso pode passar por 

um período de estabilização, para obter maior homogeneidade na composição final; g) embalagem: o 

gesso é normalmente embalado em sacos multifoliados de papel, contendo 20 ou 40 kg (PERES, 

2001).  

Para a realização da calcinação do gesso, mais de 400 fornos estão em atividade no pólo 

gesseiro. Entre os modelos de fornos mais utilizados estão o tipo panela, marmita vertical, marmita 

horizontal e o rotativo de queima indireta. Além desses fornos, que proporcionam uma calcinação 

sobre pressão atmosférica, há fornos do tipo autoclave que são usados na produção do gesso alfa 

(BASTOS & BALTAR, 2003). A Figura 20 descreve os tipos de gesso produzidos e as diversas 

formas de uso. 
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FIGURA 19 - Tipos e formas de uso do gesso. (Fonte: Adaptado de BASTOS & BALTAR, 

2003; PERES, 2001; e ARAÚJO, 2004). 

 

Abaixo, a Figura 21 ilustra o fluxograma de funcionamento de uma indústria de calcinação de 

gesso. 

 

 

 

FIGURA 20 - Fluxograma do funcionamento de uma indústria de calcinação de gesso. 

(Fonte: PROJETEC, 2010). 

1. Britagem 
2. Fabricação de gesso para construção 
3. Silo 
4. Calcinação de gesso de base 
5. Embalagem 
6. Fabricação de gesso para cerâmica 
7. Reservatório para combustível 
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4. 8. Impactos Ambientais da Atividade de Calcinação do Gesso 

 

Através do processo de calcinação da gipsita o Pólo Gesseiro de Pernambuco se tornou a 

atividade industrial que mais explora madeira para fins energéticos no Estado de Pernambuco. 

Segundo o IBAMA, em apenas dez anos, mais de 80.000 hectares de caatinga foram desmatados na 

região para servir de energia para o processo de calcinação de gesso. Em 2006, 80% da madeira 

utilizada com fins energéticos pelo Pólo Gesseiro era proveniente de espécies da caatinga, extraídas de 

forma ilegal e insustentável, para suprir de energia aproximadamente 139 indústrias calcinadoras, 

enfraquecendo o solo, os mananciais e eliminando o recurso florestal com o seu valor de uso e de 

conservação (IBAMA, 2006). 

Em 2008 a atividade de calcinação do gesso consumiu o volume de 1,1 milhões de m³ de 

material proveniente da vegetação para fins energéticos. Em 2009, a previsão é que o consumo de 

lenha por parte do pólo gesseiro do Araripe, em Pernambuco tenha atingido 1,2 milhão m³ /ano 

(MMA, 2007 e IBAMA, 2008). 

Devido ao porte e ao processo de explotação, a atividade de calcinação do gesso concorre de 

maneira determinante para o agravamento dos problemas ambientais relacionados ao uso da caatinga 

como fonte de biomassa para geração de energia (EMBRAPA 2006).  

Há registros também da ocorrência de outros impactos socioambientais relacionados a 

atividade de calcinação do gesso, com destaque para a poluição atmosférica que acarreta em diversas 

doenças na população local (MEDEIROS, 2003) e outros relacionados ao descumprimento de normas 

trabalhistas (MPT, 2011). 

 

4. 8. 1. Principais impactos causados à saúde humana 

 

Entre os estudos sobre a atividade gesseira, são poucos os que abordam os impactos da 

poluição ambiental por poeira de gesso na saúde da população. Apenas um estudo sistemático foi 

realizado com esse fim pelo pesquisador da Fundação Osvaldo Cruz – Fiocruz, Marcílio Sandro de 

Medeiros, que em 2003 defendeu dissertação de mestrado com o título: “Poluição ambiental por 

exposição à poeira de gesso: impactos na saúde da população”.  

A poeira é formada por partículas sólidas, suspensa ou capaz de se manter suspensa no ar, 

resultante da trituração ou outro tipo de ruptura mecânica de um material originalmente sólido. O 

nome partícula refere-se a uma unidade simples da matéria que geralmente possui formas irregulares e 

são maiores que 0,5 µm. A presença de partículas suspensas no ar que impliquem riscos ou danos 

ambientais indica a ocorrência de poluição atmosférica (SANTOS, 2001 in MEDEIROS, 2003). 
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Os trabalhadores expostos à poeira de gesso estão sujeitos a sofrer irritação na membrana da 

mucosa do trato respiratório e dos olhos, como a conjuntivite, rinites crônicas, laringites, faringites, 

perda da sensação do olfato e do paladar, hemorragias de nariz e reações das membranas da traqueia e 

brônquicas. Experimentos feitos com animais expostos à poeira do gesso indicaram o 

desenvolvimento de pneumonia e pneumoconiose intersticial, ocorrendo ainda alterações na circulação 

sanguínea e linfática (MEDEIROS, 2003). Segundo a OIT (1989), são as características físicas do 

mineral que determinam o local de deposição das partículas, mas é a composição química da fibra que 

determina sua capacidade de produzir doenças. 

No estudo desenvolvido por Medeiros (2003), foi constatado que as doenças respiratórias já 

representam a segunda maior causa de internações no Município de Araripina, com 14,2% do total. O 

destaque é para as pneumonias por microrganismo não especificado, que representam mais da metade 

dos diagnósticos de doenças do aparelho respiratório (55,7%), seguidas pela asma (26,1%) e as 

bronquites agudas (5%). A primeira causa das internações em Araripina, observada no ano de 2001 é 

devido à gravidez, parto e puerpério, que correspondem a 34,8% do total (MEDEIROS, 2003). 

Em Morais, distrito rural vinculado ao Município de Araripina, onde se encontram em 

operação a atividade de calcinação do gesso, a partir de levantamento realizado sobre atendimentos no 

posto de saúde local, foi constatada a incidência de tosse em 28,3% da população, caracterizada como 

seca e persistente por mais de 30 dias. A tosse foi referida com maior frequência na população de faixa 

etária de 6 a 10 anos de idade (21%). Não foi observada diferença de gênero entre os sintomáticos 

respiratórios. No entanto, as mulheres foram as que mais referiram queixas oculares (65,4%) e 

irritação de pele (68,2%). Quanto ao sangramento nasal a queixa é mais frequente na faixa etária de 21 

a 40 anos (30%), seguidas das faixas etárias de 11 a 20 anos (29%), de 0 a 10 anos (19%), de 31 a 50 

(6%) e de maiores de 50 anos (15%). Os adolescentes e adultos jovens são os mais afetados. As 

referências de problemas na conjuntiva ocular acometem principalmente as faixas etárias de 21 a 40 

anos (32%), seguidas pela os maiores de 50 anos (24%), e pelos indivíduos de 11 a 20 anos (23%). As 

queixas de irritação de pele variaram segundo a idade com um padrão distinto, sendo mais 

mencionadas por adultos de 21 a 40 anos (33%), seguido dos mais idosos (> 50 anos) com 27%, de 0 a 

10 anos (18%) e 11 a 20 anos (18%). A falta de ar é uma queixa que se distribui muito 

homogeneamente até os 50 anos de idade (0 a 10 anos, 27%; de 11 a 20 anos, 24%; de 21 a 40 anos, 

23%); Para os maiores de 50 anos ela representou 16%.  

O Quadro 07 descreve as principais morbidades referidas na população urbana do Distrito de 

Morais, Município de Araripina. 
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QUADRO 07 – Principais morbidades da população urbana do Distrito de Morais, no Município 

de Araripina.  Fonte: MEDEIROS, 2003 

Irritação da conjuntiva ocular 42,92% 

Sangramento nasal 37,39% 

Tosse 28,26% 

Irritação na pele 18,48% 

Falta de ar 16,26% 

História de doença respiratória pregressa 16,34% 

        

Se considerarmos a faixa etária de 0 a 10 anos, observou-se registro de queixas de tosse em 

39%, seguida das faixas etárias de 11 a 20 anos (20%), de 21 a 40 anos (18%) e de mais de 50 anos 

(17%). Assim como na sede do Município de Araripina, os grupos mais afetados são os mais jovens. 

Todavia, de acordo com Medeiros (2003), ao afetar predominantemente crianças e jovens é possível 

prever em longo prazo a ocorrência de quadros nosológicos mais graves e incapacitantes nessa 

população acometida. 

Os impactos à saúde pública são mais graves ainda entre os trabalhadores das empresas do 

setor, que manuseiam a gipsita sem o uso de equipamentos e instalações inadequadas (MPT, 2011). 

Estudos publicados sobre os problemas relacionados ao ambiente de trabalhado da indústria de 

calcinação do gesso do Araripe também são escassos, embora um trabalho realizado pela Secretaria de 

Saúde de Pernambuco, em 1993, registrou a existência de um ambiente predominantemente 

inadequado, com excesso de poeira, calor e ruído, principalmente nas empresas pequenas. 

(COUTINHO et al., 1994, apud MEDEIROS, 2003). 

No único diagnóstico da atividade gesseira do Araripe, realizado em 1995, as principais causas 

de falta ao trabalho na indústria de calcinação do gesso foram: bebidas alcoólicas (38%), “doenças 

comuns” (35%) e atividades agrícolas (22%). Entre as denominadas “doenças comuns”, as que mais 

induziram à ausência no trabalho foram as doenças do aparelho respiratório 66% e as de coluna 30% 

(SANTOS e SARDOU, 1996 apud MEDEIROS, 2003). 

Várias funções desenvolvidas nas calcinadoras oferecem riscos aos trabalhadores. As funções 

de “britador”, “ajudante”, “foguista” e “balanceiro” são realizados por indivíduos expostos a 

concentrações excessivas de ruídos, esforço físico e temperatura acima do limite permitido em lei. Em 

avaliações audiométricas realizadas em algumas empresas, foram diagnosticados diversos casos de 

“britadores” que perderam a audição. Foi verificado principalmente em trabalhadores com idade entre 

30 a 50 anos, que exercem suas funções a mais de 10 anos, o comprometimento do aparelho auditivo. 

O problema poderia ser evitado com o uso correto do EPI (abafador e ruído), que muitas vezes não são 

usados, apesar do alto risco de danos à saúde (MEDEIROS, 2003). 
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Em entrevistas realizadas com empresários do setor, Medeiros (2003) constatou que o discurso 

do patronato segue a tendência de minimizar os riscos e de desvincular os problemas de saúde da 

atividade de calcinação do gesso. Afirmam que não há estudos precisos que comprovem a relação de 

danos à saúde provocados pela poeira de gesso, nem os problemas respiratórios registrados nos seus 

trabalhadores ou nas populações que residem no entorno das fábricas (MEDEIROS, 2003). 

Outro fator que provoca a poluição atmosférica pela indústria de calcinação do gesso está 

relacionado com a matriz energética da atividade e que precisa ser melhor investigado. Tanto a queima 

da madeira como a combustão de derivados de petróleo (óleo BPF e coque) são fontes de poluição por 

hidrocarbonetos nocivos a saúde humana. Qualquer que seja a matriz energética utilizada na 

calcinação é necessária a utilização de um mecanismo de filtragem correspondente. Segundo a 

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, apesar da forte produção de resíduos atmosféricos, até o 

ano de 2006 a maior parte das empresas calcinadoras não utilizava nenhum mecanismo de controle e 

tratamento sobre os gases emitidos no processo de combustão para a produção de energia (Quadro 08). 

 

QUADRO 08 - Tipos de filtros de ar utilizados na calcinação da gipsita pelo pólo gesseiro do 

Araripe em 2006. Fonte: CPRH, 2006 

Tipo do Filtro de ar % 

 

Filtro de mangas 4 

Ciclones 22 

Não utiliza qualquer tipo de filtro 74 

   

Além do perfil da atividade e as características do principal produto utilizado, o alto 

percentual de empresas que não utilizam os procedimentos básicos de controle dos resíduos 

atmosféricos, aponta para a relação direta entre a atividade de calcinação de gesso e impactos causados 

à saúde da população local. 

 

4. 8. 2. Principais impactos sobre a Caatinga 

 

Há 40 anos a vegetação é utilizada como combustível no processo de calcinação de gesso, o 

que somado a outros processos exploratórios acarretaram diversos impactos na região. O pólo gesseiro 

é responsável por realizar o maior consumo de lenha por setor industrial no Estado de Pernambuco e, 

portanto, o maior consumidor de lenha no Sertão do Araripe (IBAMA, 2006). A Tabela 11 mostra a 

demanda por produtos florestais para fins energéticos pela atividade de calcinação do gesso, tendo 

como referência o uso da lenha como única fonte energética. Para tanto, considera-se o volume de um 

estéreo (st), correspondente ao valor do metro empilhado de lenha, que tem uma relação variável com 

o metro cúbico e fator de conversão de 2,65 metros estéreo para cada metro cúbico. 

 



84 

 

 

TABELA 11 - Demanda por combustíveis lenhosos no Sertão do Araripe.  

FONTE: SECTMA, 2007 
 

 

SETOR 

DEMANDA DE LENHA 

 

     estéreis (st) 

 

Tonelada 

Tep 
  (tonelada equivalente 

de petróleo) 
Indústria do gesso (100%) 5.760.000 1.958.400 599.270 

Outras indústrias e serviços 106.648 36.260 11.096 

Setor residencial 579.048 196.876 60.244 

TOTAL 6.445.696 2.191.537 670.610 

 

O consumo de gesso tende a crescer, uma vez que as políticas públicas de fomento e as 

iniciativas dos empresários do setor convergem para a busca de novos mercados, inclusive 

estimulando a substituição de diversos materiais utilizados na construção civil pelo gesso.  

Um aspecto importante a destacar para esse processo produtivo é que economicamente a lenha 

é uma fonte energética bastante competitiva entre as demais opções, tendo menor custo de produção 

frente ao Óleo BPF, Coque e Gás Liquefeito (CPRH, 2006).  

 Um exemplo expressivo da relação entre desmatamento e produção do gesso no Sertão do 

Araripe, foi aferido via a medição da cobertura florestal de Araripina, o principal município do Pólo 

Gesseiro. Esse estudo concluiu que a área de caatinga desmatada atingiu 82,81% do Município em 28 

anos. Dos 93.001,27 hectares existentes em 1973, restavam apenas 5.872,47 em 2001. Durante esse 

período a extração de gipsita na região saltou de 200 mil para 1,4 milhões de toneladas ao ano (Quadro 

09). A pesquisa conclui que a exploração insustentável da caatinga somente no Município de 

Araripina promoveu a extração de 7,5 milhões de metros estéreis de lenha durante aquele período 

(SANTOS, 2006).  

 

QUADRO 09 - Mudanças da cobertura de vegetação nativa do Município de Araripina. Fonte: 

SANTOS, 2006. 

Indicador 1973 2001 

 

Área desmatada em Araripina 50.872,47 ha 93.001,27 ha 

Extração de Gipsita 200.000 t 1.400.000.000 t 

  

 

 A repercussão do impacto do uso ilegal da lenha sobre a cobertura florestal da região pode ser 

ilustrada através da imagem de satélite que confere a verificação entre cobertura florestal 

remanescente e área desmatada. Uma imensa área contigua de desmatamento atinge o oeste do Estado 

de Pernambuco, tendo os municípios do pólo gesseiro como epicentro geográfico. A imagem 

demonstra ainda que as estradas existentes funcionam como verdadeiras artérias para transportar a 

madeira desmatada em direção às indústrias de gesso (Figura 21). (SECTMA, 2007) 
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FIGURA 21 - Imagem de satélite do extremo oeste do Estado de Pernambuco, divisa com 

os Estado do Piauí e Ceará, com contraste de vegetação remanescente e área desmatada. 

 

4. 9. O perfil da matriz energética da atividade de calcinação do gesso 

 

A energia é um dos fatores mais importantes em qualquer processo de desenvolvimento 

econômico. Com o aumento exponencial da produção de bens e do consumo no mundo, as principais 

fontes energéticas comercializadas pela indústria, que são à base de petróleo, passaram a ser 

explorados por todos os países e tornaram-se commodities, com preços definidos no mercado 

internacional, com base no aumento ou queda na oferta e demanda desses produtos. O planejamento 

energético de qualquer empreendimento, ou atividade produtiva, passou a ser uma questão estratégica 

ainda maior, que pode comprometer decisivamente sobre a viabilidade econômica de uma empresa. 

(PROJETEC, 2010) 

A calcinação da gipsita é a principal etapa da produção do gesso. Nesse processo, o minério é 

submetido a altas temperaturas, o que demanda uma grande quantidade de energia. A principal base 

energética da indústria de calcinação do gesso é a biomassa, obtida através do uso direto da lenha 

vegetal. O complexo cenário econômico, as características operacionais do setor e o baixo nível de 

responsabilidade socioambiental da maioria das empresas, reforçados pela fragilidade da gestão 

ambiental, fizeram com que a lenha obtida em processos de desmatamento ilegal se consolidasse 

durante muito tempo como a principal matriz energética daquela atividade. Mas, há também no setor o 

consumo de combustíveis fósseis, como o óleo BPF, o coque e o gás natural (CPRH, 2006). 

Atualmente, algumas importantes fontes de energia renovável como hidroelétrica, eólica e 

solar ainda apresentam um alto custo para a produção que inviabiliza a sua utilização até o momento 

(PROJETEC, 2010).  
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4. 10. O uso dos combustíveis fósseis na atividade de calcinação do gesso 

 

As fontes de energia não renovável, como o carvão mineral, o petróleo e o gás sãos os tipos 

mais fáceis de serem explotados. Os combustíveis fósseis são restos de materiais orgânicos 

acumulados e transformados em longos processos geológicos que duraram mais de 400 milhões de 

anos. O óleo BPF (baixo ponto de fluidez) é um dos tipos de óleo combustível derivados do petróleo. 

Também chamado de óleo combustível pesado e óleo combustível residual. É bastante utilizado na 

indústria para aquecer fornos e caldeiras e motores de grande porte e baixa rotação. O óleo BPF é 

parte remanescente da destilação das frações do petróleo, é resultante de frações pesadas obtidas em 

vários processos de refino. Além do óleo BPF, existem outros tipos de óleo combustíveis derivados do 

petróleo, como o óleo combustível leve (óleo diesel) e o óleo combustível APF (alto ponto de fluidez). 

O coque é um combustível sólido e escuro, também derivado do petróleo, é resultante do processo de 

craqueamento de resíduos pesados, que é o processo de quebra de moléculas por aquecimento a altas 

temperaturas. O coque é composto por altos teores de carbono fixo, entre 90 a 95%, além de enxofre e 

metais pesados. Possui alto poder calorífico, dureza e granulometria (ADENE, 2006). 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, que, à temperatura ambiente e 

condições normais de pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. O tipo principal de gás 

natural utilizado no setor industrial é o gás liquefeito de petróleo (GLP), obtido da destilação 

fracionária do petróleo, ou do próprio gás natural processado em unidades de processamento de gás 

natural - UPGNs. Os hidrocarbonetos principais do GLP são o propano e o butano. No estado gasoso, 

o transporte do gás natural é feito por meio de dutos ou, ainda através de cilindros de alta pressão, na 

forma de gás natural comprimido (GNC), que pode ser transportado em veículos de carga apropriados 

para tal fim. (COPERGÁS, 2010) 

A eficiência energética média do coque, praticada na calcinação do gesso, é de 35 kg para uma 

tonelada de gesso. O valor do quilo de coque era de apenas R$0,30 (trinta centavos) em 2010, se 

considerarmos apenas o custo direto daquele insumo podemos concluir que trata-se de uma fonte 

energética com preço bastante competitivo. Apesar do valor mais baixo entre os demais subprodutos 

do petróleo, o coque possui as características mais negativas. É muito corrosivo, a ponto de reduzir a 

vida útil de fornos, chaminés e outros equipamentos, requer maior controle sobre a operação e emite 

gases desagradáveis de particulados, altamente tóxicos e agressivos para o meio ambiente. Por conta 

das suas características físico-químicas, inclusive a alta concentração de enxofre e de metais pesados, 

para o uso do coque, a CPRH exige, como condicionante para concessão da licença de operação, a 

necessária instalação de filtros e outros equipamentos especiais que tornam o custo da sua utilização 

bem mais elevado em comparação ao uso da lenha. (CPRH, 2010). 
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No caso do gás natural comprimido (GNC) o custo de referência é aproximadamente 25% 

maior que o GLP, em face do processo de compressão, transporte e descompressão. A intenção da 

isenção do ICMS pelo governo do Estado apenas para o GNC é exatamente para reduzir essa diferença 

na venda do gás às regiões que não são contempladas pelo gasoduto. Apesar da redução no custo do 

gás, esta opção continua representando um custo elevado para a atividade e os empresários ainda 

temem pela instabilidade na sua oferta, ou o fim da redução do subsidio, como ocorreu no passado 

com outros tipos de incentivo estatal. O resultado desse cenário é que desde o início da venda do GNC 

pela Copergás, o seu consumo no pólo gesseiro continua sendo em caráter experimental, em uma parte 

limitada da produção de apenas três empresas. A Copergás ainda acredita no aumento das vendas no 

futuro e defende que o gás seja uma boa opção alternativa ao uso da lenha. (COPERGÁS, 2011). 

Embora menos poluente do que o coque e o óleo BPF, o gás natural é mais um dos gases do 

efeito estufa que ameaçam o equilíbrio do clima no planeta, uma vez que trata-se de um combustível 

fóssil, portanto, não renovável. Além disso, o gás natural demanda um alto custo gerador de outros 

gases em face de toda a sua logística de transformação e transporte. Do ponto de vista econômico, 

apesar de ter se tornado um pouco mais competitivo em face da isenção total de ICMS, mantida as 

previsões de crescimento da economia com aumento do consumo, os preços tendem a subir.  

O mercado prevê um forte crescimento da demanda global por energia nos próximos 30 anos. 

Apesar do aumento da oferta de outras fontes energéticas, estima-se que ocorra uma forte pressão 

sobre os preços das commodities do petróleo. A previsão de crescimento da demanda global por 

energia é de 40% até 2030, conforme ilustra o Gráfico 05 (CNI, 2007).  

 

 

 

GRÁFICO 05 - Demanda mundial primária de energia no cenário de referência (MTEP).  

Fonte: CNI, 2007. 
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 4. 11. O uso da biomassa pela indústria de calcinação do gesso 

 

A biomassa é considerada uma forma indireta de utilização da energia solar, uma vez que ela é 

convertida em energia química através da fotossíntese. Essa energia química é liberada através da 

combustão ou passar por processos de transformação e ser liberada através de biogás, carvão vegetal 

etc. Estima-se que o aproveitamento de apenas 1% do total da radiação solar que incide sobre a terra, 

produza anualmente, através da fotossíntese, cerca de 220x109 toneladas de biomassa. Fontes de 

energia renovável, a lenha e o carvão vegetal são as principais formas de biomassa utilizadas para fins 

energéticos no Brasil (ADENE, 2006). 

 

4. 11. 1. O uso da biomassa de lenha proveniente de espécies exóticas e frutíferas 

 

Apesar da existência de diversos tipos possíveis de biomassa no Brasil, em face das dinâmicas 

do mercado praticadas para a calcinação do gesso, iremos considerar como referência apenas o tipo de 

biomassa que já se apresenta disponível e sendo comercializada para o setor, de forma predominante: a 

lenha.  

Considerando as origens do produto florestal, e as possibilidades legais de uso, a lenha pode 

ser caracterizada por três origens diferentes: a) a lenha de espécies exóticas; b) a lenha de espécies 

frutíferas cultivadas; e c) a lenha de espécies nativas do Brasil, produzidas através do manejo florestal 

sustentável. Entre as espécies florestais exóticas que são utilizadas na indústria de calcinação do gesso 

do Araripe há ocorrência do eucalipto e da algaroba, com destaque para a última. A algaroba é uma 

leguminosa que chegou ao Brasil em 1942, trazida do Peru e em 1948 com espécies do Sudão, sendo 

cultivadas no semiárido nordestino. Sua expansão ocorreu principalmente através da regeneração 

natural e plantios. É uma espécie extremamente invasora e isso ocorre principalmente pela dispersão 

das sementes feita por bovinos, muares e caprinos que não digerem totalmente suas vagens, 

disseminando as sementes nos estercos. Encontrando tais condições favoráveis para dispersão, a 

algaroba tornou-se um grave problema ambiental para a Caatinga por competir com as espécies 

nativas deste bioma (EMBRAPA, 2009). O poder calorífero da algaroba é bastante elevado e por se 

tratar de uma espécie exótica invasora, com grande capacidade de adaptação ao clima semiárido, a 

exploração da algoraba para fins energéticos é bastante positiva econômica e ambientalmente. 

Todavia, com a forte demanda de lenha e principalmente de carvão vegetal pelo setor industrial, 

especialmente este último por indústrias siderúrgicas instaladas no Estado de Minas Gerais, o estoque 

de algaroba está sendo reduzido a cada ano e pode deixar de ser uma alternativa de fonte energética 

para as empresas do pólo gesseiro em algum tempo. A lenha de algaroba consumida pelo setor já é 

adquirida a mais de 150 km de distância das cidades sedes do Araripe (IBAMA, 2009). 
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O gênero Eucalyptus pertence à família Myrtaceae, que é originária da Austrália, com mais de 

600 variedades endêmicas naquele país, e com ocorrência ainda, em menor número, na Papua Nova 

Guiné, Indonésia e Filipinas. A data de introdução dos eucaliptos no Brasil é incerta, o mais provável é 

que as primeiras mudas chegaram em 1868, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro (ANDRADE, 

1911 apud SILVA, 2009). A partir da década de 40 o cultivo de eucalipto teve um grande impulso no 

Brasil, inicialmente utilizado como fonte de energia para siderúrgicas na Bacia do Rio Doce na forma 

de carvão e lenha. Com a variedade de espécies foi utilizada em diversos outros tipos de uso, como 

papel e celulose, estacas e dormentes. Dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas 

Plantadas (ABRAF, 2007) indicam que em 2006 o Brasil possuía 5.373.417 ha de florestas plantadas, 

sendo 3.549.148 ha com eucaliptos, liderado pelo Estado de Minas Gerais com 1.083.744 ha (SILVA, 

2009). 

