
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

 

 

Carolina Gomes da Silva 
 

 

 

 

A AÇÃO DO ESTADO NO (DES)CONTROLE AMBIENTAL:  
 O conflito entre as condições operacionais e a ampliação das atribuições legais 

do órgão estadual de meio ambiente de Pernambuco   

(a trajetória da CPRH)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recife 

Outubro/2004



 

 

2

2

Carolina Gomes da Silva 

 
 

 

 

 

 

A AÇÃO DO ESTADO NO (DES)CONTROLE AMBIENTAL:  
 O conflito entre as condições operacionais e a ampliação das atribuições legais 

do órgão estadual de meio ambiente de Pernambuco   

(a trajetória da CPRH)  

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 
em Ciência Política do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE 
como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre 
em Ciência Política. 

 

 

 

Orientador: Marcos Ferreira da Costa Lima. 

 

 

 

 

 

Recife 

Outubro/2004



 

 

3

3

 
 

 
 
 
 
Silva, Carolina Gomes da  

  A ação do Estado no (des)controle ambiental : o 
conflito entre as condições operacionais e a 
ampliação das atribuições legais do órgão estadual 
de meio ambiente  de Pernambuco (a trajetória da 
CPRH)  / Carolina Gomes da Silva. – Recife : O Autor, 
2004.   

 211 folhas : il., tab., gráf., mapas. 
 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

de Pernambuco. CFCH. Ciência Política, 2004. 
 
  Inclui bibliografia e anexos. 
 
 1. Ciência política – Estado e Governo. 2. Política 

ambiental e neoliberalismo, Brasil – Crises ambiental 
e econômica. 3. Questões ambientais –
Institucionalização. 4. Controle ambiental – CPRH 
(Companhia Pernambucana do Meio Ambiente. I. 
Título. 
        

504.06 CDU (2.ed.) UFPE
320.58 CDD (22.ed.)   BC2005-174

 



 

 

4

4

Carolina Gomes da Silva 

 

 

 

A AÇÃO DO ESTADO NO (DES)CONTROLE AMBIENTAL:  

 O conflito entre as condições operacionais e a ampliação das atribuições legais do órgão 

estadual de meio ambiente de Pernambuco   

(a trajetória da CPRH)  

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 
em Ciência Política do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE 
como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre 
em Ciência Política. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

5

5

AGRADECIMENTOS 
 

 

 Muitas pessoas contribuíram de forma distinta para que eu pudesse elaborar meu 

trabalho de pesquisa que culmina nesta dissertação. À todos meus sinceros agradecimentos. 

Porém, quero agradecer expressamente às instituições e às pessoas que através de informações 

e subsídios ou de apoio e amizade tornaram o percurso da pesquisa menos árduo: 

 Aos Professores Franz Josef Bruseke (UFSC), Guilherme Faladori (UFPR), Gustavo 

Costa Lima (UFPB), Ronaldo Seroa da Motta (IPEA) e Wagner Ribeiro (USP) pelos artigos 

e/ou livros encaminhados. 

 Ao Centro de Informação, Documentação Ambiental e Editoração do Ministério do 

Meio Ambiente pelo atendimento de minhas solicitações. 

 Ao Anísio Coelho do Conselho Ambiental da Federação das Indústrias de Pernambuco 

pelas informações e material disponibilizado. 

 Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco pelos dados fornecidos. 

 Agradecimentos especiais as seguintes pessoas: Edrise Aires Fragoso, Luiz Carlos da 

Costa Menezes, Ricardo Pessoa Braga, Tito Lívio de Barros e Souza, Ângela Freitas, Evângela 

Azevedo de Andrade, Ronaldo Cavalcanti, Aldir Pitt, Antenor Vieira e aos funcionários e ex-

funcionários da CPRH que concederam entrevista. 

 Ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Agricultura e do Meio Ambiente, 

especialmente ao Manoel Saraiva, George e Regivaldo 

 Ao Deputado André Luiz Farias, da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia 

Legislativa de Pernambuco. 

 Ao Promotor de Justiça Geraldo Margela Correia, do Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. 



 

 

6

6

 Agradecimento Especial ao Wagner Frazão Junior pelas palavras de incentivo, a 

secretária da pós-graduação em Ciência Política, Amarilis Revorêdo, pela atenção e aos 

professores Luiza Pontual, Enivaldo Rocha, Fernando Magalhães, Michel Zaidan e Marcelo 

Medeiros pela ajuda em tempo oportuno. 

 Por fim, agradeço ao Professor Marcos Costa Lima pela paciência. 