Na região do Araripe e seu entorno, não há oferta significativa de eucalipto para a demanda do 

pólo gesseiro (SECTMA, 2007), mas estudos recentes demonstram a viabilidade do cultivo de clones 

híbridos de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus brassiana, na Chapada do Araripe, com índices de 

incremento médio anual (IMA) de 40 st/ha.ano e ciclos de corte de 5 anos. A eficiência energética do 

eucalipto no processo de calcinação do gesso é de 0,25 st/ton, o que é considerado um bom 

rendimento (GADELHA, 2010). Todavia, tais experiências utilizaram técnicas de irrigação no cultivo 

que ocorreu sobre a Chapada do Araripe, área que já é mais úmida em comparação ao cristalino que 

predomina em todo o Sertão do Estado e possui fortes restrições hídricas. 

Entre as espécies frutíferas, a indústria de calcinação passou a adquirir a lenha de cajueiro 

(Anacardium occidentale L.), oriunda basicamente dos Estados do Piauí e Ceará. Trata-se de uma 

espécie que pode ser encontrada em praticamente todos os Estados do Brasil, mas possui melhor 

adaptação no Litoral nordestino. Nas últimas décadas a agroindústria do caju passou por um rápido 

crescimento. Em 2004 já ocupava uma área de 650 mil hectares, mantendo uma forte perspectiva de 

expansão puxada pela capacidade instalada da indústria processadora de castanha. Aproximadamente 

95% da castanha-do-caju brasileira são produzidas nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte 

(EMBRAPA, 2004). 

Atualmente as espécies frutíferas são as mais utilizadas pela indústria de calcinação do gesso, 

apesar de possuírem um poder calorífero abaixo da lenha da Caatinga, do eucalipto e da algaroba e de 

produzir um pouco de resina durante a combustão, o que exige maior manutenção dos fornos e 

equipamentos. Mas isso não inviabiliza o seu uso, principalmente em decorrência do preço praticado 

pelo mercado, bem abaixo do valor da lenha de manejo florestal, da algaroba e do eucalipto, que, por 

sua vez, já possuem preço mais baixo que os subprodutos do petróleo. O preço da lenha produzida da 

poda de cajueiro equipara-se ao valor da lenha nativa ilegal obtida no desmatamento da Caatinga, que 

é mais baixo do que a lenha produzida no manejo florestal. Outro ponto positivo desta matriz é que a 

mesma possui todos os benefícios ambientais de uma fonte de energia renovável, o custo é baixo e o 

processo de controle e documentação é bem mais simples do que o uso da lenha de manejo de espécies 
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nativas (IBAMA, 2009). Portanto, apesar do menor rendimento energético, a lenha da poda do 

cajueiro é uma opção significativamente viável, especialmente como opção frente ao consumo de 

lenha produzida no desmatamento da Caatinga. 

 

4. 11. 2. O uso da lenha da Caatinga obtida através do manejo florestal sustentável da Caatinga 

 

Historicamente a Caatinga tem sido utilizada como uma das principais fontes de produtos 

florestais para as populações da região. Entre as características da vegetação arbórea da Caatinga 

destacam-se: a) a alta densidade de indivíduos, com 1.000 a 5.000 árvores por hectare; b) a presença 

de árvores de pequeno a médio porte, com altura dominante variando entre 3m e 6m; a regeneração 

por rebrota de tocos e raízes; o curto período de crescimento e rápida resposta às chuvas; estoques 

baixos, porém com incrementos médios anuais relativamente altos; a alta resiliência, que significa 

alta capacidade de recuperação após algum tipo de intervenção; e o alto percentual de espécies 

arbóreas forrageiras (MMA, 2008 (a), pag. 04). 

O manejo florestal é conjunto de intervenções efetuadas em uma área florestal visando à 

obtenção continuada de produtos e serviços da floresta, mantendo a sua capacidade produtiva e 

respeitando as condições biodinâmicas, para obter uma produção em bases sustentáveis, do ponto de 

vista econômico, social e ambiental (MMA, 2008 (a)). Através da análise sobre a biologia de cada 

espécie da vegetação é possível definir a forma de manejo mais adequado para cada uma, que pode se 

destinar tanto para oferta de produtos madeireiros, como para os não-madeireiros, desde que não 

comprometa a produção de serviços ambientais da floresta, como a conservação de água e solo; a 

manutenção da biodiversidade; e o sequestro de carbono. Por manter a cobertura florestal, a legislação 

brasileira permite a possibilidade de manejo florestal em áreas de reserva legal, que são áreas protegias 

para fins de exploração em imóveis rurais. Todavia, especialistas recomendam que em projetos de 

manejo florestal sustentável da Caatinga, a área de reserva legal seja preservada a fim de elevar a 

capacidade do fluxo gênico em toda a área do projeto (GARIGLIO et al, 2010). 

Para a definição da viabilidade técnica sobre o tipo de manejo florestal em cada área, são 

necessários alguns procedimentos preparatórios, como a elaboração do inventário florestal de todo o 

imóvel que servirá de base para o projeto de manejo. Através do inventário florestal é possível 

identificar quais as espécies existentes na área que se pretende manejar, além do número, volumetria e 

a relação de espécies, de forma que se possa obter a identificação do seu estoque florestal e o potencial 

econômico e ambiental para a realização do manejo. 

 A partir dos resultados obtidos no inventário florestal é realizada a estimativa de crescimento 

dos indivíduos, utilizando os dados referentes ao diâmetro, altura e número de árvores existentes. 

Dessa forma é possível calcular o Incremento Médio Anual – IMA da vegetação, que é medido por 

hectare, em metros cúbicos ou estéreos.   
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Tais resultados são essenciais para avaliar não só a previsão de resultado econômico do 

projeto de manejo florestal ao longo do tempo, como também para definir o período do ciclo de corte, 

o número de talhões e o tempo para o corte entre um talhão e outro. 

Enquanto o desmatamento é realizado através da supressão de vegetação, o que leva a retirada 

definitiva da planta, no manejo florestal é utilizado um procedimento de corte que não elimina os 

indivíduos da área explorada, mantendo-o em uma base necessária para a sua rebrota, o que pode ser 

feito através de dois procedimentos, a talhadia simples ou a talhadia seletiva.  

Na talhadia simples, todas as árvores e arbustos são cortados, independente do tamanho e da 

espécie, embora mantida as bases para rebrota de todos os indivíduos. Esse é o procedimento mais 

utilizado nos projetos de manejo florestal da Caatinga, uma vez que a locomoção da equipe e a retirada 

dos produtos são mais fáceis do que na talhadia seletiva e permite a utilização de mais de um tipo de 

produto, como por exemplo, lenha, estacas, mourões, entre outros (Figura 22).  

 

 

FIGURA 22 - Galhos espalhados após a talhadia simples. Fonte: MMA, 2008 (a). 

 

No procedimento de talhadia seletiva, as árvores são selecionadas previamente para que seja 

feito o corte somente naquelas que possuem um diâmetro mínimo entre todos os indivíduos, ou que 

possuam diâmetro mínimo por indivíduos de determinada espécie. No primeiro caso, é utilizado 

quando o objetivo do projeto de manejo é a obtenção de estacas, mourões, etc. No segundo caso, é 

utilizado para a obtenção de produtos que só podem ser obtidos através de determinadas espécies 

florestais, como estacas de jurema preta ou toras de imburana de cambão, entre outras (Figura 23). 

 

 
 

FIGURA 23 - Talhadia seletiva por diâmetro mínimo. Fonte: MMA, 2008 (a). 
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De acordo com pesquisas coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente, tanto o sistema de 

talhadia simples, como o de talhadia seletiva, adaptam-se bem ao comportamento de regeneração da 

caatinga (MMA, 2008 (a)). 

A lógica é que num plano de manejo florestal sustentável a exploração da vegetação existente 

no projeto não pode ser feita de uma única vez. A cada ano o operador do manejo realiza a exploração 

de uma pequena fração da vegetação, correspondente a uma área de igual tamanho a que estará 

recuperada quando se completar o ciclo de exploração, ou seja, quando ocorrer o uso da última fração. 

Essas frações são denominadas de talhão ou unidade de produção anual – UPA. Portanto, 

considerando que a exploração é limitada a um talhão ao ano, o número de talhões de cada plano deve 

ter, no mínimo, o mesmo número de anos necessários para que a vegetação explorada no primeiro 

talhão esteja regenerada. A Figura 24 ilustra a forma de planejamento do uso do solo em um plano de 

manejo florestal. A área de reserva legal, que na Caatinga é 20% da área total do imóvel (em verde 

escuro) e a área de preservação permanente (em vermelho escuro) permanecem totalmente 

preservadas.  

 

 

FIGURA 24 – O parcelamento do uso do solo no plano de manejo da Fazenda Maturi, 

Caucaia–CE. Fonte: GARIGLIO et al, 2010 

   

Em cada talhão aplica-se o tipo de corte selecionado, podendo ser o talhão simples, ou talhão 

em faixas alternadas. No talhão simples toda a área é explorada, podendo ser sucedido no ano seguinte 

por um talhão vizinho ou por um talhão alternado. Nos talhões com faixas alternadas ocorre uma 

exploração rotativa em mais de um talhão no mesmo ano, em que metade de cada talhão é utilizada no 

mesmo ano e a outra metade no ano seguinte. Os talhões com faixas alternadas, em áreas de corte que 

não sejam contiguas, permite a diminuição dos impactos da exploração e pode favorecer a melhoria 

dos serviços ambientais do ecossistema. Para o manejo exclusivo de produtos não-madeireiros deve 
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ser elaborado um projeto específico do uso de uma determinada espécie ou atividade. Este é o caso do 

manejo integrado à pecuária para fornecimento de forragem ao gado, ou integrado a apicultura, ou 

para a produção de frutas, fitoterápicos, ornamentos, fibras, entre outras.  

A utilização fracionada da vegetação através de talhões com diferentes estágios de 

regeneração, integrados à área de reserva legal e de preservação permanente, garante a manutenção de 

diversos serviços ambientais do bioma, oferecendo condições de sobrevivência a populações de 

animais e vegetais, o que caracteriza as áreas sob manejo florestal da Caatinga como núcleos de 

conservação da biodiversidade (MMA, 2008 (a), pag. 20).   

Além de garantir a manutenção de serviços ambientais importantes, o manejo sustentável da 

vegetação contribui para a captação e armazenamento de carbono na atmosfera. Dessa forma, 

enquanto a queima da lenha ou do carvão vegetal está emitindo gases do efeito estufa, durante o seu 

processo de regeneração a planta estará sequestrando esses gases na mesma intensidade, neutralizando, 

portanto, as emissões da atividade consumidora. 

Outro efeito positivo apontado na publicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008 

(a), pag. 20) é que ao garantir a permanência da vegetação, o manejo florestal garante a conservação 

do solo e a manutenção do regime hídrico, além de propiciar oportunidade de emprego e renda para 

a população rural. Constitui-se, assim, em um instrumento de prevenção e combate à desertificação, 

além de contribuir para a manutenção da paisagem natural. 

Do ponto de vista socioeconômico, manejo florestal oferece diversas vantagens para o 

produtor, com destaque para: a) produção e rendimento imediatos a partir do início da exploração; b) 

Obtenção de produtos não-madeireiros (mel, frutos e ervas medicinais), advindos da mata nativa, que 

podem continuar a ser obtidos, proporcionando fonte de renda complementar para o produtor rural; 

c) Ocupação de mão-de-obra, inclusive nas estações secas; d) Baixo investimento inicial, que é 

basicamente o custo com a elaboração do Plano de Manejo Florestal (apenas este valor necessita ser 

desembolsado antes do início da produção); d) Contribuição para o atendimento das necessidades 

básicas de segurança alimentar, hídrica e energética das famílias agricultoras. (MMA, 2008 (a), pag. 

18). 

O engenheiro florestal Lacerda (2011), que atua profissionalmente entre a Região do Araripe-

PE e do Cariri-CE, afirma que o custo da operação de um plano de manejo florestal no Sertão de 

Pernambuco é de aproximadamente R$ 18,00 para cada estéreo de lenha. Desse montante, R$ 6,00 

corresponde ao custo do serviço de corte da vegetação, R$ 10,00 é o custo do transporte da lenha e R$ 

2,00 é uma média proporcional dos custos de assistência técnica e apoio gerencial (LACERDA, 2011).  

 Segundo o mesmo engenheiro, no Sertão do Araripe os valores praticados por empresas do 

setor de calcinação do gesso permitem uma amostra da viabilidade econômica dos planos de manejo 

florestal. Enquanto a lenha ilegal custa R$ 10,00, a lenha de manejo está sendo negociada a R$ 33,00 o 

metro estéreo. Diante os valores indicados, a média de lucro sobre venda de cada metro estéreo para o 

produtor de manejo florestal é de R$ 15,00. 
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Para efeito de simulação, considerando um plano de manejo florestal que possui uma área de 

450 hectares, talhões anuais de 30 hectares e estoque de 120st por hectare, com exploração de lenha 

destinada à comercialização, o lucro anual médio do seu proprietário é de R$ 54.000,00. Da mesma 

forma, conforme esses resultados, a previsão de lucro médio mensal é de R$ 4.500,00. 

 Para iniciar a exploração do plano de manejo, o produtor deverá realizar despesas com a 

elaboração do inventário florestal e demais documentos que compõe o projeto, a ser elaborado por 

Engenheiro Florestal capacitado, além de despesas com custos cartoriais e a taxa correspondente junto 

ao órgão ambiental. No total, utilizando como referência o plano de manejo caracterizado 

anteriormente, o custo prévio até a aprovação do plano é estimado em R$ 22.000,00 (LACERDA, 

2011). 

Além de exigir poucos investimentos prévios, uma vez que o maior custo é com mão de obra e 

transporte, o proprietário ainda se beneficia com a isenção do ITR (imposto territorial rural), que 

repercute sobre a área objeto do manejo florestal (IBAMA, 2008). 

Após a aprovação pelo órgão competente, o responsável técnico pelo plano de manejo deverá 

apresentar anualmente um relatório técnico que contenha os dados referentes à exploração já realizada. 

Neste momento, o produtor já poderá também solicitar autorização para iniciar a exploração de um 

novo talhão. A nova autorização somente deverá ser emitida após a constatação, pelo órgão ambiental, 

de que a exploração nos doze meses anteriores ocorreu na forma prevista no projeto aprovado. 

O manejo florestal sustentável da Caatinga destaca-se como uma alternativa de extração de 

recursos sem eliminação da vegetação e perda de área do bioma. Além da problemática envolvendo a 

questão energética, toda a região do semiárido Pernambucano é suscetível a desertificação (SECTMA, 

2010). A forma de uso do solo é determinante para agravar os riscos de desertificação, conforme já 

alertava o Professor Vasconcelos Sobrinho (1982): 

 

As ações requeridas para sustar a desertificação consistem fundamentalmente no 

comportamento correto do homem [..] mediante sábio manejo dos seus recursos 

naturais”[..]A silvicultura para o semiárido nordestino terá por finalidade o combate à 

desertificação e ao mesmo tempo a promoção de uso mais adequado para a ecologia 

regional. (SOBRINHO, 1982, pag. 110 e 120). 

 

4. 12. Potencialidade do Manejo Florestal Sustentável no Sertão do Araripe 

 

Dados do Ministério do Meio Ambiente, referentes ao ano de 2005, apontam que o consumo 

de lenha e carvão pelo setor industrial no Nordeste já supera a marca de 25 milhões de metros cúbicos 

de lenha por ano, o que representa aproximadamente 30% de toda a matriz energética utilizada na 

indústria da região. Esses processos produtivos empregam mais de 90.000 trabalhadores somente na 

zona rural (MMA, 2008 (a)). 
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Segundo o IBAMA (2008), para atender à demanda de lenha da indústria do gesso em 

1.850.000 st/ano através do manejo florestal sustentável, seria necessária a oferta de 14.400 ha de 

Caatinga manejados ao ano. Somente no Sertão do Araripe e Municípios circunvizinhos, as áreas 

preferenciais para implantação dos planos de manejo florestal, são as que se encontram a vegetação de 

Caatinga arbustiva-arbórea e a de Caatinga arbórea. Essas áreas totalizam 595.425,19 ha, o que 

corresponde ao estoque volumétrico florestal aproximado de 128.666.055,18 st. 

Desse total, se considerarmos apenas as áreas com maior viabilidade para o manejo florestal, 

que possuem vegetação contínua acima de 300 hectares e formações florestais de caatinga arbórea, 

caatinga arbustiva-arbórea, carrasco e contato cerradão/carrasco, a região tem um potencial de 

388.397,79 hectares. Áreas com menos de 300 hectares contínuos também podem ser viáveis para o 

manejo florestal, mas em decorrência da necessidade de análises específicas não foram consideradas. 

Para que seja possível o uso de 8.818 ha de floresta ao ano na região do Araripe, através de 

manejo florestal sustentável, seriam necessários que 175.000 ha de Caatinga estivessem destinados a 

tal fim. Considerando que 20% desse total estariam preservados enquanto área de reserva legal e um 

pouco menos de 5% enquanto área de preservação permanente, a área total a ser explorada seria de 

131.250 ha, em etapas fracionadas num ciclo de 15 anos (IBAMA, 2008). 

Os municípios de Serrita e Parnamirim, seguidos dos municípios de Santa Cruz, Dormentes, 

Ouricuri e Exu, possuem a maior quantidade de áreas com potencial para manejo florestal, 

respectivamente. Considerando a dimensão total dos municípios, as áreas potenciais para manejo 

florestal somam 388.397,79 ha, o que corresponde a 21,70% do conjunto de imóveis da região, 

conforme demonstra a Tabela 12.  

TABELA 12 - Áreas com potencial para manejo florestal na Região do Araripe e municípios 

circunvizinhos. Fonte: SECTMA, 2007 

Municípios -PE Potencial para Manejo 

(área > 300 ha) 

Quant. Área (ha) % 

Araripina 23 11.998,64 3,09 

Bodocó 18 12.395,84 3,19 

Cedro 1 1.000,74 0,26 

Dormentes 30 36.859,34 9,49 

Exu 31 31.364,82 8,08 

Granito 10 8.400,17 2,16 

Ipubi 16 12.754,23 3,28 

Moreilândia 14 16.879,46 4,35 

Ouricuri 40 35.058,23 9,03 

Parnamarim 38 70.307,69 18,10 

Santa Cruz 35 42.723,08 11,00 

Santa Filomena 21 23.167,45 5,96 

Serrita 25 74.665,82 19,22 

Terra Nova 6 9.967,17 2,57 

Trindade 2 855,12 0,22 

Total 310 388.397,79 100,00 
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No manejo florestal, apenas 100 hectares empregam no campo 20 pessoas em caráter 

permanente. Somente para atender à demanda da calcinação do gesso, seriam criados, entre empregos 

diretos e indiretos, mais de 1.500 postos de trabalho na região, o que representaria um novo arranjo 

produtivo que ainda pode se integrar e fortalecer outras atividades produtivas, como a apicultura, os 

fitoterápicos, pecuária, entre outras. (GARIGLIO et al, 2010). 

 

4. 13. Reflexos dos cenários econômicos sobre a definição da matriz energética da indústria de 

calcinação do gesso 

 

Desde o início da formação da cadeia produtiva do gesso, a lenha foi utilizada como a 

principal fonte para o processo de calcinação da gipsita. Contudo, no início dos anos 90, o governo 

federal concedeu um subsídio para a compra do óleo BPF, que passou a ser o bastante utilizado pelas 

empresas. Em 1999, o subsídio para aquisição do óleo BPF foi suspenso, levando ao aumento do custo 

para as empresas e insegurança quanto ao seu abastecimento. A partir de 1999 o setor voltou a utilizar 

intensamente a lenha, que se consolidou como a principal matriz energética da atividade, 

especialmente com o contínuo aumento nos preços do petróleo. Segundo a SECTMA (2007), somente 

entre 1999 até 2004 o aumento no consumo de lenha na calcinação do gesso foi de 186%. Apesar 

desse cenário, as buscas por um combustível alternativo sempre existiram, com experiências utilizadas 

em menor escala e com certa instabilidade, em face da forte variação dos preços, o que inviabilizava a 

sua manutenção na maioria dos casos, como já ocorreu anteriormente com a tentativa de uso do óleo 

BPF e do GLP por algumas empresas (PROJETEC, 2010).  

Quanto ao cenário econômico relacionado ao preço das principais fontes energéticas para o 

setor, não há alterações substanciais. O preço da lenha permanece como o mais competitivo, 

considerando ainda seus custos operacionais, conforme demonstra a Tabela 13. 

 

TABELA 13 - Necessidade e custos de energéticos para a produção de 1 Tonelada de gesso. 

Fonte: PROJETEC, 2010. 
 

Energético Quantidade Unidade 

 

Custo unitário de 

aquisição 

Custo para produzir 

1,0 Ton de gesso 

Lenha 0,50 MST R$ 18,00 R$ 9,00 

Óleo BPF 35,00 KG R$ 1,10 R$ 38,50 

Coque 35,00 KG R$ 0,30 R$ 10,50 

GNC 21,25 m3 R$ 1,25 R$ 26,56 

 

Segundo estudos de Sá et al. (2007), utilizando como referência a média mais alta do consumo 

de lenha para cada tonelada de gesso produzida, o uso da lenha se apresenta 77,94% mais rentável 

economicamente do que o óleo BPF.  
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Esse cenário justifica o fato de que a biomassa, através da lenha, continue sendo a principal 

fonte energética do setor, respondendo por 94,96% da sua matriz energética, conforme demonstra a 

Tabela 14. Até o momento, não há qualquer cenário que indique uma tendência de mudança na matriz 

energética da atividade de calcinação do gesso do Araripe. 

 

TABELA 14 - Pesquisa de campo sobre o consumo energético mensal de 67 empresas do pólo 

gesseiro do Araripe. Fonte: ADENE, 2006 

ATIVIDADE Eletricidade Diesel BPF Coque Óleo 

Residual 

Lenha TOTAL  

% 

(TEP) (TEP) (TEP) (TEP) (TEP) (TEP) (TEP) 

Artefatos 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 0,13 

Calcinação 73,94 7,00 191,97 260,32 32,00 1.817,91 2.382,84 94,96 

Mineração 5,03 118,05 0,00 0,00 0,00 0,00 123,08 4,90 

TOTAL 82,33 125,05 191,97 260,32 32,00 1.817,61 2.509,28 100,00 

% 3,28 4,98 7,65 10,37 1,28 72,44 100,00  

 

4. 14. A variação da eficiência energética dos fornos à lenha 

 

Conforme as declarações das empresas de calcinação do gesso ao IBAMA, verificadas em 

uma amostragem de 15 processos administrativos em trâmite naquela autarquia, as indústrias do 

Araripe possuem uma variação média de eficiência energética entre 0,5 a 0,75 metros estéreos para a 

produção de 1 tonelada de gesso. Todavia, a Empresa AM Gesso, que apresentou o melhor nível de 

eficiência energética utilizando a lenha picada e fazendo pequenas adaptações nos fornos, conseguiu 

uma economia no consumo de lenha acima de 50% da melhor média do setor, chegando a produzir 1 

tonelada de gesso com apenas 0,2 a 0,25 metros estéreos. Tais índices foram confirmados no estudo 

realizado por consultores do Projeto GEF (Global Environment Facility) para a Caatinga, realizado 

entre 26/04/07 a 11/05/07, com o objetivo de conferir o consumo específico de energéticos florestais 

no processo de produção de gesso na Região do Araripe (MMA, 2007).   

Considerando os principais tipos de energéticos florestais utilizados pelo setor (lenha do 

sertão, lenha da chapada, poda de caju e algaroba), foi realizada uma análise em 16 (dezesseis) 

calcinadoras de gesso, que representa cerca de 20% do conjunto das empresas. 

As empresas analisadas utilizam o forno tipo rotativo barriga quente, que é o modelo mais 

utilizado, já que apenas uma empresa utilizava o forno tipo contínuo. Foram estudadas e 

acompanhadas 49 (quarenta e nove) fornadas (processo de produção do gesso), sendo 33 (trinta e três) 

fornadas para a produção do gesso lento e 16 (dezesseis) fornadas para produção do gesso rápido. Os 

resultados estão consolidados nas Tabelas 15 e 16. 
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TABELA 15 - Consumo específico geral de lenha por empresa para a produção do gesso tipo 

lento (st/ton. gesso). Fonte: MMA, 2007 

Classificação por consumo Consumo Específico Energético Florestal Utilizado 

Menor 0,301 Lenha da Chapada 

Médio 0,483 - 

Maior 0,648 Poda de caju e algaroba 
 

 

TABELA 16 - Consumo específico geral de lenha por empresa para a produção do gesso tipo 

rápido (st/ton. gesso). Fonte: MMA, 2007 

Classificação por consumo Consumo Específico Energético Florestal Utilizado 

Menor 0,258 Algaroba e Lenha do Sertão 

Médio 0,491 - 

Maior 0,734 Lenha do Sertão e Poda de caju 
 

 

Os quadros demonstram o maior poder calorífico da lenha proveniente da Caatinga e da 

algaroba, comparado à lenha do cajueiro. Todavia, em face do preço mais baixo e a facilidade de 

obtenção, a lenha do cajueiro se tornou a fonte mais utilizada a partir de 2008. 