    



 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vivemos um mundo confuso e confusamente percebido (....) um mundo 
físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, permite que o 

mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido”  
                 

Milton Santos 



 

 

8

8

RESUMO 

 

 

Quando a Organização das Nações Unidas realizou, em 1972, a Conferência sobre 

Meio Ambiente Humano, os países capitalistas centrais defrontavam-se com a crise do 

padrão fordista-keynesiano de desenvolvimento. A partir da década de setenta assiste-se a 

institucionalização da questão ambiental concomitante ao processo de restruturação 

produtiva, que dentre outros fatores, implicou na transferência de unidades produtivas dos 

países industrializados para os países do então Terceiro Mundo. A América Latina foi o 

principal destino das indústrias poluentes vindas da Europa e da América do Norte, sendo o 

Brasil o principal país receptor. A preocupação ambiental não perpassava as decisões 

políticas quanto à qualidade do desenvolvimento, ao contrário, aquela era tida como 

obstáculo para a consecução de um patamar econômico e social que se desejava atingir. 

Tanto era assim que apesar do governo brasileiro ter criado, em 1973, uma instituição 

federal responsável pelas questões ambientais, sua existência assumia um caráter meramente 

simbólico, tendo em vista sua falta de estrutura e de capacidade interventiva. Porém essa 

escassez não era fortuita. O Estado, que se encontrava sob o regime militar, não tinha a 

intenção de garantir a efetividade do controle ambiental, porque fazê-lo seria contrapor-se 

ao próprio esforço que ele empreendia para a expansão do parque industrial brasileiro. 

Mesmo com a retomada da democracia nos anos oitenta, a primazia da dimensão econômica 

se sobrepunha à qualidade e preservação ambiental, tendo em vista a necessidade de 

crescimento econômico face à recessão. Ao final dos anos oitenta, o governo brasileiro 

adere aos postulados do neoliberalismo, avançando na desregulamentação da economia. 

Contraditoriamente, assiste-se o avanço na regulação ambiental, que, no entanto, não foi 

acompanhado de ampliação da capacidade operativa dos órgãos ambientais dos três níveis 
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de governo. Falta investimento público para a proteção do meio ambiente. Em Pernambuco 

constatou-se que a precariedade marca o controle e a gestão ambiental no estado. O órgão 

estadual de meio ambiente (OEMA) executor da política ambiental, a despeito de quase três 

décadas de existência e do aumento de suas atribuições, continua sem sede própria, com 

quadro funcional insuficiente e caracterizado por diferentes relações contratuais, com frota 

de veículo deficitária, etc. A administração dos recursos configura-se na administração da 

própria escassez. A cultura do órgão é voltada para o licenciamento ambiental, enquanto o 

caráter conservacionista é sufocado pela falta de pessoal, de infra-estrutura e pela não 

regulamentação de leis estaduais sobre áreas de proteção ambiental. Embora a situação 

deficitária do OEMA local, desde 1999, verifica-se um decréscimo no repasse do Tesouro 

Estadual. E apesar do governo discursar sobre desenvolvimento sustentável, suas ações, 

pautadas por ajustes fiscais, invés de assegurar a sustentabilidade, corrobora para a 

ampliação das lacunas no controle e gestão ambientais e, consequentemente, para a poluição 

e a degradação do meio ambiente em Pernambuco. 

 

 

Palavras-chaves: Meio Ambiente, Neoliberalismo, Política Ambiental, CPRH 
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ABSTRACT  

 

 

When the United Nations held, in 1972, the Conference about Human Environment, 

the central capitalist Countries confront themselves with the crisis of the Fordist–Keynsian 

model of development. From the 1970s on, it was seen the institutionalization of the 

environmental concern concomitant to the productive restoration process, which among 

other factors, implied in the transference of productive units from the industrialized 

Countries to Third World Countries. Latin America was the main destiny for pollutant 

industries from Europe and North America, and Brazil was the leading receiver Country. 

The environment matter didn’t go beyond the political decisions in relation to development 

quality, on the contrary, that concern was seen as an obstacle to the achievement of an 

economical and social level that they desired to achieve. It was so, though the Brazilian 

government having founded, in 1973, a federal institution responsible for environmental 

concerns, its existence had a merely symbolical feature, since it slack of structure and 

intervening capacity. However, this shortage wasn’t fortuitous. The State, which was under 

the military regime, had no intention of guaranteeing the effectiveness of environment 

control, because to do this would be opposing to their own effort they undertook to the 

spread of Brazilian industry state. Even with retaking of democracy in the 1980s, the 

primacy of the economical dimension overlapped the environment quality and preservation, 

for the need for economic growth because of recession. In the late 80s, the Brazilian 

Government clung to the neoliberalism postulate, increasing the deregulation of economy. 