 

4. 15. Instrumentos de controle sobre o consumo de produtos florestais 

 

Até o ano de 2006 havia um só mecanismo de controle sobre a comercialização de todas as 

espécies florestais, realizado através da ATPF (Autorização para Armazenamento e Transporte de 

Produtos Florestais), emitida em papel moeda, exclusivamente sob a gestão do IBAMA. Com a 

publicação da Lei Federal nº 11.284/06, os mecanismos de controle ambiental para cada grupo de 

espécies tornou-se distinto e a gestão florestal passou a ser conduzida pelos órgãos Estaduais. A ATPF 

foi extinta, e em seu lugar foi criado o Documento de Origem Florestal (DOF), apenas para o controle 

sobre o corte, transporte e armazenamento de espécies nativas. O DOF é obtido a partir de um sistema 

on line, em rede nacional, integrado eletronicamente entre todos os órgãos estaduais e o IBAMA, 

conforme determina a Portaria MMA nº 253/2006. Já para as espécies frutíferas e exóticas, a Lei nº 

11.284/06 dispensou o produtor da necessidade de controle burocrático. Todavia, o Estado de 

Pernambuco, através da CPRH, passou a exigir a apresentação de um informativo de corte pelo 

produtor ou consumidor do produto florestal. Assim como para o DOF, o informativo de corte também 

deve estar acompanhado da nota fiscal obrigatória. Porém, há uma diferença substancial de processos 

e procedimentos para sua obtenção.  

O Informativo de Corte (para exóticas e frutíferas) é um procedimento bastante simples. Com 

apenas duas etapas já é possível regularizar a lenha em poucas semanas. O produtor deve comunicar à 

CPRH sobre a origem da lenha e em seguida realizar o recolhimento do ICMS na Secretaria da 

Fazenda. 
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Da mesma forma, é um procedimento simples obter a autorização de corte e obter o respectivo 

DOF para desmatar e fazer uso de lenha nativa em caso de projeto para uso alternativo do solo. Esse 

procedimento ocorre quando o proprietário rural deseja realizar uma atividade agropecuária numa área 

que pretenda suprimir vegetação nativa para cultivar pasto ou grãos, por exemplo. Assim, apenas se 

exige a preservação da área de reserva legal, que na Caatinga é de 20% do imóvel e as áreas de 

preservação permanente. No restante do imóvel, o proprietário em geral recebe autorização para 

desmatar toda a vegetação nativa existente. Após receber a autorização de corte, o proprietário faz o 

cadastro no sistema DOF e pode comercializar legalmente a lenha produzida no desmatamento. Em 

geral, as atividades agropastoris do semiárido brasileiro não requerem autorização para corte da 

vegetação antes de iniciar o plantio. O procedimento mais comum é a venda direta da lenha ou do 

carvão produzido pelo corte da vegetação sem qualquer documento legal (IBAMA, 2008). 

Para a obtenção da autorização de uso da lenha nativa e respectivo DOF para início da 

exploração de um plano de manejo florestal o procedimento é bem mais lento e burocrático. Além da 

exigência de estudos sobre a área, como o inventário florestal, é exigida a apresentação de vários 

documentos sobre a titularidade do imóvel, entre outros. Além disso, sem pessoal suficiente nos 

quadros da CPRH, o proponente de um plano de manejo florestal pode aguardar vários meses até a 

conclusão da análise do processo. Após receber a autorização do órgão ambiental o produtor do 

manejo florestal deve recolher na Fazenda Estadual o ICMS correspondente a cada carga de lenha 

comercializada (APNE, 2008). 

 

4. 16. Iniciativas ambientais adotadas pelas próprias empresas da indústria de calcinação do gesso. 

 

A partir do critério de utilização dos instrumentos informais de gestão ambiental, que são 

aqueles de iniciativa dos próprios empreendimentos, podemos avalizar o perfil do comportamento de 

uma empresa, ou das empresas de um setor, acerca do seu comprometimento com as questões 

relacionadas ao meio ambiente. 

Em 1991 foi realizada na Holanda a II Conferência Mundial da Indústria sobre a Gestão do 

Meio Ambiente – WICEM II. Um dos principais resultados do encontro foi a aprovação da Carta 

Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável de 1991, elaborada pela Câmara de Comércio 

Internacional (ICC), que descreve os 16 princípios norteadores da gestão ambiental empresarial 

(DIAS, 2001, p. 87, in MELO, 2011). São eles: 

 

1- Prioridade na empresa: reconhecer a gestão do ambiente como uma das principais prioridades 

na empresa e como fator dominante do desenvolvimento sustentável; estabelecer políticas, 

programas e procedimentos para conduzir as atividades de modo ambientalmente seguro; 

 

2- Gestão integrada: integrar plenamente em cada empresa essas políticas, seus programas e 

procedimentos, como elemento essencial de gestão em todos os seus domínios; 
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3- Processo de aperfeiçoamento: aperfeiçoar continuamente as políticas, os programas e o 

desempenho ambiental das empresas, levando em conta os desenvolvimentos técnicos, o 

conhecimento científico, os requisitos dos consumidores e as expectativas da comunidade, tendo 

como ponto de partida a regulamentação em vigor; e aplicar os mesmos critérios ambientais no 

plano internacional; 

 

4- Formação do pessoal: formar, treinar e motivar o pessoal para desempenhar suas atividades 

de maneira responsável em face do ambiente; 

 

5- Avaliação prévia: avaliar os impactos ambientais antes de iniciar nova atividade ou projeto e 

antes de desativar uma instalação ou abandonar um local. 

 

6- Produtos e serviços: Desenvolver e fornecer produtos ou serviços que não produzam impacto 

indevido sobre o ambiente e sejam seguros em sua utilização prevista, que apresentem o melhor 

rendimento em termos de consumo de energia e de recursos naturais, que possam ser reciclados, 

reutilizados ou cuja disposição final não seja perigosa; 

 

7- Conselhos de consumidores: aconselhar e, em casos relevantes, propiciar a necessária 

informação aos consumidores, aos distribuidores e ao público, quanto aos aspectos de segurança 

a considerar na utilização, no transporte, na armazenagem e na disposição dos produtos 

fornecidos; e aplicar considerações análogas a prestação de serviços; 

 

8- Instalações e atividades: desenvolver, projetar e operar instalações tendo em conta a eficiência 

no consumo de energia e dos materiais, a utilização sustentável dos recursos renováveis, a 

minimização dos impactos ambientais adversos e da produção de resíduos e o tratamento ou a 

disposição final destes resíduos de forma segura e responsável; 

 

9- Pesquisas: realizar o patrocinar pesquisas sobre impactos ambientais das matérias-primas, dos 

produtos, dos processos, das emissões e dos resíduos associados às atividades da empresa e sobre 

os meios de minimizar tais impactos adversos; 

 

10- Medidas preventivas: adequar a fabricação, a comercialização, a utilização de produtos ou 

de serviços, ou a condução de atividades, em harmonia com os conhecimentos científicos e 

técnicos, para evitar a degradação grave ou irreversível do ambiente; 

 

11- Empreiteiros e fornecedores: promover a adoção destes princípios pelos empreiteiros 

contratados pela empresa, encorajando e, em casos apropriados, exigindo a melhoria de seus 

procedimentos de modo compatível com aqueles em vigor na empresa; e encorajara mais ampla 

adoção destes princípios pelos fornecedores; 

 

12- Planos de emergência: Desenvolver e manter, nos casos em que exista risco significativo, 

planos de ação para situações de emergência, em coordenação com os serviços especializados, as 

principais autoridades e a comunidade local, tendo em conta os possíveis impactos 

transfronteiriços; 

 

13- Transferência de tecnologias: contribuir para a transferência de tecnologias e métodos de 

gestão que respeitem o ambiente, tanto nos setores industriais como nos de administração 

pública; 

 

14- Contribuição para o esforço comum: contribuir para o desenvolvimento de políticas 

públicas, de programas empresariais, governamentais e intergovernamentais, e de iniciativas 

educacionais que valorizem a consciência e a proteção ambiental; 

 

15- Abertura ao diálogo: promover a abertura ao diálogo com o pessoal da empresa e com o 

público, em antecipação e em resposta às respectivas preocupações quanto aos riscos e aos 

impactos potenciais das atividades, dos produtos, resíduos e serviços, incluindo os de significado 

transfronteiriço ou global; 
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16- Cumprimento dos regulamentos e informação: aferir o desempenho das ações sobre o 

ambiente, proceder regularmente as auditorias ambientais e avaliar o cumprimento das 

exigências internas da empresa, dos requisitos legais e destes princípios; e periodicamente 

fornecer as informações pertinentes ao Conselho de administração, aos acionistas, ao pessoal, as 

autoridades e ao público. 

 

 Ressalte-se que os 16 princípios norteadores da gestão ambiental empresarial, elaborados pela 

Câmara de Comércio Internacional, são produtos de um organismo do próprio mercado e surge num 

momento em que muitas empresas destinam recursos com marketing para que sejam identificadas pelo 

público por práticas de responsabilidade socioambiental, embora muitas vezes suas iniciativas reais 

sejam insignificantes. Por outro lado, algumas empresas que fazem algum investimento mais proativo, 

como a implantação de sistemas de gestão ambiental, buscando a certificação ambiental da sua 

produção, muitas vezes parecem investir menos que aquelas que só investem com publicidade 

ambiental. De certa forma, esses princípios servem como uma referência do que o próprio mercado já 

pratica, servindo de parâmetro para balizar o padrão das iniciativas realmente adotadas em 

empreendimentos diversos. 

Os princípios definidos pela Câmara de Comércio Internacional serviram de base para a 

formulação de certificações ambientais importantes, como a BS 7.75049 e a ISO 14.000. Com base 

nesses princípios utilizamos a tabela proposta por Melo (2011) que consiste na comparação entre o 

cenário verificado pela indústria de calcinação do gesso no ano de 2006, para avaliar o perfil das 

iniciativas de gestão ambiental informal por parte das empresas do setor. Na presente pesquisa 

realizamos a comparação situacional da indústria de calcinação do gesso, a partir da análise sobre os 

princípios elaborados pela Câmara de Comércio Internacional. As justificativas foram apontadas pelo 

autor a partir dos diversos dados obtidos durante pesquisa, em relatórios, documentos, entrevistas etc. 

A Tabela 17 demonstra os resultados obtidos: 

 

TABELA 17 - Avaliação das iniciativas de gestão informal da indústria de calcinação do gesso a 

partir princípios norteadores da gestão ambiental. 

 

PRINCÍPIO 

 

AVALIAÇÃO  

 

JUSTIFICATIVA 

 

(1) Prioridade na 

empresa 

 

NÃO 

- Não há registro de iniciativas que apontassem qualquer indústria 

de calcinação do gesso que tenha a questão ambiental como 

prioridade de gestão. 

PRINCÍPIO AVALIAÇÃO  JUSTIFICATIVA 

 

(2)  

Gestão ambiental 

integrada 

 

 

NÃO 

 

- Nenhuma empresa possui SGA nem adota medidas gerenciais 

que indiquem uma futura certificação ambiental; 

- A questão ambiental é tratada como problema pontual nas 

empresas e não em sua complexidade.  

 

 

 

(3) Processo de 

aperfeiçoamento 

 

 

 

 

PARCIAL 

- Algumas empresas têm projetos isolados, como a busca pela 

melhoria da eficiência energética, ou procedimentos 

administrativos para aquisição da lenha legalizada, por exemplo. 

Em geral são medidas isoladas e vistas como secundárias pelos 

empreendedores. Os principais avanços ocorrem a partir da 

obrigação imposta em condicionantes das licenças ambientais, 

após a constatação do seu descumprimento pela fiscalização. 
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(4) Formação do 

pessoal 

 

 

 

NÃO 

- Em geral os procedimentos ambientais são realizados por 

consultores terceirizados, apenas para obtenção de licenças ou 

autorizações nos órgãos públicos. 

- Os trabalhadores da indústria não têm informações sobre a área 

ambiental, nem são capacitados sobre questões afetas ao ambiente 

de trabalho, como acerca do uso correto dos EPIs. 

 

(5) Avaliação 

prévia 

 

NÃO 

- Em geral, as empresas se instalam e entraram em operação sem a 

devida obtenção das licenças ambientais respectivas.  Apenas 

depois de embargadas passam a buscar a regularização 

 

 

(6) Produtos e 

serviços 

 

 

NÃO 

- O setor é um grande causador de impactos ambientais negativos, 

com destaque para:  

a) grande utilização de recursos florestais de forma predatória; b) 

baixo padrão de eficiência energética; b) forte poluição 

atmosférica; c) causador de trabalho precário ou degradante. 

(7) Conselhos de 

consumidores 

 

NÃO 

Não existe conselho de consumidores, e praticamente não existe 

repasse de informações ao público pelo setor. 

 

 

 

(8) Instalações e 

atividades 

 

 

 

PARCIAL 

- A grande maioria das empresas operam instalações com baixa 

eficiência energética e aproveitamento dos materiais, utiliza 

recursos naturais de forma predatória, e não há iniciativas próprias 

para reduzir os impactos ambientais. Os resíduos da produção não 

são considerados tóxicos e são reaproveitados na maior parte.  

- Todavia, um pequeno de empresas (20) iniciaram entendimentos 

entre si, para aperfeiçoar o seu processo produtivo. 

 

 

(9) Pesquisas 

 

 

 

NÃO 

- Não há iniciativas concretas de contratação de pesquisa pelo setor 

para atender demandas inerentes a minimização de impactos 

ambientais. As demandas de pesquisa são voltadas para o aumento 

da produtividade, diversificação de produtos ou diminuição de 

custos da produção. 

 

(10) Medidas 

preventivas 

 

PARCIAL 

- Um grupo de empresas (20) vinculadas à Assogesso mantinham 

entendimentos em busca da melhoria da eficiência energética 

através do uso da lenha;  

- Não há programas de proteção da saúde do trabalhador. 

(11) Empreiteiros 

e Fornecedores 

 

NÃO 

- Não há controle de procedimentos sobre fornecedores; 

- Não há capacitação de fornecedores. 

 

(12) Planos de 

emergência 

 

NÃO 

- Não há planos de emergência que contemplem as instalações, 

nem a comunidade local, que no caso de emissão de partículas de 

gesso ou mau funcionamento de uma chaminé é diretamente 

prejudicada. 

(13) 

Transferência de 

tecnologias 

 

PARCIAL 

- Ocorrem iniciativas de transferência de tecnologia apenas entre o 

grupo das 20 empresas associadas à Assogesso. 

 

(14) Contribuição 

para o esforço 

comum 

 

 

 

 

NÃO 

Só há participação do setor em iniciativas para o desenvolvimento 

de ações, ou programas empresariais, governamentais e 

intergovernamentais, quando há ameaça ou oportunidade direta 

para o setor. O setor possuía assento no Colegiado do Território da 

Cidadania no Araripe, e perdeu por nunca ter comparecido a 

nenhuma reunião, apesar dos vários convites. 

PRINCÍPIO AVALIAÇÃO  JUSTIFICATIVA 

 

(15) Abertura ao 

diálogo 

 

 

NÃO 

As organizações de representação do setor não possuem diretoria 

de meio ambiente. 

- Não há dialogo com a comunidade local sobre questões 

ambientais. 

 

(16) 

Cumprimento dos 

regulamentos e 

informação 

 

 

NÃO 

- Há atendimento a legislações específicas; 

- Não há auditorias nas empresas, sobretudo com enfoque 

ambiental; 

- O fornecimento de informações é precário, mesmo quando 

solicitadas por órgãos ambientais. 
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Adotando os princípios indicados pela Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

como critérios para análise da gestão ambiental informal, pode-se afirmar que, majoritariamente o 

setor de calcinação do gesso não possui uma política interna de gestão ambiental e eventualmente 

realiza iniciativas pontuais, em geral para corrigir procedimentos irregulares verificados nas ações dos 

órgãos ambientais.  

Apenas algumas iniciativas pontuais adotadas por poucas empresas, especialmente um grupo 

vinculado à ASSOGESSO (Associação dos Produtores de Gesso da Região do Araripe) resumem as 

poucas iniciativas de esforço direto para a melhoria da eficiência energética e aquisição de madeira 

legal. Todavia, nenhum dos princípios estava atendido na sua totalidade. 

Sem surpresa foi constatado que nenhuma empresa do setor adota mecanismos de gestão da 

série ISO 14.000 e, portanto, nenhuma empresa possui certificação ISO 14.001, que trata da 

implantação de um Sistema de Gestão Ambiental. Em consultas realizadas junto a representantes dos 

empresários, não foi constatada qualquer manifestação de empresas que pleiteiam aderir a algumas das 

normas ou qualquer tipo de certificação ambiental. 

O destaque, contudo, foi para o predominante descumprimento da legislação ambiental em 

grande parte do setor. Apenas poucas empresas exerciam isoladamente algum esforço em razão da 

busca pela legalização espontânea, apesar do risco de multas e embargos.  

Predominava-se o sentimento de que a atuação dos órgãos ambientais era frágil e ineficiente e 

dessa forma seria financeiramente mais vantajoso pagar algumas multas, procrastinar outras e com 

certa frequência abrir um novo CNPJ e encerrar o antigo, o que servia evitar o pagamento das multas 

ambientais, bem como dos impostos devidos, conforme relato do representante da Secretaria da 

Fazenda de Pernambuco (IBAMA, 2006). 

 

4. 17. O desafio da adequação ambiental 

 

A palavra adequação é proveniente do latim adaequare e significa adaptar ou ajustar-se. O 

verbo adequar, em latim, corresponde a atingir, igualar (FARIA, 1962). Segundo o dicionário 

etimológico (Bueno, 1968), adequar corresponde a acomodar uma coisa à outra; pôr em consonância 

com. No Dicionário de Sinônimos a palavra adequação corresponde a acomodado, ajustado, adaptado. 

Por outro lado, inadequado é o mesmo que não adequado ou impróprio (FERREIRA, 1986). 

O sentido de promover a adequação ambiental de uma determinada atividade ou 

empreendimento é fazer com este passe a ter consonância, ajuste ou conformidade com os padrões 

ambientais legais estabelecidos. Considerando que as normas ambientais são instituídas para garantir 

um padrão mínimo de qualidade ambiental, o descumprimento de uma norma por um determinado 

empreendimento representa a certeza de que os impactos ambientais produzidos por aquele estão 

acima do limite estabelecido pelo poder público.  
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É provável que em muitas situações os padrões definidos nas normas ambientais são 

insuficientes para atingir o objetivo da qualidade ambiental, muito menos o de promover a 

sustentabilidade. Da mesma forma, representantes de alguma atividade produtiva podem reclamar que 

algumas normas sejam excessivamente rigorosas e que seriam desnecessárias algumas exigências 

impostas. O fato é que a única referência que pode ser utilizada para definir o critério de adequação 

ambiental, não pode ser outro que não o da conformidade legal, ou seja, a adoção de todos os 

procedimentos e padrões técnicos e legais em vigor. 

Dessa forma, no caso de empreendimentos ou atividades que já estejam em processo de instalação ou 

operação, de forma ambientalmente inadequada, ou seja, descumprindo normas da legislação 

ambiental vigente, é dever da gestão ambiental promover a sua necessária adequação, para assim 

atingir o próprio fim a que se destina a criação dos órgãos e dos instrumentos de gestão.  

 

4. 18. A ineficiência da gestão e a predominância das irregularidades ambientais 

  

Durante muitos anos a ação dos órgãos ambientais voltadas para a tentativa de adequação 

ambiental do pólo gesseiro ficou restrita a ações isoladas de cada instituição.  

Da parte do IBAMA, realizando vistorias esporádicas e sem qualquer sistemática, limitava-se 

a cobrar das empresas o registro no Cadastro Técnico Federal e a apresentação das Autorizações para 

Transporte e Armazenamento de Produtos Florestais (ATPF) correspondentes à madeira encontrada no 

pátio das empresas. Também eventualmente, realizava barreiras nas estradas para fiscalizar o 

transporte de madeira, exigindo dos motoristas de caminhões a ATPF respectiva. Ambos os 

procedimentos demonstraram-se totalmente ineficientes (IBAMA, 2006). Além de poucas, as ações de 

fiscalização não exigiam a apresentação da licença ambiental de operação das empresas, apesar de se 

tratar do instrumento básico de adequação ambiental. O IBAMA justificava que a competência para tal 

seria da CPRH. Por sua vez, a CPRH não realizava ações de fiscalização na indústria de calcinação, ou 

não multava e nem embargava empresas (IBAMA, 2006). Quanto ao Cadastro Técnico Federal, várias 

empresas chegaram a realizar o cadastro através do sistema on line, efetuado pela internet, no site do 

IBAMA. Isso só ocorreu após as empresas verificarem que além de ser um valor baixo, o objetivo da 

cobrança era basicamente arrecadatório, uma vez que os dados declarados pelas empresas não eram 

utilizados para fins de controle ou fiscalização sobre o consumo de produtos florestais e outros 

impactos da atividade.  

As empresas já adaptadas ao procedimento do IBAMA adotavam algumas providências para 

evitar as punições. A primeira era ter pouca lenha no pátio, mantendo apenas uma quantidade de lenha 

que seria utilizada no período máximo de dois dias. Isso criou um dinâmico mercado de fornecimento 

de lenha, com caminhoneiros autônomos, adquirindo lenha de desmatamento ilegal e levando até as 

empresas que as encomendavam. Assim, as multas eram sempre irrisórias, pois se baseavam apenas na 
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ausência de ATPF correspondente à lenha de um ou dois dias de produção que se encontrava no pátio. 

Outra multa que podia ocorrer era por falta do Cadastro Técnico Federal – CTF, também com valores 

baixos. Normalmente os valores das multas aplicadas oscilavam entre R$ 500,00 a R$2.000,00 em 

fiscalizações que ocorriam uma ou duas vezes ao ano em parte das empresas. Informações do IBAMA 

(2006) mostram que a reincidência de infrações no setor era altíssima. Apesar da baixa frequência das 

fiscalizações, muitas empresas possuíam até 12 multas pelo mesma irregularidade, em menos de três 

anos. Contudo, nenhuma outra sanção era aplicada para os reincidentes e apesar do baixo valor das 

multas, menos de 5% eram pagas. As empresas se aproveitavam do alto número de instâncias recursais 

existentes no sistema nacional para procrastinar a conclusão do processo administrativo (IBAMA, 

2006). 

Por outro lado, muitas empresas utilizavam outra estratégia que servia tanto para sonegar 

impostos, como para evitar o pagamento das multas. Fechavam e abriam novas firmas na Junta 

Comercial e na Receita Estadual, muitas vezes em nomes de “laranjas”, de forma que nunca havia 

resquício de patrimônio em nome da empresa anterior, embora de fato, o proprietário era o mesmo 

(IBAMA, 2006). 

Entre 2004 e 2005 a CPRH iniciou um trabalho junto ao setor de calcinação do gesso, no 

sentido de tentar conscientizá-los para a necessidade de adequação. Diversas reuniões foram realizas 

entre 2005 e 2006, mas sem qualquer mudança significativa no perfil dos problemas da atividade ou 

nas atitudes dos empresários. Enquanto isso, apesar das multas ambientais, que não eram pagas e a 

elevada sonegação de impostos e problemas ambientais, a produção de gesso crescia a um patamar de 

20% ao ano (IBAMA, 2006; SINDUGESSO, 2010). 

 

4. 19. Uma nova forma de gestão ambiental: O Projeto Mata Nativa  

 

Diante dos impactos ambientais relacionados à atividade de calcinação do gesso no Sertão do 

Araripe, como o uso irracional e predatório dos recursos florestais da caatinga, além de danos à saúde 

pública e a qualidade de vida dos seus trabalhadores, o IBAMA e a CPRH, em parceria com o Projeto 

de Conservação e Uso Sustentável da Caatinga do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o 

Projeto Global Environment Facility para a Caatinga (GEF-Caatinga), passaram a formular uma nova 

ação em busca da adequação ambiental da atividade de calcinação do gesso. 

Em dezembro de 2006 foi realizada pelo IBAMA a primeira reunião com a CPRH e 

representantes do Pólo Gesseiro, para discutir o processo de adequação ambiental do setor. A 

iniciativa foi articulada para promover o combate ao desmatamento da Caatinga e a adequação 

ambiental da indústria de calcinação do gesso, através do controle sobre o consumo de produtos 

florestais para fins energéticos. Assim, surgiu o Projeto Mata Nativa, que contou ainda com o apoio da 

Polícia Federal, da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, da Polícia Rodoviária Federal e 
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da Delegacia Regional do Trabalho, esta para apurar possíveis irregularidades trabalhistas nas 

empresas daquele setor. 

Para conter o desmatamento predatório da vegetação nativa e como alternativa para o 

problema da matriz energética da calcinação do gesso, a alternativa proposta foi o incentivo ao Manejo 

Florestal Sustentável da Caatinga, o manejo de espécies frutíferas e o manejo de exóticas. Através do 

uso racional da vegetação por manejo florestal, além de conter o uso irracional dos recursos florestais. 

Na visão dos órgãos de gestão ambiental, essa ação garantiria uma oferta permanente de reservas 

energéticas para a indústria existente na região, evitando assim o consumo de lenha oriunda do 

desmatamento. 

O desafio inicial era que cada empresa viesse regularizar o seu licenciamento ambiental e o 

Cadastro Técnico Federal – CTF, de forma não só a levar o setor a se formalizar no âmbito da gestão 

ambiental, mas também para garantir o cumprimento das condicionantes técnicas previstas no 

licenciamento ambiental, como a utilização dos filtros para tratamento de gases, destinação adequada 

de resíduos, entre outros. 

Enquanto a gestão florestal era gerida pelo IBAMA, a CPRH não utilizava como 

condicionante ambiental das licenças de operação o uso de madeira oriunda de fontes legais. Dessa 

forma, o primeiro resultado do Projeto Mata Nativa foi o acordo entre IBAMA e CPRH no sentido de 

que as novas licenças de operação a serem emitidas pela CPRH para as empresas consumidoras de 

produtos florestais para fins energéticos, passariam a exigir a origem legal da madeira e o uso de 

espécies nativas apenas através de manejo florestal. A segunda medida foi inovadora uma vez que a 

legislação permitia a possibilidade de uso da lenha produzida através do corte pelo “uso alternativo do 

solo”, que nada mais é do que o desmatamento realizado para fins de atividades agropecuárias. Na 

região do Araripe, na maioria das vezes os pedidos de desmatamento deste tipo eram solicitados 

apenas para legalizar a atividade de extração da madeira que tinha como destino as empresas 

consumidoras de lenha (IBAMA, 2008).  

Após diversas reuniões preparatórias, em Março de 2007 foi realizada a primeira reunião 

ampliada no Município de Araripina, que foi coordenada pelo IBAMA e a CPRH e contou com a 

participação dos representantes das organizações representativas da indústria de calcinação, o 

SINDUGESSO (Sindicato das Indústrias do Gesso) e a ASSOGESSO, além da presença significativa 

de aproximadamente 65 empresários. 

A reunião teve como finalidade principal a apresentação de um plano de adequação ambiental 

da atividade de calcinação e a possível celebração de um acordo sobre os procedimentos e os prazos 

para o cumprimento das exigências legais por todas as empresas do setor. Após muitas discussões e 

sobre a reivindicação de prazos maiores para se adequarem, por parte de algumas empresas, a reunião 

foi concluída com a celebração de um acordo de adequação ambiental, nos termos a seguir: 
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1° - As empresas que não possuem registro no Cadastro Técnico Federal, bem como o 

respectivo relatório anual, deverão estar devidamente regularizadas até o dia 30 de junho de 

2007.  
 

2° - Será divulgado o cálculo da eficiência energética de cada tipo de forno utilizado no setor 

gesseiro. As empresas terão 15 dias para qualquer contestação, a contar da data de publicação 

de notificação em Diário Oficial.  

 

3° - As empresas terão até o dia 30 de junho de 2007 para apresentar seus planos de manejo à 

CPRH, com estoque de oferta de lenha ou carvão vegetal compatível a demanda de consumo. 

As empresas que não atenderem a esse requisito e permanecerem consumindo lenha ou carvão 

vegetal terão seus equipamentos lacrados ou apreendidos até sua regularização, terão seus 

equipamentos lacrados ou apreendidos até sua regularização, além de responderem pelo 

pagamento de multas administrativas; 

 

4° - As empresas que optarem em consumir produtos florestais de espécies frutíferas ou 

exóticas deverão declarar a área de origem para prévia averiguação de estoque em campo 

antes do corte, a ser descontado do seu saldo de consumo individual; 

 

5° - O IBAMA e a CPRH passarão a fiscalizar utilizando mecanismo de controle por meio da 

combinação de consumo energético por produção industrial, consoante o recebimento de 

impostos, capacidade física instalada e/ou auditoria ambiental nas empresas; 

  

6°- Até o dia 30 de setembro de 2007 só deverão funcionar as empresas que estiverem 

devidamente licenciadas e com plano de manejo aprovado para atender suas demandas de 

produto florestal; 

 

7°- As empresas que não atenderem os procedimentos de adequação e os prazos acordados 

serão multadas e embargadas, seus equipamentos lacrados ou apreendidos até a necessária 

adequação e os seus gestores respectivos serão responsabilizados pelos crimes ambientais 

correspondentes, conforme estabelece os dispositivos legais. 

 

Além do acordo sobre os termos para adequação ambiental voluntária, durante a reunião os 

empresários apresentaram algumas reivindicações aos órgãos ambientais. A primeira quanto a falta de 

engenheiros florestais na região para orientar as empresas e para elaborar planos de manejo florestal. 

A segunda quanto ao excesso da burocracia administrativa e a demora na conclusão dos processos de 

manejo florestal, tanto no IBAMA como na CPRH (IBAMA, 2008). 

Diante dessas questões, após o acordo celebrado com o setor de calcinação do gesso, enquanto 

corria o prazo para adequação voluntária das empresas, o IBAMA e o Projeto GEF/Caatinga 

efetivaram outras ações de suporte, com destaque para: a) parceria com o Centro de Produção 

Industrial Sustentável do SEBRAE (SEBRAE/CEPIS) com o objetivo de elaborar um estudo sobre 

eficiência energética dos fornos de calcinação do gesso, aplicado experimentalmente em 05 (cinco) 

empresas indicadas pelo setor; b) oficinas e seminários com o setor produtivo para a conscientização 

pela adequação ambiental; c) contratação de dois engenheiros florestais a disposição do setor, para 

atuar na Região do Araripe com a finalidade de orientar as empresas que desejassem se regularizar; d) 

capacitação de 15 (quinze) engenheiros florestais do Estado em manejo florestal sustentável da 

caatinga (que culminou com a criação da Associação Nordestina de Engenheiros Florestais); e e) 
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oficinas com os transportadores de lenha, para capacitação e sensibilização (que culminou com a 

criação de uma associação local entre os operadores da atividade) (IBAMA, 2008). 

Em diversas reuniões que contaram com a participação da maioria dos empresários do setor, o 

IBAMA apresentou as mudanças que iriam ocorrer nos procedimentos de controle ambiental. Foi 

previamente detalhado que o órgão passaria a contar com dois focos na ação de controle, um voltado 

para o combate ao desmatamento e o outro voltado para a adequação ambiental das empresas de 

calcinação, a partir da exigência do licenciamento ambiental, do cumprimento das condicionantes 

respectivas e da aferição do consumo específico de lenha de cada empresa. Assim foram definidos os 

seguintes procedimentos: 

I) Para o combate ao desmatamento: a) monitoramento dos planos de manejo; b) 

monitoramento do desmatamento por imagens de satélite ou fotos aéreas; c) a fiscalização em estradas 

passaria a ser feita apenas pela Polícia Rodoviária Federal e Receita Estadual; e d) caminhões que 

transportem madeira ilegal passam a ser apreendidos, juntamente com a carga.  

II) Para a adequação das indústrias: a) vistoria para identificar a capacidade instalada de cada 

indústria; b) cruzamento de informações com a Secretaria da Fazenda para obter dados sobre a 

produção de gesso; c) utilização do cálculo de eficiência energética individual para a definição da 

estimativa do consumo de lenha por unidade produtiva; d) elevação gradativa das sanções por 

reincidência e gravidade; e) utilização do embargo dos empreendimentos que não estiverem 

regularmente licenciados ou que descumprirem injustificadamente os prazos acordados no plano de 

adequação ambiental.  

Para alcançar os objetivos pretendidos a gestão passou a utilizar também informações sobre o 

recolhimento do ICMS das empresas junto a Receita Estadual com o fim de calcular a estimativa de 

produção do gesso. Mas com indícios de um elevado índice de sonegação, seria necessário cruzar os 

números do fisco com os dados da capacidade instalada de cada empresa, como número de fornos, de 

funcionários, equipamentos elétricos etc. Esse procedimento também interessava a Secretaria da 

Fazenda, que pretendia corrigir as falhas do setor.  

Outro mecanismo que passou a ser utilizado foi o cálculo da eficiência energética média de 

cada empresa, com o qual seria possível definir o quantitativo de lenha a ser utilizada na produção 

individual a cada ano. O desafio era identificar a eficiência energética para cada tipo de forno e adotá-

lo para a elaboração do cálculo de eficiência energética das empresas.  

Uma importante mudança no modelo de gestão sobre o uso de recursos florestais, com 

repercussão direta sobre a problemática envolvendo a atividade de calcinação do gesso aconteceu 

ainda no ano de 2006, com a edição da Portaria 256, do Ministério do Meio Ambiente, que instituiu o 

Documento de Origem Florestal (DOF), em substituição a antiga Autorização de Transporte de 

Produto Florestal (ATPF). A ATPF era notas de papel moeda em branco, preenchidas pelo próprio 

transportador da lenha e o seu controle administrativo era feito manualmente, o que favorecia várias 

formas de irregularidades com o seu uso. O DOF é um instrumento de controle eletrônico, que tem o 
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seu controle automatizado e integrado por todos os órgãos de gestão, sejam os estaduais ou o federal, 

de modo que os seus dados ainda possibilitam uma integração com o Cadastro Técnico Federal. 

A expectativa do IBAMA era que através da adoção dos novos procedimentos em conjunto, 

seria possível que o Cadastro Técnico Federal (CTF) se tornasse um instrumento de monitoramento 

importante, uma vez que até então as fiscalizações do IBAMA apenas cobravam das empresas o 

registro no CTF e o pagamento da respectiva Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Como o 

IBAMA não utilizava outros dados para cruzar informações sobre cada empresa, mesmo aquelas que 

enviavam seus dados no Relatório Anual de Atividades Poluidoras, que é uma exigência do CTF, o 

faziam sem qualquer compromisso ou preocupação com a verdade, pois havia total segurança de que 

aquelas informações jamais seriam contestadas pelo IBAMA, a não ser por suposição, o que não teria 

qualquer efeito legal. 

4. 20. Resultados obtidos através dos novos procedimentos de adequação 

 

Em outubro de 2007 foi realizada a primeira ação interinstitucional de fiscalização sobre 

crimes ambientais e trabalhistas em Pernambuco. Voltada para fiscalizar indústrias de calcinação do 

gesso, a operação denominada “Mata Branca I” contou com a atuação conjunta do IBAMA, Polícia 

Federal, Polícia Rodoviária Federal e Delegacia Regional do Trabalho. Nessa ação que tinha como 

foco uma parte do setor, o IBAMA lavrou 39 autos de infração e pela primeira vez realizou o embargo 

de empresas, no total de 09. No ano de 2007 as multas aplicadas nas indústrias de calcinação somaram 

R$ 201.950,00, conforme ilustra a Tabela 18. 

 

TABELA 18 - Autos de Infração do IBAMA em Calcinadoras de Gesso no ano de 2007. FONTE: 

Adaptado de MESQUITA, 2010. 

ANO MUNICÍPIO TIPOS DE 

INFRAÇÕES 

NÚMERO DE 

AUTUAÇÕES 

VALORES EM R$ 

 

2007 

 

Araripina 

Crimes contra a Flora 05 7.600,00 

Controle Ambiental 04 30.150,00 

 
 

   

 

2007 

 

Ipubi 

Crimes contra a Flora 08 22.000,00 

Controle Ambiental 06 31.440,00 

     

 

2007 

 

Ouricuri 

Crimes contra a Flora 06 35.750,00 

Controle Ambiental 01 10.000,00 

     

 

2007 

 

Trindade 

Crimes contra a Flora 07 45.010,00 

Controle Ambiental 02 20.000,00 

  TOTAL 39 201.959,00 

 

O objeto da ação de fiscalização por parte do IBAMA e da Polícia Federal foi basicamente 

conferir o cumprimento dos seguintes requisitos legais: a) apresentação da licença ambiental com 

cumprimento de suas condicionantes; b) o cadastro técnico federal; e c) comprovação de origem da 

lenha.  
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Os patrulheiros rodoviários fiscalizaram o transporte de lenha nas rodovias, enquanto os 

fiscais do trabalho verificaram o cumprimento da legislação trabalhista. A ação integrada dos diversos 

órgãos de controle conferiu um novo paradigma de gestão pública em busca da adequação da 

legislação ambiental e trabalhista. 

Em abril de 2008 foi realizada a “Operação Mata Branca II”, quando 75 empresas foram 

fiscalizadas. Desse total, 54 foram autuadas, 42 embargadas e um empresário chegou a ser conduzido 

à Delegacia por agentes da Polícia Federal. As multas somaram R$ 2.622.100,00, conforme demonstra 

a Tabela 19.  

 

TABELA 19 - Autos de Infração do IBAMA em Calcinadoras de Gesso no ano de 2008. FONTE: 

MESQUITA, 2010 

ANO MUNICÍPIO TIPOS DE 

INFRAÇÕES 

NÚMERO DE 

AUTUAÇÕES 

VALORES EM R$ 

 

2008 

 

Araripina 

Crimes contra a Flora 01 3.000,00 

Controle Ambiental 15 953.500,00 

     

 

2008 

 

Ipubi 

Crimes contra a Flora 01 6.500,00 

Controle Ambiental 05 250.000,00 

     

 

2008 

 

Ouricuri 

Crimes contra a Flora 02 20.500,00 

Controle Ambiental 04 100.000,00 

     

 

2008 

 

Trindade 

Crimes contra a Flora 06 38.600,00 

Controle Ambiental 22 1.250.000,00 

TOTAL 54 2.622.100,00 

 

  

Apesar do acordo celebrado no mês de março entre os órgãos ambientais e o setor de 

calcinação do gesso, entre o mês de abril a setembro de 2007 apenas 15 empresas haviam 

apresentaram pedido de licença ambiental junto ao órgão estadual, quando se previa a iniciativa 

espontânea de adequação da maior parte do setor. Apenas uma semana após a primeira operação, em 

novembro de 2007, 55 empresas protocolaram o pedido de licenciamento ambiental na CPRH. Após a 

segunda ação que culminou com o fechamento de 42 empresas, a iniciativa de requerer a licença 

ambiental foi adotada pela grande maioria das empresas. 

 No relatório técnico elaborado pelo IBAMA em julho de 2008, verifica-se uma forte mudança 

nos números das empresas que providenciaram a licença ambiental, conforme demonstra o Gráfico 06 

(IBAMA, 2008).  
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Gráfico 06 - Situação do Licenciamento Ambiental das Indústrias de Calcinação de Gesso no 

Sertão do Araripe.  Fonte: Adaptado de IBAMA, 2008. 

 

Com relação ao uso de produtos florestais, foi constatada uma forte mudança no perfil da 

origem do produto florestal. Antes da nova ação de adequação ambiental, a maior parte da lenha 

consumida pelo setor era proveniente de desmatamento ilegal. Após as ações de adequação esse 

cenário mudou significativamente, reduzindo muito o consumo de lenha oriunda do desmatamento da 

Caatinga. Na Tabela 19 podemos observar a mudança no perfil do consumo dos produtos florestais 

após as ações de adequação ambiental. 

 

TABELA 20 - Perfil do consumo de produtos florestais na indústria da calcinação do gesso. 

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2008. 

 

MATRIZ ENERGÉTICA DE PRODUTOS 

E SUBPRODUTOS FLORESTAIS (lenha) 

ANO 

2006 2008 

 

Espécies frutíferas (cajueiro) e  

Exóticas (algaroba) 

 

15%  65% 

Espécies nativas (caatinga) oriundas de planos 

de manejo florestal sustentável 

 

5% 15% 

Espécies nativas (caatinga) oriundas de 

desmatamento 
80% 20% 
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               Não obstante a diminuição do uso da lenha ilegal tenha sofrido uma queda significativa após 

o início das ações de fiscalização, o uso da lenha nativa a partir do manejo florestal não foi o que teve 

o maior crescimento, mas sim a lenha oriunda de espécies exóticas e frutíferas. A maior 

representatividade de espécie exótica é a algaroba, adquirida de produtores rurais em Municípios do 

entorno, num raio de até 100km da base do pólo gesseiro. A maior representatividade de espécies 

frutíferas tem sido a poda de cajueiro, adquirida em Municípios do Estado do Piauí, num raio de até 70 

km da base do pólo gesseiro, uma vez que nessa região existem grandes plantações de cajueiros, que 

ao serem podados oferecem uma quantidade significativa de material lenhoso (Gráfico 07). 

 

 
GRÁFICO 07 - Perfil do Consumo de Lenha do Setor Gesseiro do Araripe antes e após a 

implementação do Projeto Mata Nativa. Fonte: Adaptado de IBAMA, 2008. 

 

 Em consequência desses resultados obtidos pelo Projeto Mata Nativa, a queda no 

desmatamento associado ao consumo de lenha pelo setor gesseiro foi de aproximadamente 80% 

apenas no primeiro ano após o início das interdições sobre empresas irregulares. O efeito 

correspondente sobre o bioma Caatinga é significativo, conforme demonstra a Tabela 20. 

 

TABELA 21 - Estimativa do desmatamento evitado em face do consumo de lenha da indústria 

de calcinação do gesso do Araripe. Fonte: Adaptado de IBAMA, 2008. 

 
 

Estimativa do consumo 

total de lenha na 

indústria de calcinação 

do gesso em 2006 
 

Estimativa do Consumo 

de LENHA ILEGAL 

pelo setor em 2006  

Estimativa do Consumo 

de LENHA ILEGAL pelo 

setor em 2008 

ESTIMATIVA DO 

DESMATAMENTO 

EVITADO EM 2008 

1.572.500 st/ano 1.258.000 st/ano 314.500 st/ano 
7.344 ha 

12.240 ha 9.792 ha 2.448 ha 
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Os dados foram obtidos pelo IBAMA através de levantamentos junto à CPRH e por 

amostragens, através das vistorias realizadas nas empresas do setor durante o período compreendido 

entre as ações de fiscalização e a elaboração do relatório (IBAMA, 2008).  

Outros dados positivos foram constatados em ações de fiscalização realizadas no ano de 2009 

pelo IBAMA. Foi apurada a tendência de melhoria do índice de conformidade legal das empresas de 

calcinação através da diminuição do número de empresas autuadas por irregularidades, apesar da 

manutenção do esforço de fiscalização. É o que mostra a Tabela 21. 

 

TABELA 22 - Autos de Infração do IBAMA em calcinadoras de Gesso no ano de 2009. Fonte: 

Adaptado de MESQUITA, 2010. 

ANO MUNICÍPIO TIPOS DE 

INFRAÇÕES 

NÚMERO DE 

AUTUAÇÕES 

VALORES EM R$ 

 

2009 

 

Araripina 

Crimes contra a Flora 04 13.900,00 

Controle Ambiental 00 ---------- 

     

 

2009 

 

Ipubi 

Crimes contra a Flora 01 15.000,00 

Controle Ambiental 01 10.000,00 

     

 

2009 

 

Ouricuri 

Crimes contra a Flora 00 ----------- 

Controle Ambiental 00 ----------- 

     

 

2009 

 

Trindade 

Crimes contra a Flora 01 4.500,00 

Controle Ambiental 00 ---------- 

TOTAL 07 43.400,00 

 

A Tabela 22 apresenta a soma consolidada dos valores referentes ao conjunto de multas 

administrativas aplicadas pelo IBAMA junto a empresas de calcinação do gesso do Sertão do Araripe, 

entre 2007 a 2009, em decorrência do Projeto Mata Nativa. 

 

TABELA 23 - Valores das multas aplicadas pelo IBAMA entre 2007 à 2009. Fonte: Adaptado de 

MESQUITA, 2010. 

  Araripina Trindade Ipubi Ouricuri TOTAL 

2007 37.750,00 45.010,00 53.440,00 45.750,00 181.950,00 

2008 953.500,00 1.288.600,00 256.500,00 120.500,00 2.619.100,00 

2009 13.900,00 4.500,00 25.000,00 0 43.400,00 

TOTAL 1.005.150,00 1.338.110,00 334.940,00 166.250,00 2.844.450,00 

    

A Tabela 23 demonstra o quantitativo de multas administrativas aplicadas pelo IBAMA junto 

a empresas de calcinação do gesso do Sertão do Araripe, entre 2007 a 2009, em decorrência do Projeto 

Mata Nativa. 
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TABELA 24 - Número de multas aplicadas pelo IBAMA entre 2007 à 2009. Fonte: Adaptado de 

MESQUITA, 2010. 

  Araripina Trindade Ipubi Ouricuri TOTAL 

2007 09 09 14 07 39 

2008 16 28 06 06 56 

2009 04 01 02 00 07 

TOTAL 29 38 22 14 103 

        

O Gráfico 08 traz uma ilustração dos dados referentes a quantidade de multas aplicadas pelo 

IBAMA no período compreendido entre 2007 a 2009 e  esboça a evolução do setor quanto a obtenção 

dos requisitos de conformidade legal, através da sistematização das ações de fiscalização ambiental. 

 

 

GRÁFICO 08 - Multas aplicadas pelo Ibama em calcinadoras de gesso de 2007 à 2009.                  

Fonte: Adaptado de MESQUITA, 2010. 

 

Os Municípios de Araripina e Trindade possuem o maior número de empresas de calcinação, 

seguindo a proporção do número de multas aplicadas e empresas instaladas. Em relação ao ano de 

2009, houve certo nivelamento, pois as novas vistorias constataram poucas empresas com 

irregularidades, diferente do que havia sido conferido no ano anterior. O IBAMA credita tal resultado 

ao fato de que ao serem embargadas, as empresas somente conseguiam voltar a funcionar após a 

comprovação do cumprimento de todos os requisitos previstos no acordo de adequação (IBAMA, 

2008). 
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4. 21. As irregularidades trabalhistas e as iniciativas de adequação 

 

A Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) é uma unidade descentralizada do Ministério 

Público do Trabalho (MPT), que por sua vez é o braço do Ministério Público da União responsável 

pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis na esfera do trabalho. Em Pernambuco, além da sua sede estadual situada na Cidade do 

Recife, o MPT possui duas procuradorias regionais no interior, uma no Município de Caruaru e outra 

no Município de Petrolina. Petrolina é a sede da PRT da 6ª Região e sua área de atuação abrange o 

Sertão do São Francisco e o Sertão do Araripe. 

A partir de 2007 as ações do Ministério Público do Trabalho se intensificaram em busca da 

adequação da indústria de calcinação do gesso à legislação trabalhista, tendo efetivado diversas ações 

de âmbito administrativo e judicial em decorrência das muitas irregularidades encontradas nas 

empresas daquele setor.  

As ações conjuntas dos órgãos de controle, na da área ambiental e trabalhista nas primeiras 

inserções de fiscalização, além da repercussão social e administrativa dos resultados dessas ações, 

foram decisivas para uma mudança no perfil da reação da sociedade e dos trabalhadores, bem como 

dos respectivos órgãos de controle e em consequência, de várias empresas. Os relatórios das vistorias 

realizadas pela Superintendência do Trabalho em Pernambuco durante as operações conjuntas foram 

encaminhados a PRT da 6º. Região, que assim passou a adotar as providências administrativas e 

judiciais para adequação das empresas a legislação trabalhista. 

A maioria das irregularidades está relacionada a aspectos do meio ambiente laboral, explica 

Carolina de Almeida Mesquita, a Procuradora do Trabalho da 6ª. Região que está à frente das ações do 

órgão sobre a indústria de calcinação do gesso, pela PRT da 6ª Região. Isso representa a 

predominância de violações à saúde e segurança no trabalho, com destaque para: a) não utilização de 

equipamentos de proteção individual; b) ausência de sinalização adequada e de extintores; c) ausência 

de banheiros ou condições sanitárias precárias; d) ausência de água potável para consumo dos 

trabalhadores; e) instalação de máquinas inseguras e sem a devida proteção; f) excesso da jornada de 

trabalho; g) falsificação da folha de ponto dos trabalhadores; h) trabalhadores sem vínculos 

registrados; i) ambientes de trabalho insalubres; j) ausência de equipamentos de proteção individual 

(EPIs). As tabelas abaixo (Tabelas 24, 25 e 26) descrevem o perfil das irregularidades e o número de 

constatações realizadas por Município: 
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TABELA 25 - Tipos de irregularidades trabalhistas constatadas em indústrias de calcinação do 

gesso no Município de Araripina. Informações geradas por MPT (2011). 

Ocorrências de infrações trabalhistas em Araripina 

 

Número 

Ausência de banheiros ou condições sanitárias precárias; 5 

Irregularidades de anotações na CTPS, ou nos registros dos funcionários, ou desvio de 

função, ou em remuneração e benefícios; 

17 

Ausência de documentação obrigatória pelo empregador; 3 

Ausência de EPI e EPC (Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção 

Coletiva); 

13 

Irregularidades ou riscos no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais; 

8 

Ausência de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 11 

Ausência de equipamentos contra incêndios; 8 

Ambiente de trabalho em condições inadequadas ou ausência de medidas de proteção; 18 

Instalações, máquinas ou equipamentos inadequados; 13 

Outras irregularidades relacionadas com o meio ambiente no trabalho; 7 

Duração irregular do trabalho, como intrajornada, turnos ininterruptos, ausência de descanso 

e intervalos adequados, ou ausência de anotação e controle de jornada; 

10 

Exploração do trabalho de criança ou adolescente; 2 

FGTS e contribuições previdenciárias; 1 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); 8 

Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa ou fraudes na relação do emprego.  5 

TOTAL DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS 129 

 

 

TABELA 26 - Tipos de irregularidades trabalhistas constatadas em indústrias de calcinação do 

gesso no Município de IPUBI. Informações geradas por MPT (2011). 