Contradictorily, it is seen the advance in the environment regulation, that, however, it was 

not followed by the enlargement of the operation capacity of the environment bodies of the 

three government level. It is lacked public investments for the environment protection. In 
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Penambuco State, it was found that precariousness determines the environmental control 

and management in the state. The Environment State Body (OEMA),the environment policy 

executor, despite its three decades of existence and the increase of its attributions, remain 

without its  own headquarter yet, with an insufficient staff and characterized by different 

contractual relationships, with a deficient fleet of cars, and so on. The administration of the 

resources configure in managing the very scarcity. The culture in the institution is applied to 

environmental licensing, while the conservative feature is smothered by the lack of staff, 

substructure and by the non-regulation of state laws concerning environmental protection 

areas. Although the deficient situation of local OEMA, since 1999, it is possible to check a 

decrease in the funds sent by the State Pursue. And in spite of the government discourses 

about sustainable development, in their actions, ruled by fiscal settlement instead of 

ensuring sustenance, contribute to enlarge the gaps found in the environment control and 

management, consequently, to the pollution and degradation of the environment in 

Pernambuco. 

 

 

 

Key-words: Environment, Neoliberalism, Environment Policy, CPRH. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando que os problemas atuais assumem uma complexidade que envolve o 

entrelaçamento de fatores econômicos, políticos, sociais e ambientais, faz-se necessário estudar 

e compreender a dinâmica das questões socioambientais com as quais as sociedades se 

deparam.  

O interesse em pesquisar as razões subjacentes à crise ambiental contemporânea foi 

despertado a partir de um curso de especialização em Educação e Gestão Ambiental, feito na  

Universidade de Pernambuco. Sabendo que a institucionalização das questões ambientais se 

estabelece, de modo mais acentuado, a partir da segunda metade do século XX, surgiu a 

indagação de por quê o meio ambiente, dispondo, atualmente, de tantas instituições ligadas à 

conservação, ao controle da poluição e à gestão dos recursos naturais, tanto no âmbito 

internacional quanto nacional e local, invés de dar provas de recuperação, torna-se mais 

degradado. Quais são as condições das instituições públicas responsáveis pelo controle e gestão 

do meio ambiente no Brasil, visto que o Estado é o depositário do patrimônio coletivo? E em 

Pernambuco, como a questão ambiental se insere no processo de desenvolvimento? Diante de 

questionamentos semelhantes, surgiu então a proposta de pesquisar a relação entre Estado e 

Meio Ambiente, mais especificamente o estabelecimento de órgãos estaduais de meio ambiente 

criados com vistas a exercer o controle da poluição urbano-industrial e a gestão ambiental. Mas 

ante a multiplicidade e diversidade dos aspectos ambientais e de suas instituições relacionadas, 

preferiu-se direcionar a análise para o caso pernambucano, isto é, para o órgão estadual de 

meio ambiente responsável pela execução da política ambiental no estado de Pernambuco.   

 Considerando que os órgãos estaduais de meio ambiente surgem dentro do contexto de 

industrialização nacional, alavancada pela instalação de unidades produtivas transferidas dos 

países desenvolvidos, então fazia-se necessário compreender também as razões que levaram a 
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esta transferência, a qual pressupõe-se indutora do aprofundamento da regulação ambiental no 

Brasil e, por conseguinte, em Pernambuco.  

Neste sentido, partimos da constituição do padrão fordista-keynesiano de 

desenvolvimento com a produção e o consumo de massa que ao se expandir, aumentou o 

entropismo da sociedade industrial, acelerando o processo de degradação ambiental. Os países 

desenvolvidos se viram enredados numa série de problemas ambientais que afetavam 

diretamente a qualidade de vida e a economia. Emerge a crise ambiental e com ela o 

movimento ambientalista multifacetado que passa a pressionar as instituições públicas por 

rigor no controle ambiental. Diante da crise ambiental e da necessidade de expansão da 

produção e do consumo de massa, especialistas apontavam para o limite imposto pela natureza 

ao crescimento da economia e da população. A ONU organiza a primeira Conferência para 

tratar sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972. 

A crise ambiental aliada à crise do padrão fordista-keynesiano de desenvolvimento 

levou à transferência de indústrias poluentes dos países do capitalismo central para os países do 

então Terceiro Mundo, que estavam implementando seu processo de industrialização tardia. 