Ocorrências de infrações trabalhistas em Ipubi 

 

Número 

Ausência de banheiros ou condições sanitárias precárias; 6 

Irregularidades de anotações na CTPS, ou nos registros dos funcionários, ou desvio de 

função, ou em remuneração e benefícios; 

2 

Ausência de documentação obrigatória pelo empregador; 1 

Ausência de EPI e EPC (Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção 

Coletiva); 

5 

Irregularidades ou riscos no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais; 

6 

Ausência de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 6 

Ausência de equipamentos contra incêndios; 4 

Acidente de trabalho típico ou por equiparação; 2 

Ambiente de trabalho em condições inadequadas ou ausência de medidas de proteção; 4 

Instalações, máquinas ou equipamentos inadequados; 6 

Outras irregularidades relacionadas com o meio ambiente no trabalho; 12 

Duração irregular do trabalho, como intrajornada, turnos ininterruptos, ausência de descanso 

e intervalos adequados, ou ausência de anotação e controle de jornada; 

3 

Exploração do trabalho da criança e do adolescente ou outros trabalhos proibidos ou 

protegidos. 

4 

TOTAL DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS 61 
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TABELA 27 - Tipos de irregularidades trabalhistas constatadas em indústrias de calcinação do 

gesso no Município de Trindade. Informações geradas por MPT (2011). 

Ocorrências de infrações trabalhistas em Trindade 

 

Número 

Ausência de banheiros ou condições sanitárias precárias; 9 

Irregularidades de anotações na CTPS, ou nos registros dos funcionários, ou desvio de 

função, ou em remuneração e benefícios; 

6 

Ausência de documentação obrigatória pelo empregador; 3 

Ausência de EPI e EPC (Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção 

Coletiva); 

10 

Irregularidades ou riscos no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais; 

6 

Ausência de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 12 

Ausência de equipamentos contra incêndios; 5 

Instalações, máquinas ou equipamentos inadequados; 12 

Outras irregularidades relacionadas com o meio ambiente no trabalho; 28 

Duração irregular do trabalho, como intrajornada, turnos ininterruptos, ausência de descanso 

e intervalos adequados, ou ausência de anotação e controle de jornada; 

8 

Exploração do trabalho de criança ou adolescente; 1 

FGTS e contribuições previdenciárias. 1 

TOTAL DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS 101 

 
 

Além da ausência de equipamentos de proteção individual – EPIs e maquinário inseguro, as 

inspeções constaram empresas que falsificaram folhas de ponto dos trabalhadores e até casos em que 

foram encontradas fezes de caprinos nos alojamentos dos funcionários, utilização de porta-caneta e 

lata de feijoada como copo coletivo para os trabalhadores, além de vários casos de empresas que 

sequer ofereciam banheiros aos funcionários (MPT, 2011). Na Tabela 28 é demonstrado o resumo com 

o número e o tipo das ações instauradas pelo Ministério Público do Trabalho, referente a indústria de 

calcinação do gesso do Araripe. 

 

TABELA 28 - Número e tipo das ações instauradas pelo MPT, referente à indústria de 

calcinação do gesso do Araripe. Informações geradas por MPT (2011). 

Termos de Ajustamento de 

Conduta 

Ações Civis Públicas Ações de Execução 

Araripina 09 Araripina 08 Araripina 05 

Ipubi 12 Ipubi ---- Ipubi 02 

Trindade 13 Trindade 02 Trindade 03 

Total 34 Total 10 Total 10 

 
Segundo a legislação trabalhista em vigor, reunida na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), as empresas devem garantir ambiente de trabalho, equipamentos e operações de processos 

seguros adequados e seguros, com segurança a saúde, o bem estar dos trabalhadores, o respeito ao 

horário da jornada de trabalha e pagamento de horas extras etc. Na avaliação do MPT, as adequações à 

lei não representa grandes investimentos, especialmente por se tratar de condições básicas. Todavia, 

do total de 69 empresas vistoriadas, foram constatadas irregularidades em 34 empresas, o que 

corresponde a 50% desse total.  
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No intuito de adequar as irregularidades trabalhistas na indústria de calcinação do gesso, o 

Ministério Público do Trabalho tem utilizado desde procedimentos administrativos a procedimentos 

judiciais. As primeiras iniciativas são os procedimentos administrativos, com o intuito de celebrar um 

Termo de Ajuste de Conduta - TAC com a empresa, de forma que ela venha a se comprometer a 

corrigir as irregularidades num prazo acordado e assim o faça, sem necessidade de outras medidas. 

Não havendo acordo para ajustamento da conduta, ou em caso de descumprimento de acordo 

celebrado, o MPT tem utilizado a via judicial, através da propositura de ações de execução ou ações 

civis públicas. 

No caso de empresários que aceitam assinar o termo de ajuste de conduta e o descumprem, 

estes ficam sujeitos a pagar multa de R$ 10.000,00, mais R$ 500,00 por cada trabalhador encontrado 

em situação irregular. O objetivo do MPT é o de tentar diminuir a reincidência de tais irregularidades, 

uma vez que os casos de reincidência são comuns.  

Em consequência das reincidências registradas em novas inspeções, apesar da repressão das 

condutas irregulares por meio dos instrumentos já citados, o MPT decidiu realizar uma Audiência 

Pública no município de Araripina que ocorreu no dia 03 agosto de 2011. Para esta audiência foram 

chamados todos os empresários do setor, no intuito de tentar conscientizá-los para a necessidade de se 

adequarem as condições das normas trabalhistas. Além dos proprietários de 69 (sessenta e nove) 

empresas e de representantes do Sindicato que os representa (Sindugesso), foram convidados 

representantes da Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e do INSS, Sindicato dos 

Trabalhadores do gesso, do Sistema S (Sesi e Senai), do Centros de Formação, das Prefeituras 

Municipais, entre outros. 

A Procuradora Carolina de Almeida Mesquita afirma que o trabalho de proteção é intenso, 

com fiscalizações constantes e que já percebe maior responsabilidade dos empregadores após as ações 

realizadas, mas esclarece que algumas empresas resistem em cumprir a Lei.  

Considerando o universo de 115 empresas em 2006 e que até o final 2011 apenas 69 haviam 

sido fiscalizadas, verifica-se que pouco mais da metade do setor recebeu uma ação de fiscalização 

trabalhista. A Procuradora esclarece que a decisão de fiscalização das empresas se inicia a partir do 

recebimento de denuncias pela sociedade e pelo Sindicato dos Trabalhadores.  

Ainda segundo a procuradora, a principal dificuldade para atuação dos órgãos de controle é 

que não há auditores fiscais atuando diretamente no Araripe, embora haja uma gerência do Ministério 

do Trabalho e Emprego em Araripina e também porque existem somente dois procuradores do 

Trabalho lotados em Petrolina para cuidar de todo o pólo gesseiro e mais 40 cidades do sertão de PE. 

Portanto, a limitação de pessoal tem impossibilitado que a totalidade do setor de calcinação tivesse 

sido fiscalizada até agora, especialmente as empresas de pequeno porte e as informais, uma vez que 

sua existência é desconhecida pelo poder público.  
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5. DISCUSSÃO 

 

5. 1. Da incontrolabilidade do capital às irregularidades ambientais da indústria de calcinação do 

gesso 

 

As iniciativas gerenciais de qualquer operador de empresas no sistema capitalista estão sempre 

voltadas para a expansão do seu capital. Como explica Mészáros (2002), isso ocorre porque é da 

própria natureza do capital expandir-se para manter o seu poder de compra, de investimento, ou de 

especulação, que são procedimentos típicos do detentor do capital para obter um novo excedente e, 

portanto, a sua acumulação. Não basta que o capital se mantenha estabilizado ou apenas não sofra 

retração. Uma vez que o mercado esteja em crescimento, o empresário que não garanta a expansão 

sobre o volume do seu próprio capital irá assistir o seu poder compra definhar, até o ponto de não ter 

capacidade de manter seu próprio empreendimento.  

Ao demonstrar a natureza expansionista do capital e sua consequente incontrolabilidade, 

Mészáros (2002) explica que as iniciativas gerenciais de qualquer operador de empresas no sistema 

capitalista estarão sempre dirigidas por determinações do capital e não do seu operador, que são os 

determinantes-determinados do capital, sempre aptos a adaptar seu modo de produção sempre que 

necessário para garantir sua capacidade de crescimento. Isso ocorre porque é da própria natureza do 

capital expandir-se para manter o seu poder de compra, de investimento, ou de especulação, que são os 

objetivos do detentor do capital para obter um novo excedente e consequentemente, a sua acumulação. 

Não basta que o capital se mantenha estabilizado ou apenas não sofra retração. Uma vez que o 

mercado esteja em expansão, o empresário que não garanta a ampliação do volume de seu próprio 

capital, irá assistir o seu poder compra definhar, até o ponto de não ter capacidade financeira de manter 

o seu próprio empreendimento.  

Portanto, embora o paradigma patrimonialista nos leve a pensar que o detentor do capital é o 

detentor do poder de decisão, na verdade, ele apenas exerce o papel de operador de um sistema que 

possui uma dinâmica própria, a qual determina como ele terá que agir para garantir a necessária 

acumulação que garantirá a sua sobrevivência dentro do sistema. A necessidade de expansão do 

capital é uma premissa comum tanto para o empresário fraudulento, que não cumpre as leis e nem 

possui responsabilidade socioambiental, como para o empresário que procura cumprir a legislação e 

adota práticas responsáveis. Em qualquer situação, a necessidade de acumulação de capital estará 

impondo limites e interferindo diretamente em suas decisões gerenciais. 

É dessa forma articulada e sistêmica que o mercado passa a sujeitar o Estado e o interesse 

público a sua lógica e interesses, criando uma interdependência que o faz tornar hegemônico, como se 

fosse a única opção possível, fazendo com que o Estado tome para si os interesses que são do próprio 
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mercado (MÉSZÁROS, 2002). Isso explica em parte a relação entre as políticas públicas e o 

comportamento dos operadores da atividade de calcinação do gesso diante do descumprimento da 

legislação ambiental pelo setor. 

 Através do estudo de caso da indústria de calcinação do gesso pode-se perceber com clareza o 

perfil e a motivação das atitudes dos detentores do capital. O que se constata na atualidade é que, em 

geral, os investimentos com o intuito de minimizar impactos socioambientais não correspondem 

naturalmente a uma decisão gerencial originada de uma consciência ou assunção da responsabilidade, 

mas representa a preocupação com os riscos que correm quando descumprem a lei, para evitar uma 

possível imagem negativa que possa comprometer a venda dos seus produtos e ainda para passar para 

o consumidor a imagem de uma empresa que tem respeito pelo meio ambiente. Portanto, na grande 

maioria dos casos a decisão gerencial ocorre na perspectiva do lucro, que tem no acúmulo do capital o 

seu fim. Dessa forma, os empreendedores adotarão as medidas mais pragmáticas para garantir lucros 

maiores, mesmo que essa decisão represente riscos ao meio ambiente, à saúde pública ou de seus 

funcionários e ao bem estar social. Mas também, se para manter a produção e expansão do 

investimento for necessário cumprir as normas legais, não hesitarão em fazê-lo, desde que estejam 

seguros de que tal procedimento irá garantir a permanência do aumento da sua produção e dos lucros, 

ou reduzir os riscos sobre o seu investimento. 

Logo após o início da atividade de mineração, as primeiras empresas de calcinação do gesso 

no Sertão do Araripe começaram a se instalar, ainda no final da década de 70, devido à oferta 

abundante da matéria prima, considerada a de melhor qualidade no mundo. Sem qualquer tipo de 

planejamento ou ordenamento da atividade pelo poder público, a existência de uma atividade 

industrial numa região remota e pobre do semiárido nordestino foi sempre comemorada pelo poder 

público. Assim, o pólo gesseiro do Araripe, incluindo sua indústria de calcinação do gesso, tornou-se o 

principal catalisador de iniciativas públicas para o fomento à produção naquela região ao tempo em 

que se tornou uma das atividades produtivas mais impactantes do interior do Nordeste (BASTOS & 

BALTAR, 2003). 

 

5. 2. Os reflexos da expansão econômica do pólo gesseiro sobre os indicadores sociais do Sertão do 

Araripe 

 

Apesar do crescimento da indústria do gesso e de suas atividades produtivas nas últimas 

décadas, os graves problemas sociais do Sertão do Araripe se mantêm em níveis alarmantes, acima da 

média de Pernambuco e das demais regiões do interior do Estado (JATOBÁ, 2011). 

Os indicadores socioeconômicos do Sertão do Araripe demonstram que as políticas públicas 

para região não foram formuladas ou implementadas com um fim estratégico e se foram, não ocorreu 

de forma eficiente. Nenhuma outra região do Sertão pernambucano possui a mais de vinte anos uma 
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cadeia produtiva inteira com a dimensão do pólo gesseiro, formado por pequenas, médias e grandes 

empresas, que comercializa para todo o país um produto que praticamente só é produzido naquela 

região. Apesar de possuir toda essa cadeia produtiva, o Sertão do Araripe possui os piores indicadores 

socioeconômicos do interior de Pernambuco (JATOBÁ, 2011).  

Os resultados obtidos no presente estudo depõem para uma tendência de acomodação histórica 

das políticas públicas estruturantes para o Sertão do Araripe e uma aposta no desenvolvimento que 

seria proporcionado pelo crescimento do pólo gesseiro a qualquer custo. Ao ser tratado como alavanca 

para o desenvolvimento da região, a cadeia produtiva do gesso passou a justificar a necessidade de 

cada vez mais investimentos naquele arranjo produtivo. De certa forma, isso pode ter contribuído para 

a perda de parte do dinamismo econômico de outros setores da economia local, o que justifica os 

índices mais altos de desemprego e os mais baixos de desenvolvimento humano de Pernambuco. Mas 

não só isso. Ao parecer essencial à economia da região, pode ter se constituído um círculo vicioso para 

garantir cada vez mais apoio estatal à produção e mais omissão quanto ao controle e fiscalização da 

atividade, estes que são essenciais para induzir a sua adequação ambiental. 

 

5. 3. Análise do comportamento da indústria do gesso diante das fragilidades da gestão ambiental 

 

Os resultados obtidos na pesquisa mostram as condições de forte clandestinidade que 

predominou na indústria de calcinação do gesso durante muitos anos. Apesar da existência de um 

complexo arcabouço legal para coibir crimes ambientais, crimes contra a ordem tributária, 

irregularidades trabalhistas, entre outros, a relação do poder público com o setor de calcinação do 

gesso durante a maior parte do tempo foi mantida sob a perspectiva do irrestrito apoio institucional 

independente da sua adequação ou não a diversas normas legais. 

Esse mesmo discurso de que a referida atividade é essencial à economia da região, de certa 

forma, foi e ainda é utilizado para justificar como um “mal necessário” os danos ambientais 

relacionados ao setor. Os empresários reconhecem que existem problemas, mas seria preciso mais 

ajuda do poder público para que as irregularidades fossem corrigidas. Dessa forma, o discurso comum 

do setor procura sempre justificar que o desmatamento da Caatinga e as doenças pulmonares na região 

são “mal necessários” que só podem ser solucionados com mais apoio do Estado, apesar do forte 

crescimento do setor. Esse apoio que se espera do Estado em geral está associado a mais infraestrutura 

para o escoamento da produção, mais subsídio para aquisição de uma matriz energética com preços 

abaixo do mercado, subsídio para aquisição de equipamentos mais modernos, mais pesquisas e 

assistência técnica com recursos públicos para desenvolver novos produtos etc. Ocorre que embora 

nem todos os benefícios sejam concedidos na totalidade pelo poder público, a sua reivindicação serve 

para fortalecer o discurso que clama sempre por mais incentivo à produção e omissão para fiscalização 

e o controle, conforme for mais conveniente a cada situação. 
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Entre as principais reivindicações do setor de calcinação do gesso destaca-se a construção do 

gasoduto que levaria gás natural ao Araripe, uma obra de 700 km, que custaria aproximadamente 800 

milhões de reais aos cofres públicos (COPERGÁS, 2011).  

Em dezembro de 2009, o governador do Estado sancionou a lei que isenta de imposto a 

comercialização de gás natural comprimido para as indústrias de calcinação do gesso, com o objetivo 

de oferecer uma nova opção de matriz energética para o setor, que substituísse o uso da lenha. A partir 

de março de 2001 o sistema de transporte de gás iniciou seu funcionamento.  Para aderir a compra do 

gás as empresas teriam apenas que fazer uma adaptação nos fornos já existentes, que custaria entre 9 a 

12 mil reais. Três das maiores empresas do setor se disponibilizaram a fazer um teste, adaptando 

alguns fornos. As empresas New Gipeso – Gesso Forte, SM Gesso e Super Gesso assinaram contrato 

com a Copergás para receber 10 mil metros cúbicos de gás natural. No início do plano, a meta da 

estatal era que dentro de um ano e meio, o fornecimento diário de gás natural ultrapasse o volume de 

54 mil metros cúbicos (COPERGÁS, 2011). Segundo um funcionário da Copergás que preferiu não se 

identificar, dez meses após a entrada em vigor da renúncia fiscal sobre o gás natural para o Araripe, o 

volume comercializado para o setor é o mesmo do início da promulgação da lei e somente as mesmas 

empresas estão utilizando o produto como parte da sua matriz energética, na condição de experimento. 

Apesar da renúncia fiscal em favor das empresas, o valor da lenha se mantém mais 

competitivo do que o valor do gás. Para um empresário da indústria do gesso que pediu para não ser 

identificado, as empresas não irão modificar sua matriz energética enquanto o custo da nova fonte de 

energia estiver maior do que a lenha. Ele explica que se um grupo de empresas tem um custo mais 

elevado para adquirir sua matriz energética, seu produto será menos competitivo, uma vez que as 

empresas que continuarem utilizando a lenha poderão comercializar seus produtos a um preço mais 

baixo e ainda obtendo lucros maiores do que os demais concorrentes que utilizam outras fontes de 

energia. 

Qualquer atitude de fiscalização e controle ambiental sobre um setor produtivo tão complexo, 

que não tenha reflexo direto sobre todo o conjunto das empresas, atingirá diretamente a relação de 

competitividade entre elas. A informalidade torna-se então uma ameaça ainda maior, uma vez que 

muitas empresas pareciam não existir para o Estado, mais estavam produzindo gesso e 

comercializando normalmente através de um mercado paralelo. Tal condição desequilibra a 

competitividade entre as empresas, especialmente quando se refere aos custos fiscais e trabalhistas e 

com a logística organizacional. Assim, muitas empresas preferem não se regularizar para não chamar 

atenção da fiscalização dos órgãos de controle, pois ao manterem-se na informalidade permanecem 

invisíveis para a ação de controle e fiscalização, mas não para as ações de fomento. 

Ressalta-se que praticamente todos os órgãos e concessionárias de serviços públicos, inclusive 

instituições financeiras e de infraestrutura, sempre mantiveram o fornecimento de serviços e oferta de 

apoio às empresas que estivessem incorrendo em ilegalidades, sem exigir destas o cumprimento de 

qualquer condição de conformidade legal, como a apresentação da licença ambiental válida. Entre os 
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exemplos, foram constatados que praticamente todo o setor possui disponibilidade do serviço de 

energia elétrica, financiamentos bancários subsidiados, apoio das entidades vinculadas aos serviços 

nacionais da indústria, diversos órgãos federais, estaduais e municipais, na área de infraestrutura e 

logística etc. Apenas a partir de 2006, o Banco do Nordeste (BNB) parou de financiar 

empreendimentos que não possuem licenciamento ambiental. Embora a iniciativa do BNB represente 

um avanço de responsabilidade ambiental importante, outras instituições financeiras mantém a oferta 

de crédito a empreendimentos, mesmo para aqueles que não atendam as normas ambientais (IBAMA, 

2009). 

Entre os investimentos recentes que ofereceram apoio direto à indústria do gesso destacam-se: 

a) a construção do Centro Tecnológico do Araripe; b) a Ferrovia Transnordestina (que tem início no 

Município de Eliseu Martins-PI, com destino ao Porto de Pecém-CE e ao Porto de Suape-PE e que terá 

um porto seco no Araripe); e c) aquisição de grande volume de gesso através do programa federal de 

construção de casas populares, entre outros. Em nenhum dos investimentos de apoio ou fomento à 

indústria de calcinação houve qualquer exigência de cumprimento das normas ambientais como 

requisito de acesso aos benefícios do incentivo ou de comércio para novos mercados. 

Nesse contexto, as atitudes dos empresários frente à fragilidade da gestão ambiental em 

promover a adequação ambiental da atividade são previsíveis. O impulso da competitividade 

mercadológica e da necessidade de expansão do capital, num cenário de práticas de gestão pública 

ineficientes induzem o detentor do capital a ser reativo. Financeiramente era mais vantajoso correr o 

risco da ilegalidade, embora nesse caso, praticamente não havia risco, uma vez que as empresas sequer 

pagavam as multas eventuais que recebiam. Os Municípios faziam de conta que o problema não era 

com eles, os órgãos ambientais e do trabalho realizavam ações pontuais sem qualquer ameaça ao 

funcionamento das empresas. Enquanto isso, menos de 10% dos empreendimentos possuía licença 

ambiental, a Caatinga perdia entre 10 a 12 mil hectares de floresta por ano, a população local 

permanecia com altos índices de doenças respiratórias e o trabalho precário predominava entre a alta 

temperatura, falta de proteção e a poeira de gesso. 

 

5. 4. Da fragilidade institucional à ineficiência no uso dos instrumentos de gestão  

 

A Política Nacional do Meio Ambiente possui trinta anos. As principais normas ambientais 

para adequação de atividades produtivas, como aquelas que regulamentam o licenciamento ambiental, 

as normas de qualidade, a fiscalização ambiental, a criação de unidades de conservação, a lei de crimes 

ambientais, embora não sejam tão antigas, já possuem mais de dez anos. O cumprimento dessas 

normas não está restrito apenas aos órgãos ambientais, mas a estes cabem garantir o controle de sua 

aplicabilidade.  
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Diante do paradigma civilizatório que ainda é predominante, a maioria das instituições 

públicas, inclusive alguns órgãos de meio ambiente, não garantem a efetividade da legislação 

ambiental que lhe compete e em muitos casos ocorre total omissão da gestão ambiental pública. Em 

geral, o perfil das ações realizadas por órgãos de gestão ambiental para fins de adequação ambiental de 

atividades produtivas, tanto no Estado de Pernambuco, como nos demais Estados do Brasil, limita-se 

ao uso de um a três instrumentos ambientais. Basicamente, o licenciamento, a fiscalização e o cadastro 

técnico são os procedimentos mais adotados, embora que muitas vezes não seja de forma integrada. 

Quando há licenciamento não há fiscalização, a fiscalização nem sempre procura induzir o 

licenciamento, os padrões de qualidade são restritos a pouquíssimas atividades e o monitoramento 

ambiental é muito pouco utilizado, apesar da sua importância para definir prioridades e estratégias de 

ação. Também não há um protocolo padrão às atividades de fiscalização ambiental. Há uma forte 

diferença entre as instituições quanto ao critério para aplicação de multas, quanto ao valor a ser 

conferido e quanto à permanência da operação ou embargo da atividade, que em geral nunca ocorre, 

com exceção das ações do novo plano de adequação ambiental. Isso faz com que o sentimento entre os 

empresários frente à questão ambiental seja o de esperar por uma ação mais compreensiva do Estado, 

mais branda, como se houvesse um direito adquirido sempre a uma nova chance, caso contrário, 

reclamam que o órgão ambiental é arbitrário e inflexível. Dessa forma, muitas vezes os 

empreendedores apostam não só na ineficiência da gestão ambiental, mas ao optarem pelo risco da 

ilegalidade, apostam ainda que poderão resolver o problema politicamente, administrativamente ou 

judicialmente, em geral, nessa ordem.  

As condições estruturais e os processos de mediação utilizados pela gestão ambiental pública 

definem ou contribuem diretamente para moldar as atitudes dos diferentes atores que alteram ou 

exploram o ambiente natural e os custos a serem pagos pelos ecossistemas e por toda a sociedade 

(QUINTAS, 2004). 

 

5. 5. O Projeto Mata Nativa e a mudança de foco da gestão para o centro do problema 

 

No início o Projeto Mata Nativa surgiu com um perfil mais restrito às ações de comando e 

controle. Na evolução do planejamento das ações e contando com o apoio do Ministério do Meio 

Ambiente através do Projeto GEF/Caatinga, passou a agregar outros mecanismos de gestão, como as 

iniciativas de sensibilização ambiental dos empresários para a celebração de um acordo de adequação 

e algumas medidas de incentivo a adequação através do suporte técnico para a melhoria da eficiência 

energética e para a promoção do manejo florestal. Em primeiro lugar, através das diversas reuniões, 

workshops e seminários, com apresentações e distribuições de material impresso destinados a formar 

uma consciência sobre a responsabilidade ambiental das empresas.  
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Ao mesmo tempo, através da contratação do SEBRAE/CEPIS pelo Ministério do Meio 

Ambiente foi oferecida assessoria gratuita ao setor para a melhoria da eficiência energética. Ainda 

ocorreu a contratação de engenheiros florestais para fornecer apoio técnico e orientação aos 

empresários sobre os procedimentos para obterem a madeira de forma legal.  