Vê-se assim que ao mesmo tempo em que o mundo trata da relação entre desenvolvimento 

econômico e meio ambiente, as empresas procedem à reestruturação produtiva, que dentre 

outros fatores implicou na transferência de unidades poluentes para países em 

desenvolvimento, potencializando o uso dos seus recursos naturais, tornando-os  não apenas 

exportadores de bens primários, mas de manufaturas, fundamentalmente aquelas resultantes de 

processos produtivos intensivos em energia.  

O Brasil foi o principal país da América Latina a receber indústrias vindas dos países 

ocidentais do hemisfério Norte. Como estratégia para atrair os empreendimentos industriais ao 

País, o governo não só ofereceu incentivos fiscais como também os desobrigou de ter 

mecanismos de controle da poluição ambiental. Mas como os projetos de infra-estrutura 



 

 

21

21

corriam por conta do Estado que se valia de empréstimos internacionais, aquele logo se viu 

compelido a criar instituições ambientais com vista a atender as exigências das agências 

financiadoras que condicionavam a liberação do empréstimo mediante a existência de 

mecanismos de controle ambiental no país demandante. Foi assim que em 1973 nasceu a 

Secretaria Especial de Meio Ambiente-SEMA, vinculada ao Ministério do Interior. Outros 

estados também criaram instituições voltadas para o controle da poluição industrial, dentre eles 

Pernambuco, Estado pioneiro na criação de instituição de controle ambiental.  

Sabe-se que a partir do final da década de oitenta o Brasil adere aos postulados do 

neoliberalismo, procedendo ao ajuste fiscal, à privatização de empresas estatais, à 

desregulamentação da economia, à flexibilização das relações de trabalho e à redução de gastos 

com políticas sociais e ambientais. A reforma administrativa se estendeu aos estados da 

federação, onde as instituições ambientais foram afetadas, muitas sendo incorporadas por 

outros órgãos com a justificativa de prestar-lhes maior eficiência. Tornou-se visível a primazia 

do crescimento econômico a qualquer custo. Neste sentido, coube o questionamento quanto a 

importância que às questões ambientais têm para o desenvolvimento, mais especificamente de 

Pernambuco, uma vez que se assiste à expansão das atividades industriais e agroindustriais ao 

mesmo tempo em que se intensifica a degradação ambiental.  

Procurando fazer uma relação entre institucionalização das questões ambientais e 

desenvolvimento econômico, o presente trabalho parte da constituição da crise ambiental no 

plano internacional e seus rebatimentos para o processo de desenvolvimento econômico do 

Brasil. Posteriormente, analisa o desenvolvimento em Pernambuco e suas implicações para o 

meio ambiente. Tanto no plano nacional quanto local, procura descortinar a condição das 

instituições ambientais neste processo de desenvolvimento.  

No primeiro capítulo, aborda-se a formação do padrão fordista-keynesiano de 

desenvolvimento, o estabelecimento da produção e do consumo de massa e os danos 
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ambientais decorrentes da sociedade industrial. Para subsidiar a elaboração deste capítulo 

recorreu-se a diversos autores, entretanto, no que tange a crítica ambiental do fordismo, 

recorreu-se mais à obra de Elmar Altvater (1995) que, de certo modo, norteou a elaboração de 

todo o primeiro capítulo. Destaca-se também o Relatório Estado do Mundo do Worldwatch 

Instituto, do qual se extraiu os exemplos e ilustrações quanto à expansão do consumo e da 

poluição. Porém, no tocante a evolução das instituições ambientais internacionais, recorreu-se a 

obra de Wagner da Costa Ribeiro (2001) e ao artigo de Naína Pierre (2001).       

No segundo capítulo relaciona-se o desenvolvimento industrial no Brasil com a 

criação das instituições públicas ambientais. Procura-se destacar as principais ações dos 

sucessivos governos federais sobre a questão ambiental, evidenciando sua pouca 

operacionalidade face às medidas de cunho econômico que terminam se sobrepondo às 

políticas ambientais. A abordagem é direcionada para os limites de intervenção das instituições 

ambientais sobre o controle das atividades humanas sobre o meio ambiente, limites impostos 

pelo próprio Estado, tendo em vista a postura contraditória de incentivo à expansão industrial 

em detrimento do aparelhamento das instituições responsáveis pela gestão e/ou controle 

ambiental. A elaboração da primeira e segunda parte deste capítulo foi norteada pelos estudos 