Assim, após celebração de acordo com os empresários e diante das condições previstas, o 

início das ações de fiscalização foi programado para acontecer após o término de um prazo em que 

seria possível às empresas se adequarem, de forma que os empresários tivessem tempo de fazer o que 

já deveriam ter feito antes. O prazo acordado foi de oito meses, quando só então a fiscalização 

ambiental voltou a ser utilizada, embora com uma nova abordagem. 

Fato que merece destaque, é que durante as reuniões e seminários realizados com o setor, além 

do próprio documento produzido no acordo, amplamente divulgado em diversos eventos na região, 

alertavam para os detalhes do novo procedimento de fiscalização. Desde a primeira reunião em 2006, 

o IBAMA já vinha alertando para a nova sistemática que exigiria o licenciamento ambiental das 

empresas e utilizaria indicadores para aferir o consumo específico de lenha de cada empreendimento e 

passaria a interditar empresas que não estivessem cumprindo os termos do acordo de adequação 

ambiental. 

Uma vez que o acordo previa explicitamente que as ações de fiscalização estavam 

programadas para se iniciar a partir do primeiro dia do mês de novembro de 2007, pode-se concluir 

que neste caso não houve elemento surpresa no uso da fiscalização.  

Então porque apenas um pequeno grupo de 15 empresas, no universo de 139, optou por adotar 

voluntariamente alguma providência para cumprir o acordo de adequação ambiental firmado com os 

órgãos ambientais? Ressalte-se que mesmo nesse pequeno grupo de 15 empresas a única providência 

adotada foi o requerimento de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental do Estado. Isso não 

garante que passaram a utilizar lenha de origem legal, ou que teriam implantado os filtros de 

tratamento de gases, ou que não exercessem práticas abusivas contra seus trabalhadores. 

Apesar dos procedimentos citados, a primeira reação do setor após a autuação e embargo das 

primeiras nove empresas, foi declarar que os órgãos ambientais agiram de forma inflexível e arbitrária 

com o setor e que estaria pondo em risco milhares de postos de trabalho. Diversas lideranças políticas 

da região criticaram a ação por conta do fechamento das empresas. Nos primeiros dias após a ação de 

fiscalização, com 12 empresas paradas, uma forte articulação política foi organizada pelo setor para 

pressionar o IBAMA a suspender os embargos de imediato. Ao perceberem o fracasso dessa tentativa, 

na semana seguinte a pressão se voltou para a CPRH, no sentido de que as licenças fossem emitidas 

imediatamente. 

Um exemplo representativo da fala do setor após o início das ações de fiscalização que 

resultou no fechamento de vários empreendimentos pode ser percebido na defesa apresentada por uma 

das empresas, nos autos do processo administrativo que tramita no IBAMA, quando questiona a 

autuação e o embargo do empreendimento: 
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Defesa do empreendedor em decorrência de auto de infração e embargo, nos autos Processo nº 

02019.000502/2008-22 (fls. 21):  

 

“A medida constritiva de interdição da atividade industrial de calcinação de gipsita, da fábrica 

da impugnate é uma medida violenta, completamente desnecessária, tanto do ponto de vista 

administrativo e legal, como sob a ótica do controle da poluição ambiental, neste caso, porque a 

calcinadora de gipsita estava desenvolvendo normalmente a sua atividade, nos níveis médios de 

poluição das demais empresas do setor, sem representar perigo excepcional para o meio ambiente 

circundante, até porque localizada no Distrito Industrial de Araripina, numa área despovoada, 

reservada pelo Governo do Estado para as empresas gesseiras, tratando-se o cadastro de 

licenciamento de exploração de atividade potencialmente poluidora de mera formalidade 

burocrática, pois com ou sema a licença do IBAMA ou da CPRH, a emissão de fumaça da queima 

da lenha e de vapor d’água da pedra calcárea em calcinação continuará do mesmo jeito. É uma 

simples exigência documental, sem maiores consequências práticas.(...) A persistir a proibição de 

calcinar a gipsita, a recorrente sofrerá danos econômicos irreversíveis e terá de demitir os seus 

funcionários, com sérios reflexos sobre as atividades periféricas.” 

 

Em todos os casos de empresas embargadas que utilizavam lenha como matriz energética o 

procedimento adotado pelo IBAMA para conceder o desembargo foi o mesmo. A empresa teria apenas 

que apresentar os seguintes documentos: a) licença ambiental; b) cadastro técnico federal; c) 

declaração da estimativa de produção anual de gesso; d) declaração da estimativa de consumo 

específico de lenha no período de um ano; e) contrato de aquisição de lenha junto ao fornecedor ou 

declaração de origem (se oriunda de propriedade rural pertencente à empresa). 

Mesmo com a entrega das documentações exigidas, a decisão que autorizava o retorno do 

funcionamento da empresa possuía restrições. Era o caso das comprovações de origem da madeira que 

não atendiam ao período de 12 meses. Neste caso o desembargo somente era concedido de forma 

definitiva quando a empresa comprovava a origem da lenha que atenderia no mínimo a demanda da 

empresa durante aquele período. Quando a comprovação correspondia a uma quantidade insuficiente 

para atender à produção prevista para este prazo, a suspensão do embargo tinha natureza temporária. 

Na própria decisão era definida a data que a empresa teria que apresentar a comprovação da origem e 

o tipo da lenha a ser utilizada para o próximo ciclo de 12 meses. 

A decisão administrativa ainda alertava para a necessidade de cumprimento das 

condicionantes ambientais previstas na licença, conforme demonstração obtida a partir da Decisão 

Administrativa nº 155/2008-IBAMA-PE, no processo nº 02019.000474/2008-43: 
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“(...) DECISÃO: 

1- Por todos os fatos de direito apresentados, decido pela suspensão temporária do termo de 

embargo/interdição nº 171404/C, em favor da empresa requerente, de forma a determinar que seja 

retirado o lacre nº 0016896.  

2- Até o dia 15 de dezembro de 2008 a empresa deverá apresentar ao IBAMA seu plano de consumo 

florestal, com descrição da origem e a caracterização do tipo de lenha a ser utilizada, para o período 

mínimo de 12 meses. 

3- A suspensão do embargo fica condicionada ao cumprimento pela empresa interessada de todas as 

condicionantes ambientais expostas na Licença de Operação emitida pela CPRH, bem como pela não 

utilização de lenha oriunda da Caatinga na sua produção, exceto advinda de plano de manejo 

florestal sustentável, regularmente aprovado por órgãos ambientais. 

4- Deverá ainda a empresa interessada apresentar ao IBAMA, mensalmente, a relação de todas as notas 

fiscais referentes ao consumo de espécies frutíferas a serem utilizadas na produção de lenha, com o 

devido atesto de origem e reconhecimento por auditor da Receita Estadual devidamente habilitado. 

5- Deverá a fiscalização do IBAMA realizar auditoria ambiental regularmente na empresa interessa a 

fim de monitorar o cumprimento da presente decisão e demais obrigações previstas na legislação 

ambiental.” 

 

Os dados referentes à declaração de estimativa do consumo específico por cada empresa eram 

conferidos com base no cálculo da eficiência energética média do setor, realizado por técnicos do 

GEF/Caatinga (MMA, 2007).  

Se todas as empresas que utilizam lenha no pólo gesseiro passassem a operar com a lenha 

picada e o controle da queima, como já ocorre em algumas empresas, a demanda por lenha na região 

seria reduzida pela metade. Todavia, estão sendo realizados estudos pelo SEBRAE-CEPIS e pelo 

Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP) que poderão garantir uma eficiência bem maior, 

permitindo uma redução mais significativa no uso da lenha naquele setor e que poderá ser adaptado no 

futuro para qualquer atividade que faça uso da mesma matriz energética (IBAMA, 2009). 

Não existe norma de qualidade ambiental que defina um padrão mínimo de eficiência 

energética sobre o uso da lenha em Pernambuco. A única exigência prevista é quanto a origem da 

lenha e nada obriga que a empresa tenha que buscar uma melhor eficiência no uso dessa matriz 

energética. O resultado pode ser percebido na discrepância da eficiência energética encontrada nas 

indústrias de calcinação do gesso, que tem variação entre 0,25 a 0,73 metros estéreos de lenha por 

tonelada de gesso.  

Verifica-se que as mudanças de comportamento por parte do setor ocorreu a partir da 

efetivação das ações de fiscalização e não por conta do acordo celebrado, que previa a ação espontânea 

das empresas entre os meses de abril a setembro de 2007. Os resultados mostram que uma semana 

após a primeira operação, que resultou no fechamento de apenas 12 empresas, em novembro de 2007, 
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55 empresas apresentaram pedidos de licenciamento ambiental. Isso demonstra que os empresários do 

gesso não acreditavam no processo de adequação, provavelmente porque o histórico das iniciativas 

anteriores poderia indicar que não haveria diferença nos procedimentos e assim preferiram apostar na 

sua capacidade de articulação política e apelo social em defesa dos postos de trabalho. 

Após as novas ações de fiscalização realizadas no primeiro trimestre de 2008, que culminou 

com mais 54 empresas autuadas e 42 embargadas, a reação do setor foi a mesma, de surpresa e 

perplexidade. A expectativa dos empresários era de que após o fechamento de algumas empresas no 

final de 2007 os órgãos ambientais iriam esquecer o plano de adequação. Em entrevista, um servidor 

do IBAMA afirma que durante reunião com outras instituições, um representante do SINDUGESSO 

afirmara que todos os empresários acreditavam que “aquilo tudo não passaria de uma tempestade” e 

que “pensavam que os órgãos não teriam força para levar a ação até o fim e que apenas pretendiam dar 

alguma demonstração de que faziam algo pelo meio ambiente”. Provavelmente, essa era a real visão 

dos empresários frente à iniciativa dos órgãos de gestão, até o dia em que as empresas que não 

cumpriam os requisitos do plano de adequação ambiental, foram paralisadas e não apenas multadas. 

Segundo o IBAMA (2009), os valores das multas aplicadas que foram efetivamente pagas 

pelas empresas, correspondem ao mesmo percentual médio de pagamento para as demais infrações 

aplicadas pelo IBAMA em Pernambuco e no Brasil, menos que 5% do total. 

Considerando o histórico dos procedimentos de gestão ambiental para o setor e as atitudes e 

declarações dos empresários, o mais provável é que os mesmos não acreditavam na possibilidade de 

que empresas viessem a sofrer interdição. Possivelmente, a expectativa era de novas multas, as quais o 

setor já sabia o que fazer para não pagar.  

Podemos concluir que a interdição das empresas, através do lacre de máquinas e 

equipamentos, gerando a sua completa paralisação, foi o mecanismo que garantiu maior efetividade ao 

processo de adequação ambiental do setor de calcinação do gesso. 

Apesar da forte mudança no padrão consumo, de majoritária ilegalidade para a legalidade, não 

houve um aumento proporcional sobre o consumo de lenha oriunda de planos de manejo florestal. Para 

o IBAMA (2009), isso se deve a três fatores. O primeiro porque é muito menos burocrático para o 

consumidor utilizar a lenha de espécies exóticas ou frutíferas. Para esta situação não é exigido 

Documento de Origem Florestal (DOF), mas apenas a nota fiscal de comercialização do produto e um 

comprovante de aviso de corte junto à CPRH. O segundo motivo refere-se à oferta do produto, uma 

vez que não havia planos de manejo florestal disponíveis na região para atender a uma demanda tão 

grande e repentina do setor de calcinação do gesso. O terceiro é relacionado ao valor do produto, uma 

vez que a lenha da poda de cajueiro é mais barata do que a lenha do manejo florestal e o serviço da 

poda do cajueiro é uma atividade acessória de outra atividade principal, que é a produção de caju, 

portanto o custo da poda está inserido no valor da castanha do caju, que é o produto principal. No caso 

da lenha de manejo ou de algaroba, que possuem valores similares, o custo com o corte e 

empilhamento é a atividade principal para o fornecedor de lenha. 
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Por outro lado, embora o valor da lenha nativa do manejo florestal apresente preço 

competitivo, especialmente para o produtor de gesso que detém o seu próprio plano de manejo 

florestal, este tipo de lenha deriva de um regime bem mais burocrático para o consumidor, que 

também precisa estar cadastrado no sistema DOF. De qualquer forma, o cenário positivo de inversão 

da tendência de consumo da lenha nativa ilegal para a lenha legalizada se mantém no setor desde o 

início do Projeto Mata Nativa. 

Os resultados obtidos demonstram que a mudança no perfil das ações dos órgãos ambientais 

foi essencial para induzir a mudança de atitude dos empresários da indústria de calcinação do gesso. 

Essa também é a avaliação dos diferentes atores sobre os resultados das novas ações de adequação 

ambiental, conforme resume do questionário semiestruturado apresentado na Tabela 29. 

 

TABELA 29 - Resumo de respostas obtidas através do Questionário de Pesquisa (2011). 

Pergunta: Qual a sua avaliação sobre o Projeto Mata Nativa e como você analisa a atual situação 

ambiental da indústria de calcinação do gesso do Araripe? 
 

REFERÊNCIA RESPOSTA 

 

 
 

REPRESENTANTE 

DO IBAMA (A) 

R- A maioria das empresas funcionava sem Licença de Operação e as 

que tinham licença desobedeciam usavam lenha nativa ilegal.  Com o 

advento do Projeto Mata Nativa fiscalizamos e auditamos praticamente 

todas elas, e o nível de qualidade ambiental melhorou 

significativamente. A situação no pólo gesseiro pernambucano hoje é 

bem melhor do que a de dez anos atrás. A legalidade é bem maior e os 

danos à Caatinga diminuíram substancialmente. 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE 

DE ENTIDADE QUE 

CONGREGA AS 

INDÚSTRIAS DE 

CALCINAÇÃO DO 

GESSO 

R- Existem dois momentos no polo gesseiro sobre o uso da lenha como 

matriz energética. Antes e o depois do Projeto Mata Nativa.  

 

O cenário antes do projeto: 
 

 Maioria dos empresários descompromissados com o meio ambiente; 

 A falta de visão de parte do empresário no processo de 

sustentabilidade ambiental; 

 A concorrência desleal entre as indústrias; 

 Lenha de manejo com baixo valor agregado. Onde a lenha  ilegal 

sempre foi mais barata; 

 O ciclo de regeneração da caatinga diminuindo. Os ciclos de corte 

muito curtos; 
 

O cenário depois projeto: 
 

 Maioria dos empresários tem uma assessoria ambiental; 

 O preço da Lenha hoje é interessante para os donos de planos de 

manejo. Passou a ser economicamente viável constituir um plano de 

manejo. 

 Nivelamento do preço da lenha, alteração da forma de se comprar a 

lenha. (de mt/st para toneladas). 

 O uso da algaroba hoje é muito forte; 

 A consciência ambiental é outra. O empresariado 80 a 90% passou a 

ver o processo ambiental como coisa séria nas suas empresas; 
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Um dos pontos negativos no projeto foi a falta de entendimentos dos 

órgãos no que se refere à fiscalização. Essa falta de entendimento levou 

a fiscalização do Ibama a fechar empresas que estavam  com a licença 

vencida e protocolo de renovação em mãos e não foi considerado, 

mesmo, levando  em consideração o prazo de entrada do protocolo. 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE 

DO TERCEIRO 

SETOR EM 

DIVERSOS E 

COLEGIADOS NO 

SERTÃO DO 

ARARIPE 

 

R- A maior mudança refere-se na ênfase dos danos ambientais que a 

indústria da calcinação do gesso causa no Araripe. Esta imagem 

negativa de tão propagada pela mídia, tem despertado os empresários 

do setor para a busca de alternativas de matriz energética. A sociedade 

civil também está consciente da degradação do meio ambiente na região 

do Araripe e como estratégia de enfrentamento do problema tem 

buscado elaborar e executar projetos de reflorestamento e de 

disseminação da agricultura agroecológica. Outro aspecto positivo são 

as ações do IBAMA, Ministério do Trabalho que orientam e punem as 

empresas para que as mesmas trabalhem dentro das condições da 

legalidade, isto é respeitando as leis ambientais e trabalhistas.  

No entanto apesar de todo este contexto conflituoso em que o setor 

gesseiro está inserido, as empresas em sua maioria ainda utilizam a 

lenha como matriz energética, algumas delas, lenha legalizada, ou seja, 

provenientes de área de manejos, inclusive de outros estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE 

DO IBAMA (B) 

R- A principal mudança, no meu entendimento, foi a “introjeção” de 

conceitos ambientais no modo de produção do gesso.  A 

sustentabilidade da matriz energética, a eficiência energética e as 

emissões passaram a ser efetivamente incorporada ao negócio. 

Componentes que anteriormente eram desprezados como partes efetivas 

do negócio, muitas vezes considerados como custos extraordinários, 

ignorados como benefícios ou excluídos como própria estrutura física 

da indústria, passaram então a ser efetivamente contabilizados.  As 

ações de fiscalização deflagradas sobre o setor tiveram papel 

fundamental na consolidação desse processo, formalizando a interface 

ambiental dos empreendimentos através do licenciamento ambiental. 

Considerando que o licenciamento ambiental é instrumento eficaz do 

controle e da tutela do estado sobre os bens ambientais, o fato dos 

empreendimentos estarem inseridos no sistema de licenciamento, torna 

significativa a mudança do comportamento deste setor com relação ao 

meio ambiente. 

Ainda que não planejados conjuntamente em sua essência, os 

componentes do Projeto Mata Nativa foram aplicados de forma exitosa 

e harmoniosa. As ações de fiscalização sucederam a criação de 

condições para o pleno desenvolvimento do manejo florestal sustentável, 

que por sua vez se deu, após a formação de uma substancial base de 

dados e de experiências. O comando e controle exercido sobre o setor 

funcionou como freio de arrumação possibilitando que a base criada 

para o fomento do uso sustentável efetivamente ocorresse. Os estudos e 
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experiências, as metodologias e técnicas de manejo, a capacitação de 

profissionais e proprietários de terra e o intenso debate e informação, 

não foram suficientes para mudança de comportamento da indústria, 

uma vez que ele é baseado em regras fundamentais, como da oferta e da 

procura e do custo-benefício. Assim, a interveniência do estado era 

essencial para se desequilibrar a competição entre o manejo florestal e 

a extração ilícita. O principal ponto negativo foi a absoluta falta de 

continuidade das atividades de comando controle. O ponto positivo mais 

notável foi que a ação conseguiu trazer a quase totalidade do setor para 

o licenciamento. 

 

 

 

 

 

 
 
REPRESENTANTE 

DA CPRH 

 

R- Os órgãos de controle do meio ambiente, tanto a CPRH quanto o 

IBAMA, intensificaram suas ações, forçando aquele setor industrial a 

tomar atitudes de melhor condução do seu negócio, quanto às questões 

de gestão ambiental. No entanto, a melhor efetividade dos resultados na 

melhoria da gestão ambiental daquele Pólo, somente ocorreu a partir do 

ano 2000. Mais recentemente, no ano de 2007, em função de uma ação 

conjunta envolvendo o IBAMA, CPRH e Polícia Federal é que se pôde 

enquadrar o conjunto de indústrias que ainda operavam sem atender às 

especificações e exigências de ordem ambiental, principalmente quanto 

ao uso de lenha clandestina, principal insumo da matriz energética para 

operar os fornos de calcinação e os equipamentos de controle das 

emissões atmosféricas. 

Após esta ação conjunta, podemos afirmar que melhorou sensivelmente 

a operação das indústrias, estando todas elas licenciadas e em fase de 

adequação quanto ao controle das emissões atmosféricas, inclusive com 

parceria firmada junto ao SENAI local para realização das amostragens 

isocinéticas e também quanto ao uso de lenha regular, com utilização de 

material lenhoso originado de áreas de manejo florestal. 

 

Em geral, as respostas demonstram certa convergência de entendimentos quanto à importância 

e êxito dos resultados obtidos pela ação de adequação ambiental e o esforço do processo de 

conscientização dos empresários, ainda que não tenha sido decisivo para a mudança de atitude e os 

efeitos do uso sistemático dos mecanismos de controle. Destaca-se a afirmação do representante da 

entidade que congrega as indústrias de calcinação, com a percepção de que há um momento antes e 

um depois do Projeto Mata Nativa e ressalta que depois do projeto, 80 a 90% do empresariado passou 

a ver o processo ambiental como uma questão a ser levado a sério nas suas empresas e que hoje, a 

maioria dos empresários possuem uma assessoria ambiental. 

Uma preocupação é com a diminuição na frequência das ações de fiscalizações. Como o 

IBAMA tem destinado menos recursos para fiscalização na Caatinga, a frequência das ações de 

controle tem diminuído e a CPRH ainda sofre com a carência de servidores, apesar do último concurso 

realizado em 2008. Por outro lado, não existe mais uma ação coordenada de adequação ambiental. 
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Desde o ano de 2009 não houve mais reunião interinstitucional para tratar sobre a continuidade do 

processo de adequação ambiental do setor de calcinação do gesso. O risco é de que possa está 

ocorrendo uma acomodação institucional após o alcance dos resultados obtidos. 

 

5. 6. A relação entre a ineficiência da gestão ambiental e os impactos negativos ao meio ambiente e 

aos trabalhadores 

 

Embora as ações de correção das irregularidades trabalhistas fizessem parte do plano de 

adequação ambiental do setor de calcinação do gesso desde a sua concepção e ainda que as 

fiscalizações do Ministério do Trabalho tenham se intensificado num esforço de ação 

interinstitucional, percebe-se que se mantém o distanciamento entre o foco da ação dos órgãos 

ambientais com relação a problemas existentes aos empreendimentos. 

Apesar da atuação simultânea em duas vistorias conjuntas, as agendas não foram integradas 

para o futuro. Cada instituição manteve-se tendendo a pensar e agir com enfoque apenas sobre seu 

foco de problema. O IBAMA e a CPRH com maior preocupação sobre o uso irregular da lenha, a falta 

de licença ambiental e a ausência de filtros para tratamento de gases. Por outro lado o Ministério do 

Trabalho agindo para conferir as irregularidades trabalhistas. Todavia, considerando o perfil das 

irregularidades sofridas pelos trabalhadores e a sua relação com o funcionamento das empresas e seus 

problemas ambientais, podemos concluir que o uso dos instrumentos de gestão ambiental e os 

instrumentos de gestão do Ministério do Trabalho poderiam e deveriam convergir operacionalmente, 

não apenas em forma das eventuais fiscalizações conjuntas que são raras. 

Sobre esta questão pode ser percebido um avanço em alguns processos de licenciamento 

ambiental de grandes empreendimentos, realizado pelo IBAMA, para os quais são apresentadas 

condicionantes que impõe obrigações de garantia de bem estar aos trabalhadores ou de prevenção a 

acidentes, principalmente em licenças de instalação do empreendimento. 

Nas ações de fiscalização ambiental na indústria do gesso as questões sobre o ambiente de 

trabalho não foram tratadas nem nos relatórios de fiscalização do IBAMA (apesar das graves 

irregularidades constatadas), nem no licenciamento ambiental e suas condicionantes respectivas, 

malgrado as constatações do Ministério do Trabalho e do MPT, que desde o início da implantação do 

Projeto Mata Nativa (de 2007 a 2011) registraram 291 irregularidades trabalhistas. 

Um processo de adequação de qualquer setor produtivo induz a sua formalização, a busca pela 

qualificação de seu funcionamento e a obtenção dos benefícios respectivos para empreendedores, 

trabalhadores, o meio ambiente e toda a coletividade. Considerando os graves danos ambientais e 

violações dos direitos humanos constatados nas empresas de calcinação do gesso e a recorrência 

dessas irregularidades pelas empresas, é possível afirmar também que um processo eficaz de 

adequação ambiental deve garantir que seja inviável e desvantajoso economicamente para um 

empresário optar pela manutenção de tais ilegalidades.  
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5. 7  Mudar a matriz energética da indústria de calcinação do gesso. Solução, ou ameaça? 

 

O acelerado crescimento da demanda por matriz energética no Brasil e no mundo irá se 

intensificar em 40% até 2030. Paralelamente, o aumento da insegurança energética, fará com o que os 

preços do petróleo e consequentemente do coque, do óleo BPF e do gás natural disparem, também 

provocado por sua escassez, pressionando também os preços das fontes renováveis, inclusive a 

biomassa (CNI, 2007). Por outro lado, a sociedade irá reivindicar cada vez mais que o poder público e 

as empresas adotem medidas contra o uso dos combustíveis fósseis e as demais formas de produção de 

energia que contribuem para o aumento do aquecimento global, como a lenha oriunda do 

desmatamento. Nesse contexto, a questão das fontes energéticas torna-se um tema delicado e 

complexo que exige dos gestores públicos, empresários e sociedade civil, soluções adequadas, que 

promovam a segurança energética, bem como a manutenção da biodiversidade e das condições de vida 

no planeta. 

O estudo elaborado pela Agência Internacional de Energia (AIE, 2006, pag. 49), denominado 

World Energy Outlook, aponta as consequências do consumo excessivo de combustíveis e os riscos 

provocados pelo atual padrão de oferta e consumo de energia, que ameaça gerar danos graves e 

irreversíveis ao meio ambiente, em especial as condições climáticas do planeta e destaca que  

 

a ascensão rápida dos preços da energia e contínuos eventos geopolíticos servem para nos 

lembrar a importância que a energia a preços acessíveis tem para o crescimento 

econômico e o desenvolvimento humano, bem como a vulnerabilidade do sistema 

energético global às crises da oferta. 

 

O referido estudo, também reafirma a necessidade de se conciliar a segurança energética com 

a proteção ambiental. Para tanto, defende a necessidade de uma forte intervenção coordenada pelo 

poder público com a participação e apoio da sociedade civil (AIE, 2006, pag. 49). 

O desafio do equilíbrio socioeconômico e ambiental caracteriza as diretrizes das políticas 

ambientais e deve ter consequências diretas sobre a problemática energética da indústria de calcinação 

do gesso que tem a energia como o principal insumo da sua produção, depois da gipsita. Tal realidade 

aponta para a necessidade de soluções integradas, que produzam efeitos positivos diversos, tanto no 

campo socioeconômico, quanto nas questões ambientais. Considerando a biomassa como a principal 

alternativa energética naquela atividade, sendo produzida na própria região e seu entorno, contribuirá 

para o fortalecimento de outros arranjos produtivos locais, da mesma forma que deverá valorizar a 

manutenção da vegetação nativa e não o seu desmatamento.  
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Caso a matriz energética fosse composta totalmente por hidrocarbonetos, além de aumentar a 

poluição e os gases de efeito estufa, o capital investido pela indústria local de calcinação do gesso 

seria transferido para outras regiões do país e até de outros países.  

Sob o ponto de vista socioeconômico, qualquer tipo de biomassa entre as que já são utilizadas 

pela indústria de calcinação possuem preços mais baixos que qualquer outra forma de derivado de 

petróleo. Além disso, a repercussão da comercialização da matriz energética produzida na região é 

benéfica para a sua economia, uma vez que irá provocar a formação de um novo arranjo produtivo, 

com geração de postos de trabalho formais e fazendo com que o capital destinado ao insumo 

energético permaneça no próprio território.  

Utilizando-se como referência o potencial de consumo de lenha do pólo gesseiro, estimado em 

1.850.000 st/ano e o preço médio de custo do estéreo de lenha obtido em plano de manejo florestal, de 

R$ 18,00 (dezoito reais) (preço em 2011), o montante pago anualmente pela indústria de calcinação do 

gesso somente com a compra de lenha seria de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais). 

Valores que poderiam circular na economia da região (RIEGELHAUPT, 2010).  

Caso a indústria de calcinação do gesso apenas utilizasse derivados do petróleo na sua matriz 

energética, os quais possuem um custo médio 30% a 70% mais elevado que o custo da lenha, o menor 

valor gasto anualmente pela indústria de calcinação do gesso somente em energia seria de R$ 

43.290.000 (quarenta e três milhões, duzentos e noventa reais), valores que seriam destinados a 

grandes corporações sediadas em várias partes do mundo (valores referentes à 2011). 

Sob o aspecto da segurança na oferta de energia em longo prazo, excluindo a lenha ilegal 

obtida por desmatamento da Caatinga (pois levaria ao seu colapso), a oferta da biomassa seria 

permanente, pela simples exploração das florestas cultivadas de cajueiro, algaroba ou eucalipto e 

principalmente através do manejo florestal sustentável das espécies nativas da Caatinga. Por outro 

lado, as instabilidades da economia mundial e a perspectiva de forte aumento na demanda por petróleo 

e seus derivados ampliam o risco de oferta desses produtos a preços acessíveis para o setor. 

Enquanto isso, para superar a crise gerada pela economia do carbono a madeira já se tornou a 

principal fonte de energia renovável na Europa. Uma pesquisa sobre energia de madeira, realizada pela 

Comissão Econômica para a Europa e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), mostra que o uso da madeira para fins energéticos já corresponde a 47% entre as 

demais fontes renováveis e a sua produção vem crescendo a cada ano. Por outro lado, as áreas de 

remanescentes florestais daquele continente estão crescendo em área e volume (UNECE/FAO, 2009). 

Diante dos cenários analisados, conclui-se que a biomassa é a melhor opção de matriz 

energética para a indústria de calcinação. No entanto, os tipos de biomassa e suas respectivas 

vantagens e riscos de uso, devem ser avaliados considerando-se as suas limitações de consumo pela 

indústria de calcinação.  
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 No caso da algaroba, do ponto de vista ambiental, o seu uso para fins energéticos é positivo 

por se tratar de uma espécie invasora que ao se dissipar no semiárido passou a competir por espaço 

com outras espécies nativas, tornando-se uma ameaça aos ecossistemas locais. Enquanto biomassa, o 

potencial energético da algaroba é muito elevado, equiparando-se ao das espécies nativas da Caatinga. 

Todavia, a forte procura e o uso sistemático da algaroba para fins energéticos deve fazê-la desaparecer 

na região, o que a torna uma fonte energética insegura. 

Quanto ao eucalipto, em face das demais formas de pressão antrópica sobre a vegetação nativa 

da Caatinga, ocorre o risco de que passem a utilizar áreas com remanescentes florestais para o seu 

cultivo. Dessa forma, a sua produção estaria provocando desmatamento, ameaçando a Caatinga e 

provocando grande emissão de carbono. A legislação permite tal prática através do pedido de 

autorização de corte para uso alternativo do solo, uma vez que Lei Federal 4.771/65 estabelece que 

para o bioma Caatinga, só é necessário ao proprietário rural preservar 20% do imóvel como área de 

reserva legal (20%), além da área de preservação permanente, que no semiárido, em geral não chega a 

5% do imóvel. Por outro lado, há mais de 50 anos são realizados investimentos para tentar viabilizar o 

plantio de florestas exóticas no semiárido nordestino e com exceção da algaroba, que se tornou um 

problema ambiental, não existem experiências de cultivo comercial de qualquer espécie que tenham 

sobrevivido ao seu clima seco e os longos períodos sem chuva (GARIGLIO et al, 2010). 

Apesar de promover a exploração da Caatinga, o manejo florestal sustentável é uma 

alternativa de produção de biomassa que valoriza a manutenção de toda a cobertura florestal da área a 

ser utilizada, além de garantir a preservação da área de reserva legal e da área de preservação 

permanente do imóvel. O que distingue o manejo florestal sustentável das demais fontes de biomassa é 

que a floresta nativa permanece no seu devido lugar e os principais serviços ambientais da Caatinga 

são mantidos.  

Portanto, através do manejo florestal, o uso da lenha que se firmou no Sertão do Araripe como 

um imenso problema ambiental, pode se tornar em grande oportunidade para a Região. Não só como 

uma solução econômica para as empresas de calcinação do gesso, que teriam uma matriz energética 

permanente, sem sofrer com a ameaça das oscilações de preço e de fornecimento do mercado do 

petróleo e ainda estaria neutralizando as emissões de gases do efeito estufa. Também não é apenas 

uma opção para dinamização da economia local, mas uma alternativa viável para se evitar o 

desmatamento de toda a área da Caatinga que estaria sobre manejo florestal, garantindo segurança de 

fornecimento permanente aos seus compradores.  

Ao serem questionados sobre o motivo de não adquirirem lenha de manejo florestal, o 

presidente do SINDUSGESSO chegou a afirmar que a lenha proveniente dos planos de manejo da 

Caatinga disponível na região não é suficiente para atender a demanda da indústria do gesso (DP, 

2008). A afirmação é verdadeira, porém, segundo esclarece o IBAMA (2008), isso só ocorre porque os 

planos de manejo somente são procurados pelas empresas de calcinação de gesso quando estas sofrem 

fiscalização ambiental. Diversos projetos aprovados estão abandonados por falta de compradores e 
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vários produtores passaram a negociar sua produção com cerâmicas do Cariri cearense, do Município 

de Petrolina, das siderúrgicas de Minas Gerais e de empresas situadas na Região Metropolitana do 

Recife. Do lado dos produtores de planos de manejo, a queixa é com a falta de incentivo do poder 

público, a excessiva burocracia e os custos para se iniciar legalmente a atividade, fazendo com que 

muitos desistam no início do processo (LACERDA, 2011). 

Para viabilizar o manejo florestal em escala se faz necessário corrigir alguns gargalos que 

ainda são impostos desnecessariamente à atividade. É necessário garantir mais segurança ambiental, 

minimizar as ameaças ao ecossistema e simplificar os processos burocráticos e custos operacionais. 

Por outro lado, se faz necessário a disponibilização de um número adequado de servidores para 

analisar os pedidos, monitorar e fiscalizar os planos. Considerando o atual consumo de lenha por todas 

as atividades industriais em Pernambuco, que é de aproximadamente oito milhões de metros estéreos, 

com o valor médio do estéreo de lenha a R$ 18,00 (dezoito reais) (valores de 2011), concluímos que o 

volume comercializado de lenha por todo o setor industrial do Estado de Pernambuco corresponde a 

R$144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais). Embora a maior parte desse valor não 

passe pelo fisco e nem sob o controle dos órgãos ambientais, o volume justifica a urgente 

disponibilidade de técnicos vinculados ao órgão ambiental competente, em número e qualidade 

compatível para viabilizar e controlar com eficiência a atividade. 

Admitindo-se o manejo florestal sustentável da Caatinga como a melhor alternativa para a 

indústria de calcinação do gesso (PROJETEC, 2010), a aquisição de terras pelos próprios empresários 

do gesso ou a celebração de contratos de longo prazo com os atuais proprietários de terra para 

fornecimento de lenha a partir do manejo florestal é a condição mais indicada para a adequação 

ambiental do setor. A perspectiva é a valorização sistemática das fontes de energia renováveis a cada 

ano. O risco é que as empresas da indústria de calcinação do gesso tenham que competir no futuro 

com empresas de vários Estados brasileiros pela compra do cavaco de lenha a ser comercializado por 

produtores de manejo florestal do Araripe. 

No entanto, o uso de biomassa não deve ficar restrito a um único tipo, nem a mesma origem. 

A diversidade das opções de fontes energéticas é positiva, desde que mantida a matriz energética 

renovável, que neutralize as emissões de carbono e não represente ameaça à biodiversidade. Para 

tanto, a realização de um zoneamento ambiental é necessária para definir os tipos de uso solo da 

região, antes que os remanescentes florestais existentes sejam substituídos pelo uso de fins 

agropecuários, agroflorestal (cultivo de espécies exóticas) ou ainda que sejam desmatados apenas 

visando a valorização do imóvel para venda futura, prática que é recorrente em todo o país. Ocorre que 

as estratégias atuais das políticas públicas são dúbias. Por um lado existe uma agenda de adequação 

ambiental da atividade de calcinação do gesso, conduzida por órgãos de gestão ambiental, que 

defendem a prática do manejo florestal como alternativa legal e viável para o setor, tanto econômica 

como ambientalmente. Por outro lado, existe uma agenda que aposta no gás natural comprimido como 

a alternativa para que o setor pare de usar a biomassa como matriz energética.  
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A falta de sintonia entre as agendas pode enfraquecer o discurso de adequação ambiental e 

ainda fundamentar a justificativa do setor por mais apoio e subsídios Estatais. Enquanto isso, a 

comercialização da biomassa da lenha do manejo florestal é tributada na alíquota máxima de 17%, 

através do ICMS cobrado pelo Estado (imposto estadual sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação). Não há diferença de tratamento tributário entre uma lenha obtida de um manejo 

florestal ou de outra origem, a alíquota é a mesma. 

Em relação à gestão é inegável a necessidade de estruturação de uma gestão florestal no 

Estado de Pernambuco para que a mesma tenha condições de atender à demanda de uma gestão eficaz 

sobre a produção, comercialização e consumo dos produtos florestais, inclusive considerando o 

potencial econômico da atividade florestal e a importância da preservação dos biomas. Considerando 

as atuais estimativas de comercialização e consumo de produtos florestais para fins energéticos por 

todas as atividades industriais no Estado, vislumbram-se várias possiblidades de financiamento da 

gestão florestal em uma nova dimensão, seja através dos recursos a serem recolhidos através do ICMS 

ou no caso de isenção deste, através da criação de uma taxa sobre o consumo de produtos florestais, o 

que também facilitaria a consolidação de uma nova dinâmica de controle ambiental sobre o uso desses 

produtos a partir das empresas consumidoras. Ainda que se aplique a redução do ICMS para apenas 

8%, que é menos da metade da alíquota praticada atualmente, em relação ao montante de 

R$144.000.000,00, o potencial volume a ser arrecadado seria de R$ 11.520.000,00 (onze milhões e 

quinhentos e vinte mil reais). Este valor, provavelmente, seria mais que suficiente para a estruturação 

de uma eficiente gestão florestal no Estado de Pernambuco. 

 

5. 8. A necessidade de uma governança territorial para planejar o desenvolvimento, mediar 

conflitos e analisar coletivamente as formas de uso dos recursos naturais. 

 

O estudo de caso da indústria de calcinação do gesso demonstra que, historicamente, as 

políticas públicas destinadas ao Sertão do Araripe, em geral, são planejadas e implementadas sem a 

participação dos atores envolvidos nos problemas existentes, nem com a mediação propositiva para 

construir soluções negociadas que visem o interesse comum e o equilíbrio socioeconômico e 

ambiental da região. Para que a gestão ambiental possa assumir a condução de um processo mediador 

de interesses e conflitos entre atores sociais que disputam as formas de acesso aos recursos ambientais, 

o uso restrito dos instrumentos convencionais de gestão ambiental não permite a superação de todos os 

desafios, principalmente em face da necessidade de envolvimento dos atores locais desde a prevenção 

até a correção dos problemas (QUINTAS, 2004). 
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A gestão ambiental necessária consiste na decisão e implementação de ações que devem 

proporcionar condições ao desenvolvimento das capacidades necessárias para que grupos sociais em 

diferentes contextos exerçam o seu protagonismo e controle social sobre o uso dos recursos naturais e 

sobre a gestão ambiental pública, conforme estabelece a Lei 9.795/99 e o seu Decreto 4.281/02, que a 

regulamenta (QUINTAS, 2004). Para isso, não basta transparência e boas intensões dos gestores 

públicos, mas também é necessário que o processo de implementação das suas políticas promova o 

empoderamento das comunidades locais nos processos de planejamento e tomada de decisão a partir 

de cada território.  

Porto-Gonçalves (2006) explica que não há território sem territorialidades que se afirmam 

através de relações sociais e de poder através de processos de territorialização. O que há é uma tríade 

território-territorialidades-territorialização e não se pode compreender um sem o outro. O território 

comporta a relação de apropriação que os grupos sociais fazem da natureza através das relações sociais 

e de poder, e assim correspondem ao espaço que abriga a sociedade através dos grupos sociais que a 

constituem em relação entre si e com a natureza. Portanto, o território corresponde à natureza e cultura 

através das relações de poder (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

A não utilização dessa forma de governança favorece ainda mais a predominância 

determinante do capital sobre as políticas públicas e, consequentemente, sobre as decisões que 

estabelecem quem será beneficiado e quem será preterido, seja quanto aos investimentos ou ações 

públicas, seja quanto ao acesso e benefícios da exploração dos recursos naturais (QUINTAS, 2004). 

Quintas (2004) explica que a gestão ambiental nunca é neutra, pois quando o Estado assume 

determinada postura diante de um problema ambiental, seja através de uma ação ou de uma omissão, 

está definindo quem na sociedade ficará com os custos, e quem ficará com os benefícios gerados pela 

exploração e uso dos recursos naturais. Portanto, os problemas ambientais são mediados por interesses 

econômicos ou políticos em um determinado contexto de tempo e de espaço. Assim, sem mecanismos 

de mediação desses interesses as decisões e a repartição dos benefícios sobre o uso dos ativos 

ambientais, tendem a se concentrar ainda mais para aqueles que já detêm o poder político e 

econômico. Este é um desafio que vai além da gestão ambiental e aponta para a integração do conjunto 

das políticas públicas. Mas a gestão ambiental não pode se furtar a utilizar novos instrumentos, novos 

meios de governança, considerando o território e o conjunto dos atores nele envolvidos e não apenas 

sob o limite de uma relação direta com aquele que explora os recursos naturais para si.  

 Atualmente, a única forma de mediação utilizada na gestão ambiental brasileira para licenciar 

atividades produtivas ocorre apenas através das audiências públicas, nos casos de empreendimentos 

com significativo impacto ambiental, conforme a Resolução CONAMA nº 09/87. Porém, é um 

mecanismo limitado, uma vez que as manifestações da sociedade civil devem ser apresentadas no 

mesmo evento que os presentes entendem o que se trata e ainda não garante os resultados sobre as 

mediações entre as partes envolvidas. Mas, além disso, em geral, a sua utilização é restrita ao 

licenciamento de megaempreendimentos.  
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A partir dos critérios utilizados pelos órgãos de gestão ambiental no Brasil, o caso da indústria 

de calcinação do gesso mostra que, apesar de todos os impactos socioambientais constatados, cada 

empresa pode obter suas licenças ambientais sem que nenhum morador da região tenha oportunidade 

de opinar sobre os problemas da atividade e seus efeitos. Uma vez que individualmente nenhuma 

empresa foi considerada pelo órgão ambiental como potencialmente causadora de impacto ambiental 

significativo, não é adotado o critério de realização de audiências ou consultas públicas. 

Da mesma forma que para a formulação e implementação de qualquer política pública, é 

necessário que novas formas de governança na gestão ambiental considerem o contexto que se insere o 

território e suas relações sociais, culturais e de poder para se alcançar a eficácia das ações que se 

pretende estabelecer para a promoção da qualidade ambiental. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Através da análise sobre o perfil da atuação dos órgãos ambientais e da problemática entorno 

da indústria de calcinação do gesso do Araripe, considerando o contexto socioeconômico e ambiental 

envolvido, foi possível obter várias respostas sobre as condicionalidades necessárias para realizar o 

planejamento e a execução de um plano eficaz de adequação ambiental. Tais respostas nos levam à 

possibilidade de formular conclusões e propor recomendações de procedimentos que acreditamos 

possam ser utilizados por órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA em 

situações correlatas, conforme se conclui a seguir. 

6.1. Conclusões 

 

a)  A Política Nacional de Meio Ambiente foi instituída em 1981. A sua vigência também representou 

a institucionalização da maioria dos atuais instrumentos de gestão ambiental. Com efeito, 

instituições públicas foram criadas com a finalidade de implementar a gestão ambiental e 

paulatinamente passaram a incorporar os instrumentos de gestão ambiental nas suas rotinas 

administrativas. Todo esse processo tem evoluído com o passar dos anos, mas vem demonstrando a 

complexidade necessária para estruturação da gestão ambiental. Os instrumentos de gestão 

predominantemente utilizados ainda se restringem aos mecanismos de comando e controle, como o 

licenciamento ambiental, o cadastro técnico ambiental e a fiscalização. E na maioria dos casos a 

utilização dos instrumentos parte da demanda espontânea de empreendimentos, após denúncia da 

sociedade civil, ou ainda após a ocorrência de tragédias ambientais. Dessa forma, conclui-se que a 

gestão ambiental permanece predominantemente limitada à agenda de mitigação de impactos 

ambientais negativos. 

 

b) Na maioria das vezes os órgãos ambientais não utilizam o instituto do embargo ou interdição de 

empreendimentos que não possuem licença ambiental ou que descumprem as suas condicionantes 

que acarretam diretamente impactos ambientais negativos. Em muitos casos ocorre apenas a 

aplicação de multas administrativas, que na maioria dos casos possui valores irrisórios e não são 

pagas pela maioria dos infratores. Essa postura fragiliza os instrumentos de comando e controle e 

contribui para que mesmo as empresas que obtém a licença passem a descumprir suas 

condicionantes, tornando inócuo o uso desses instrumentos como forma de induzir a adequação 

ambiental de atividades e empreendimentos. A atitude da maioria das empresas passa a ser apostar 

na ineficiência ou na incapacidade do Estado em efetivar o cumprimento da legislação. Ao 

observarmos o exemplo do Projeto Mata Nativa, podemos concluir que entre as iniciativas 

adotadas pelos órgãos ambientais, o embargo das empresas foi essencial para garantir 
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efetividade às medidas corretivas previstas no acordo celebrado entre os órgãos ambientais os 

empresários. Da mesma forma, o histórico das ações anteriores demonstra que apenas as 

multas administrativas utilizadas isoladamente não são eficazes para induzir a adequação 

ambiental de empreendimentos irregulares. 

 

c) Nas ações de adequação sobre as irregularidades trabalhistas, sob a condução do Ministério Público 

do Trabalho, ainda que parte das empresas tenham descumprido os TACs – Termos de Ajuste de 

Conduta, o percentual foi bem menor do que entre as empresas que descumpriram o acordo 

coletivo celebrado entre os órgãos ambientais e as empresas de calcinação do gesso. Conclui-se, 

portanto, que a utilização de TACs individuais para cada empresa é mais eficaz do que a 

assinatura de um documento único para todo o setor, ainda que o foco da ação seja todo o 

conjunto das empresas. 

 

d) Ao confrontarmos a relação de condicionantes definidas nas licenças ambientais para indústrias de 

calcinação do gesso e as irregularidades trabalhistas constatadas pelo Ministério Público do 

Trabalho, observa-se que o processo de licenciamento ambiental daquela atividade não contempla a 

necessidade de conformidade legal de qualquer norma trabalhista. Dessa forma, questões essenciais 

para a qualidade do ambiente de trabalhado, como o fornecimento e uso de equipamentos de 

proteção individual, e as condições básicas de higiene, não são contempladas entre as 

condicionantes estabelecidas na licença ambiental. Conclui-se que além de omitir a atuação legal 

obrigatória, tal procedimento consolida o fracionamento das medidas de adequação 

ambiental e divide o esforço de controle e fiscalização realizado pela gestão pública.  

 

e) Apesar da Lei que isentou o ICMS sobre a compra do gás natural comprimido (GNC), com a 

finalidade de tentar viabilizar o seu uso na indústria de calcinação do gesso, o valor final do 

produto manteve-se acima de outras opções utilizadas pelo setor. Conclui-se que a oferta de 

biomassa da lenha por fontes legais, com preços bem mais baixos que o gás natural, fez com 

que o setor não aderisse à mudança da matriz energética.  

 

f) Ainda predomina o preconceito sobre o uso da biomassa como matriz energética, especialmente a 

lenha proveniente do manejo florestal sustentável, que possui maior viabilidade no Brasil em face 

das suas condições ambientais favoráveis. A ineficiência da gestão ambiental para garantir o 

controle sobre a utilização da biomassa da lenha tem contribuído para que essa fonte de energia 

renovável seja tratada com desconfiança pela sociedade e não receba atenção devida por políticas 

energéticas no Estado de Pernambuco e do Brasil. Dessa forma, o desmatamento para fins 

energéticos, agropecuários e para simples valorização de imóveis rurais vem ampliando a 

área desmatada de Caatinga a cada ano. Enquanto isso a opção pelo manejo florestal da 
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Caatinga para diversos fins, inclusive energéticos, em contraponto as demais formas legais de 

exploração que suprimem definitivamente a vegetação nativa, torna-se a melhor opção de uso 

do solo no bioma, não apenas visando a indústria de calcinação do gesso, mas toda a gama de 

possibilidades que contribuem para valorizar a permanência da floresta e não a sua 

substituição por outra atividade.  

  

g) Enfim, através da análise do caso da indústria de calcinação do gesso, pode-se perceber com mais 

clareza os reflexos e o perfil das atitudes dos detentores do capital. O padrão de investimentos em 

medidas voltadas para minimizar impactos socioambientais não corresponde naturalmente a uma 

decisão gerencial originária de consciência e responsabilidade do empreendedor, mas representa a 

preocupação com os riscos que correm ao descumprirem a lei. A ação ilegal está sempre pautada 

sobre a perspectiva do risco, Os empreendedores adotarão as medidas mais pragmáticas para 

garantir ganhos maiores, mesmo que essa decisão represente danos ao meio ambiente, à saúde 

pública, aos trabalhadores e ao bem estar social. Conclui-se, portanto, que quando o risco de 

operar na ilegalidade for muito elevado, de forma que a capacidade de produção e expansão 

do capital investido seja mais alcançada através do cumprimento das normas legais, assim o 

farão. Em ambos os casos o foco do empreendedor ilegal será sempre o mesmo, aumento da 

produção e do lucro. 

 

6.2. Recomendações 

 

a) O movimento pela expansão do capital não é provocado apenas por seu detentor, mas também pelo 

Estado que gerencia o sistema. Contudo, frente aos problemas ambientais, a estrutura burocrática 

do Estado nem sempre atua transversalmente para garantir o cumprimento da legislação ambiental. 

A Lei Federal 6.938/81 exige a obtenção do prévio licenciamento ambiental a todo e qualquer novo 

empreendimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora, antes mesmo da sua instalação. 

Apesar de tal exigência estar em vigor a mais de 30 anos, diversos impactos ambientais negativos 

continuam a ser produzidos por novas empresas que não possuem o necessário licenciamento 

ambiental ou que não cumprem as suas condicionantes. Ocorre que nesses casos, a instalação ilegal 

de tais empreendimentos está associada a algum tipo de apoio Estatal, seja através de agências ou 

órgãos de fomento, seja por suas empresas ou concessionárias públicas. Ao registrar a empresa na 

Junta Comercial, na Receita Federal e Estadual, na concessionária de fornecimento de energia, de 

água e esgoto, do acesso a crédito etc, qualquer empreendimento ambientalmente ilegal conseguirá 

acessar a maior parte desses serviços, apoios e incentivos, apesar de tal clandestinidade. 

Considerando que os efeitos jurídicos da legislação ambiental não recaem apenas sobre os órgãos 

de meio ambiente, mas a todo o poder público, assim como ocorre com qualquer lei em vigor no 

país, não há hierarquia ou restrição administrativa ao cumprimento das normas legais de meio 
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ambiente. Dessa forma, recomenda-se o cumprimento da legislação no sentido de que o acesso 

a todo e qualquer tipo de incentivo ou fomento a qualquer empresa ou atividade efetiva ou 

potencialmente poluidora, deve estar condicionado à comprovação do cumprindo dos 

requisitos básicos previstos na legislação ambiental, como a apresentação da licença 

ambiental válida. Da mesma forma, os órgãos ambientais, os órgãos de polícia judiciária e o 

Ministério Público, devem garantir efetividade ao cumprimento do artigo 2º da Lei Federal 

9.605/98, no qual estabelece corresponsabilidade penal a quem, de qualquer forma, concorre 

para a prática de crimes ambientais, sobre o qual incidirá as penas a estes cominadas, 

quando ciente da conduta criminosa de outrem deixar de impedir a sua prática, quando 

podia agir para evitá-la. Dessa forma, se faz necessário que os órgãos ambientais notifiquem 

tais instituições públicas, incluindo suas concessionárias, no sentido de que estes se 

abstenham de oferecer serviços, apoios ou incentivos para empresas ou atividades efetiva ou 

potencialmente poluidores, conforme discriminadas em normas legais, quando estas não 

apresentarem a licença ambiental respectiva. 

 

b) As normas e padrões de qualidade ambiental são instituídos em lei ou por normas específicas de 

órgãos integrantes do SISNAMA e tem por objetivo estabelecer níveis ou graus de qualidade 

ambiental ou de emissão de poluentes sobre o meio ambiente.  O Decreto 99.274/90, em seu art. 

18, determina que o órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, este em caráter supletivo, sem 

prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinarão, sempre que necessário, a redução 

das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas ou efluentes líquidos e os 

resíduos sólidos nas condições e limites estipulados no licenciamento concedido. Para a indústria 

de calcinação do gesso, verifica-se que não foi instituída qualquer norma ou padrão de qualidade 

ambiental sobre as operações relacionadas aquela atividade. Com relação à eficiência energética do 

setor, que interfere diretamente tanto na quantidade de produto florestal que será consumido por 

cada empresa, como para a quantidade de gases emitidos na atmosfera, foi observado a ocorrência 

de uma grande distorção entre o melhor e o pior nível da eficiência energética de cada empresa (de 

0,25 a 0,73 metros estéreos de lenha). Dessa forma, enquanto algumas empresas dedicaram esforço 

e recursos para melhorar a sua eficiência energética, outras nada fizeram, elevando a média de 

consumo de lenha e emissão de gases do setor. A ausência ou não utilização do instrumento de 

gestão ambiental indicado para induzir a redução dos impactos ambientais negativos da atividade 

de calcinação do gesso, pode ser causadora da acomodação que as empresas possuem em investir 

na eficiência energética dos seus fornos, que além dos benefícios ambientais, logo passaria a 

reverter em diminuição de custos operacionais. Dessa forma, o Estado deve editar uma norma de 

padrão mínimo sobre eficiência energética, com efeitos sobre todas as empresas daquele setor 

produtivo, a partir de um cronograma a ser definido após as necessárias discussões com as 

partes interessadas. 
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c) O monitoramento ambiental é o instrumento que tem por finalidade a coleta sistemática e periódica 

de dados previamente selecionados, com o objetivo principal de verificar o atendimento a 

requisitos predeterminados (SANCHEZ, 2008). Recomenda-se que os órgãos ambientais, da 

fazenda pública e do trabalho utilizem de forma sistemática e com metodologia apropriada, o 

monitoramento e a análise permanente dos dados sobre as atividades da indústria de 

calcinação do gesso, inclusive através com avalição da qualidade ambiental do território do 

Araripe, realizando permanentemente as ações de controle e fiscalização das empresas do 

setor, inclusive analisando o cumprimento das condicionantes ambientais e a sua eficácia; 

 

d) O órgão ambiental do Estado deve realizar consultas públicas periódicas, no mínimo a cada dois 

anos, com representantes dos trabalhadores do setor de calcinação e da sociedade civil 

organizada do Sertão do Araripe, juntamente com a Superintendência do Trabalho e 

Emprego, Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado, para avaliar a 

situação dos problemas ambientais da região, especialmente aqueles relacionados aos 

trabalhadores do setor. 

 

e) Diante do fracionamento da atuação dos órgãos de gestão e controle ambiental e trabalhista e da 

omissão sobre as condições de saúde e segurança do trabalhador no processo de licenciamento 

ambiental, recomenda-se que as novas licenças ambientais incorporem em sua integridade as 

condicionantes relativas à qualidade do ambiente de trabalho previstas na legislação.  

 

f) Com relação à realização de planos de adequação ambiental, através da ação integrada dos órgãos 

de gestão e controle deve utilizar um único TAC (termo de ajuste de conduta) ou TC (termo de 

compromisso) para a correção de todas as irregularidades, e ambas as fiscalizações, 

ambientais e do trabalho, devem conferir o cumprimento das normas diversas, ambientais e 

trabalhistas, ampliando o esforço de fiscalização e controle. Essa iniciativa pode se estender a 

outros órgãos de fiscalização sobre atividades produtivas, como a Secretaria da Fazenda do Estado, 

que também realiza esforço de fiscalização sobre o pagamento de tributos, mas poderia também 

conferir se a empresa possui ou não a licença ambiental necessária para o seu funcionamento.  

 

g) A gestão ambiental deve considerar a utilização integrada e simultânea entre os instrumentos 

mais eficazes para a realidade de cada atividade, de forma a obter o melhor alcance dos 

resultados esperados em cada situação.  
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h) Quando se pratica uma fiscalização esporádica ou apenas em parte das empresas de uma atividade 

produtiva a tendência é a perda de credibilidade da ação pública e a ineficácia da estratégia de 

adequação ambiental. Nesse sentido, ao buscar a adequação ambiental de uma atividade, as ações 

de fiscalização devem incidir sobre todas as empresas do setor e não apenas em alguns 

empreendimentos isoladamente. 

 

i) Em face da inexistência de uma agenda de gestão ambiental de âmbito municipal e diante do perfil 

da demanda de gestão que é da competência destes, recomenda-se que os Municípios que sediam 

o pólo gesseiro devem ser integrados em um modelo de gestão ambiental local compartilhada, 

através da criação de um órgão comum, vinculado ao consórcio intermunicipal já existente; 

 

j) Embora não tenha sido demonstrada a existência de grandes impactos relacionados a resíduos 

sólidos, a produção de resíduos do gesso pode ser um grande problema da indústria de calcinação. 

Na ausência de dados mais qualificados recomenda-se a realização de estudos para avaliar as 

formas de destinação, os riscos e os impactos provocados por tais resíduos; 

 

k) A desertificação é o processo de degradação da terra em zonas áridas, semiáridas e subúmidas 

secas, resultantes das atividades humanas ou de fatores naturais, que leva a perda das condições de 

regeneração da vegetação natural ou da capacidade produtiva do solo. O desmatamento é um das 

principais causas da desertificação e todo o semiárido pernambucano, como o Sertão do Araripe 

encontra-se em área de vulnerabilidade à desertificação. Recomenda-se a realização de estudos 

que demonstrem os riscos e o comprometimento do solo do Araripe sob o risco da 

desertificação. 

 

l) Os órgãos de fomento e infraestrutura devem incorporar a agenda ambiental ainda na fase 

de planejamento de novos pólos econômicos, com a realização de estudos de impacto ou de 

avaliação ambiental para cada atividade e o envolvimento dos órgãos ambientais desde a sua 

concepção dos novos projetos; 

 

m) Atividades econômicas formadas por um universo de empresas que isoladamente não se 

caracterizam como de significativo impacto ambiental, mas que no conjunto do setor 

representam alto risco de impacto devem ser submetidos a estudos de impacto ambiental 

específico. Tais estudos podem ser custeados pelo órgão de fomento ou pelo próprio conjunto 

das empresas instaladas ou que desejem se instalar.  
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n) Todas as esferas do poder público, inclusive as concessionárias de serviço público, como as 

instituições financeiras, devem garantir o cumprimento da Lei 6938/81, bem como a Resolução 

237/97 do CONAMA, no sentido de proibir e não contribuir com a implantação de novas 

atividades que sejam efetiva ou potencialmente poluidoras e que não possuem a licença ambiental 

compatível. Dessa forma, todas as instituições públicas devem exigir a apresentação da licença 

como condicionante para o fornecimento de seus produtos ou serviços; 

 

o) Recomenda-se a criação de um programa permanente de gestão territorial participativa no 

Sertão Araripe, com a participação de todos os atores locais e legitimidade para mediar e 

propor alternativas sobre questões relacionadas aos investimentos públicos e aos conflitos de uso e 

acesso dos recursos naturais, abordando temas relacionados à infraestrutura, desenvolvimento 

local, uso do solo, áreas protegidas etc, não ficando restrito à agenda de desenvolvimento rural, já 

conduzida pelo programa Territórios da Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 

p) Deve ser realizado o zoneamento ecológico e econômico - ZEE do Sertão do Araripe, de 

forma que este instrumento de gestão defina as categorias de uso do solo e as áreas destinadas 

para tal fim, em especial as áreas indicadas para a criação de unidades de conservação ambiental, 

ao manejo florestal, a agropecuária e ao cultivo de ouras espécies; 

 

q) Apesar da existência da Área de Proteção Ambiental do Araripe (APA), que incide sobre todo o 

alto da Chapada do Araripe, não existem áreas em conservação de proteção integral, ou seja, com 

maiores restrições de exploração dos recursos naturais. Em face do forte processo de degradação e 

desmatamento existente na região, recomenda-se a criação e implantação de novas unidades de 

conservação, inclusive de proteção integral. 

 

r) Com as perspectivas de crescimento sobre o consumo de biomassa para fins energéticos, torna-se 

ainda mais necessária uma gestão especializada para o fomento à produção legal de energéticos 

renováveis e para o controle sobre o uso dos recursos florestais. Recomenda-se, portanto, a 

criação de uma unidade de gestão florestal no Estado de Pernambuco, dotada de estrutura e 

pessoal com perfil e quantidade compatível com a demanda estimada.  

 

s) Em face da sua viabilidade técnica, ambiental e econômica, o manejo florestal sustentável deve ser 

incentivado como estratégia de política pública. Justifica-se a criação de programas de apoio e 

fomento aquela atividade, como a assistência técnica aos produtores, incentivos fiscais, 

financiamento etc. 
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t)  O processo de licenciamento ambiental também visa o alcance da segurança ambiental da área 

atingida pelo empreendimento, o que justifica a necessidade de induzi-lo a agir de forma planejada 

e responsável para prevenir danos ao meio ambiente. Portanto, é recomendável que através de 

uma condicionante ambiental específica, o órgão licenciador exija ao empreendedor da 

indústria de calcinação do gesso, considerando a opção da biomassa, que apresente um plano 

de aquisição de produtos florestais, com identificação de origem e garantia de fornecimento 

que atenda a demanda da empresa durante o prazo mínimo de cinco anos. 

 

u) Os impactos à saúde da população local e dos trabalhadores a partir do contato constante com o pó 

do gesso ainda necessitam de mais estudos para avaliar não só a sua dimensão e riscos, bem como 

para propor medidas mitigadoras, inclusive tecnologias voltadas para solucionar o problema. 

Entendemos ser necessária a realização de novos estudos que abordem a problemática dos 

impactos da poeira do gesso para a saúde humana. 

 

6.2.1. Uma proposta de roteiro para elaboração e implementação de planos de adequação ambiental 

de atividades produtivas. 
 

Sem a menor pretensão de encerrar a discussão, mas do contrário, apenas para provocá-la 

ainda mais, sempre com a intenção de contribuir com o debate sobre a efetividade das políticas 

ambientais, nos arriscamos a propor um roteiro de procedimentos práticos para a implementação de 

planos de adequação ambiental, a partir das conclusões do presente estudo, o qual procura indicar as 

condicionalidades para tal fim.  

As sugestões apresentadas visam a obtenção de eficácia e efetividade da gestão pública para 

atingir tal objetivo. Contudo, é necessário ressaltar os riscos dessa tentativa, em face da complexidade 

que envolve o tema, as especificações de cada tipo de atividade e a realidade de cada território.  

 

Sugestão de procedimentos para a elaboração e implementação de planos de adequação 

ambiental de atividades produtivas 
 

 

Etapa 1: Planejamento 

 

 

1.a- Articular reunião entre os diversos órgãos de gestão e controle ambiental para definir 

atribuições e elaborar um calendário de atividades; 

 

1.b- Elaborar diagnóstico ou avaliação dos impactos ambientais da atividade, considerando a 

atuação de todo o conjunto das empresas que atuam no determinado território; 

 

1.c- Realizar reuniões preparatórias com os atores locais: representantes das empresas, dos 

trabalhadores, e da sociedade civil organizada, para provocar a mobilização desses atores; 

 

1.d- Realizar reuniões preparatórias com representantes do mercado consumidor do(s) 

produto(s) que são objeto da atividade e integrá-los no processo de adequação ambiental; 
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1.e- Elaborar o mapa com os impactos ambientais negativos, as irregularidades ambientais que 

lhe dão causa e as medidas saneadoras correspondentes; 

 

1.f- Articular os diversos órgãos públicos de desenvolvimento, infraestrutura, fomento e apoio 

técnico, para mapear a existência de ações governamentais de apoio à atividade irregular; 

 

1.g- Elaborar o Plano de Adequação Ambiental da atividade produtiva irregular, com o 

envolvimento de todos os órgãos que irão atuar na etapa de sua implementação, o qual deverá 

conter a definição de metas, prazos, responsáveis, e resultados esperados;  

                

1.h - Elaborar um plano de sensibilização ambiental destinado a todos os segmentos envolvidos 

nos processos ambientais que relacionem ao arranjo produtivo da atividade. 

 

 

Etapa 2: Implementação 

 

 

2.a- Realizar audiências públicas com todos os atores envolvidos nos processos ambientais que 

envolvam o arranjo produtivo da atividade, com a participação dos trabalhadores do setor e da 

sociedade civil organizada; 

 

2.b- Propor a celebração de termos de ajuste de conduta, preferencialmente com interveniência 

do Ministério público, definindo prazos negociados para a adequação voluntária das empresas; 

 

2.c- Iniciar imediatamente a fiscalização sobre as empresas que não aderiram ao termo de 

ajuste de conduta, autuando e interditando aquelas que não possuam licença ambiental ou 

estejam descumprindo suas condicionantes até que tais irregularidades sejam corrigidas; 

 

2.d- Elaborar programa de monitoramento ambiental da atividade. 

 

 

Etapa 3: Monitoramento e Avaliação 

 

 

3.a- Manter a realização de ações sistemáticas de fiscalização e auditorias ambientais sobre 

todas as empresas que atuam na atividade, em caráter permanente e frequência regular; 

 

3.b- Manter a realização sistemática de reunião de avaliação entre as diversas instituições 

governamentais envolvidas no Plano de Adequação Ambiental, com o objetivo de avaliar os 

resultados do plano, a partir do uso de cada instrumento de gestão; 

 

3.c- Após o primeiro ano do início do plano de adequação, realizar uma nova audiência pública 

com todos os atores envolvidos nos processos ambientais que se relacionem ao arranjo 

produtivo da atividade, com participação dos trabalhadores do setor e da sociedade civil 

organizada, para avaliar os resultados obtidos no processo de adequação e possíveis ajustes a 

serem incorporados à licença ambiental da atividade; 

 

3.d- A cada três anos, manter a realização de novas audiências públicas com todos os atores 

envolvidos nos processos ambientais que envolvam o arranjo produtivo da atividade, com 

participação dos trabalhadores do setor e da sociedade civil organizada, para avaliar os 

resultados obtidos no processo de adequação e possíveis ajustes a serem incorporados à licença 

ambiental da atividade. 
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O Plano de Adequação Ambiental de Atividades Irregulares deve utilizar as ferramentas de 

planejamento estratégico para definição de metas, ações, prazos, resultados esperados e respectivos 

responsáveis. Além de ações que devem ser definidas a partir da realidade de cada atividade, o plano 

deve conter:  

 

a) Ações de sensibilização voltadas a todos os segmentos relacionados com os processos ambientais 

dos arranjos produtivos da atividade, com estratégias tanto para os empreendimentos que são 

diretamente responsáveis pela irregularidade, como para os grupos que consomem os produtos 

daquela atividade irregular. 

 

b) Ações de mobilização e interlocução junto aos grupos sociais atingidos pelos danos ambientais da 

atividade a ser adequada. 

 

c) Propostas de instrumentos econômicos para incentivo à adequação ambiental;  

 

d) Avaliação das condicionantes ambientais previstas nas Licenças de Operação específica para a 

atividade irregular, considerando os danos ambientais a esta relacionados, para que as Licenças 

contenham todas as condicionantes necessárias para ajustar as irregularidades existentes.  

 

f) Estratégia para adesão ao instrumento de adequação voluntária, que pode ser um Termo de 

Compromisso (TC), ou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), a serem propostos às empresas 

produtoras e às empresas consumidoras, com definição prévia dos limites dos termos e dos prazos 

a serem acordados, além das sanções pelo descumprimento; 

 

g) Estratégia de ampla divulgação junto à sociedade em geral, para conhecimento sobre as iniciativas 

do Plano de Adequação, seus objetivos, etapas, TACs celebrados e os resultados esperados. 

 

h) Sistemática de fiscalização junto às empresas que não aderirem ao TAC, com início imediato após o 

encerramento do prazo para adesão voluntária; 

 

i) Sistemática de monitoramento sobre o cumprimento dos TACs firmados; 

 

j) Sempre que for tecnicamente viável, deve ser realizada uma mobilização dos principais grupos ou 

mercados consumidores e fornecedores dos bens e serviços consumidos e produzidos pela atividade 

objeto do plano de adequação, para mediar ou regulamentar a adoção de critérios ou condições 

mínimas para aquisição desses produtos, de forma que as empresas que estejam irregulares sofram 
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restrições de comercialização pelo próprio mercado. Recomenda-se a celebração de TACs junto às 

empresas que compram produtos daquele setor sob adequação, de forma que estas se comprometam 

a não adquirir produtos dos empreendimentos que não possuem licença ambiental. Depois de 

notificadas sobre a relação dos fornecedores que operam de forma ilegal, as empresas 

consumidoras que insistirem em adquirir produtos dos fornecedores ilegais devem responder pelas 

mesmas consequências administrativas e criminais que o seu fornecedor ilegal, como prevê o art. 2º 

da Lei de Crimes Ambientais. O mesmo deve ser realizado com as empresas fornecedoras de 

insumos para o setor sob adequação. Em muitos casos, alguns insumos são fornecidos por um 

pequeno grupo de empresas. Quando isso ocorre, a celebração de um TAC com essas empresas 

para que se restrinjam a não fornecer insumos aos empreendimentos que não possuam licença 

ambiental pode garantir importantes resultados. 

 

A estratégia de divulgação sobre a execução do Plano de Adequação Ambiental visa não 

apenas a sua legitimação junto à opinião pública, bem como à prevenção para que as empresas que 

pretendam não aderir aos TACs, ou a descumprir os seus termos, não busquem subterfúgios políticos 

e/ou judiciais para favorecer a permanência das irregularidades, permitindo ainda que a sociedade 

possa acompanhar todas as etapas do processo de adequação ambiental e resultados alcançados. 

Após o prazo limite para adequação, deve-se iniciar imediatamente a sistemática de 

fiscalização em todo o conjunto de empresas da atividade e das empresas consumidoras, em caráter 

permanente. 

Com relação às ações de fiscalização, em caso de ausência de licença ambiental, além da 

infração administrativa, a empresa deve ser imediatamente interditada, de forma que tal instrumento 

de gestão ambiental seja consolidado como o principal mecanismo de controle ambiental, que é a base 

do processo de adequação das irregularidades causadoras dos impactos ambientais que se pretende 

sanar. Em caso de descumprimento das condicionantes ambientais previstas na licença respectiva de 

cada empreendimento, além da multa correspondente, a empresa deve ser interditada até ulterior 

correção da irregularidade, quando a manutenção desta acarretar em danos diretos ao meio ambiente. 

Apenas quando se tratar de descumprimento de condicionantes que versem sobre procedimentos 

formais, não causadores de danos diretos ao meio ambiente, não se justifica a aplicação da medida 

restritiva do embargo numa primeira abordagem, devendo a empresa ser multada administrativamente 

e instada a promover a regularização em um prazo determinado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões do presente estudo apontam para a necessidade de se formular novas estratégias 

de atuação do Estado brasileiro frente aos desafios da complexa problemática ambiental do país, 

especialmente neste momento de grandes transformações econômicas e sociais em que vivemos.  

O perfil da herança recente que caracterizou o Estado brasileiro, especialmente entre 1920 a 

1990 teve caráter essencialmente desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário. O 

principal objetivo era o desenvolvimento econômico e não o de transformar as relações sociais e 

promover o estado de bem-estar social. Esse Estado conservador realizou grandes mudanças no perfil 

produtivo do país, mas sem modificar a estrutura de propriedade nem o modelo de repartição dos 

benefícios das políticas públicas. O grande objetivo do Estado brasileiro era de ordem econômica com 

foco na industrialização. A ação estatal durante a maior parte da história recente do país esteve voltada 

para promover a acumulação de capital na esfera privada como estratégia para promover o aumento da 

produção e o crescimento econômico. Dessa forma, o foco principal das políticas públicas esteve 

voltado claramente para incentivar o desenvolvimento industrial e para tanto, o Estado fomentou, 

financiou, protegeu e produziu insumos básicos especialmente com esse fim (BACELAR, 2003). 

Esse paradigma de Estado foi consolidado durante quase um século de história e apesar de 

mudanças importantes no perfil das políticas públicas nos últimos dez anos, a tradição 

desenvolvimentista e conservadora de relegar a um segundo plano o papel de promover o bem estar 

social mantém sua influência em diversos setores do aparelho estatal. Essa característica deu ao Estado 

brasileiro um perfil fazedor, que sucumbiu o seu papel regulador. Dessa forma se formou uma lacuna 

de mecanismos públicos para mediar e negociar com o setor produtivo e a sociedade os espaços 

políticos e os interesses comuns, favorecendo a existência durante a maior parte da história de um 

predomínio da influência do setor produtivo sobre a agenda do Estado, que se conflitava muitas vezes 

com o interesse da coletividade. 

 Em um novo momento de desafios para a civilização, em que não apenas a economia torna-se 

cada vez mais globalizada, mas também grandes problemas sociais e ambientais tomam proporções 

globais, o papel do Estado se põe a prova. Agora a questão posta não é mais sobre a dicotomia entre 

dois regimes econômicos que se mostraram fracassados, pois a nova ordem política e econômica do 

mundo contemporâneo aponta para a necessidade de três vertentes básicas em qualquer horizonte que 

optemos por seguir: democracia, igualdade e respeito ao meio ambiente (THEODORO, 2005).  

 Quanto à democracia, não se trata apenas do regime que garante eleições livres para seus 

representantes gerenciais a cada quatro anos e permite o exercício a liberdade de expressão. Trata-se 

da democracia que vai além do regime representativo, e que emerge da prática cotidiana e direta de 

participação e controle social na formulação na implementação de políticas públicas. Diversas 
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experiências, ainda que embrionárias em alguns casos, já demonstraram a viabilidade desses 

mecanismos em várias searas, como nas sementes das conferências nacionais de diversas agendas, nos 

orçamentos participativos municipais, nos Territórios da Cidadania, nos comitês de usuários de 

recursos hídricos, na gestão compartilhada de unidades de conservação de uso sustentável, entre 

outras.  

As diversas crises, cada vez mais sistêmicas, ensinam que não bastam iniciativas para 

promover a igualdade social sem que a real democracia estruture as relações sociais e de poder. Da 

mesma forma, ainda que se promova desenvolvimento, mesmo em bases democráticas e participativas, 

sem a garantia do respeito ao meio ambiente e, portanto, respeitando os limites da natureza, não 

haverá como se evitar o colapso do sistema que é cada vez mais dependente dos recursos naturais. De 

outro modo, sem o exercício eficaz do seu papel regulador para promover a igualdade social com 

justiça ambiental, o Estado não impedirá que a repartição dos recursos naturais seja conduzida pelo 

mercado de forma desigual, favorecendo essencialmente aqueles que detêm os meios de produção e 

consequentemente maior poder de exploração.  

Como afirma Quintas (2004), a ação do Estado nunca é neutra, pois qualquer que seja a sua 

forma de atuação será determinante para escolher quem na sociedade ficará com os custos e quem 

ficará com os benefícios gerados pela exploração e uso dos recursos naturais. Portanto, além de 

exercer com clareza a defesa da promoção da igualdade social com justiça ambiental, a ação 

reguladora do Estado deve garantir que isso ocorra com respeito aos limites da natureza. Além da 

decisão política de promover uma nova democracia, com igualdade social e respeito ao meio 

ambiente, diretrizes já previstas na Constituição brasileira, a gestão pública precisa garantir a 

efetividade da determinação política, o que justifica a necessidade de gerenciar com estratégia e 

eficiência os instrumentos de gestão formulados para tal fim. 
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