de Eduardo Viola (1987; 1998a; 1998b) sobre o movimento ambientalista no Brasil. Os dados 

quantitativos e as ilustrações sobre questão energética e desflorestamento foram extraídos dos 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE. As informações sobre as políticas 

ambientais deste período foram extraídas de diversas fontes, dentre as quais se destaca o 

próprio “portal eletrônico” do Ministério do Meio Ambiente. Quanto à elaboração da terceira 

parte do capítulo, a qual versa exclusivamente sobre os órgãos estaduais de meio ambiente, 

tomou-se como base o livro de W. E. Zulauf (1994) e o “Diagnóstico da Gestão Ambiental no 

Brasil” realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, ambos versando sobre as instituições 

públicas ligadas à questão ambiental nos estados do Brasil.   
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O terceiro capítulo trata do desenvolvimento industrial no estado de Pernambuco e os 

conseqüentes danos sociais e, principalmente, ambientais decorrentes. Nesta parte do trabalho, 

recorreu-se fundamentalmente à obra de Manuel Correia de Andrade (1981; 1988), tendo em 

vista a presença marcante do setor sucroalcooleiro na economia de Pernambuco. Fazia-se 

necessário entender a influência da economia açucareira no processo de urbanização e de 

degradação ambiental no Estado e como o processo de industrialização, implementado a partir 

da segunda metade do século XX, intensificou os problemas socioambientais em Pernambuco. 

Ao fazer-se uma análise do processo de desenvolvimento relacionando-o com os impactos 

ambientais, procurou-se apontar para a situação dos instrumentos de controle e de gestão 

ambiental no Estado, evidenciando a falta de estrutura do próprio governo estadual no que 

tange à proteção e à conservação do meio ambiente.  

Por fim, o quarto capítulo, objeto central de análise, trata especificamente do processo 

histórico de criação da instituição pública responsável pelo controle ambiental no estado de 

Pernambuco, iniciando a análise desde a Comissão Permanente de Proteção dos Cursos D’água 

(CPPCA), criada na década de quarenta do século XX, passando pela Comissão Estadual de 

Controle da Poluição das Águas (CECPA), surgida nos anos sessenta, até chegar na CPRH, 

foco deste capítulo. A elaboração da primeira parte, a qual se refere às instituições que 

antecederam a Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), baseou-se quase que 

exclusivamente na legislação que lhes deu origem. Na elaboração da segunda parte deste 

capítulo, a qual versa sobre a trajetória da CPRH, fez-se uso tanto da legislação ambiental 

estadual quanto dos relatórios de gestão das sucessivas administrações. As partes seguintes, nas 

quais se analisa a situação dos recursos humanos, da infra-estrutura física e dos recursos 

financeiros, foram elaboradas a partir de informações extraídas dos relatórios de gestão das 

sucessivas administrações, bem como de informações obtidas através de entrevistas com 

funcionários e ex-funcionários, com o atual Diretor-Presidente e com ex-Diretores-Presidentes. 



 

 

24

24

Vale destacar que o levantamento de dados através de entrevistas junto à 

administração e funcionários e ex-funcionários não foi tarefa fácil, tendo em vista os fortes 

interesses político-econômicos que permeiam as atividades ligadas ao controle ambiental. 

Além do mais, o fato da instituição encontrar-se numa fase de consolidação da transição de 

empresa de economia mista para autarquia especial, tem gerado tensão entre os funcionários, 

os quais, por sentirem-se inseguros em relação à perspectiva de permanência no órgão e à 

perda de direitos trabalhistas, principalmente de tempo de serviço e de contrato coletivo, 

ofereceram resistência à concessão de entrevistas. Diante das dificuldades na coleta de dados, 

muito do processo histórico da CPRH teve que ser extraído das próprias leis e decretos 

emitidos, levantados no arquivo da Assembléia Legislativa de Pernambuco. Porém, destaca-se 

que as entrevistas com ex-Diretores-Presidentes contribuíram, sobremodo, para delinear a 

condição do órgão na estrutura administrativa do Estado, evidenciando seu caráter periférico 

no centro de decisão política. 

Destaca-se que este trabalho, ao abordar o processo de institucionalização da questão 

ambiental no Brasil e em Pernambuco, não tem a intenção de fazer uma análise de nenhuma 

política ambiental específica, ou seja, Política de Recursos Hídricos, Política de Recursos 

Florestais, Política de Resíduos Sólidos, Política de Combate à Desertificação ou qualquer 

outra. A pesquisa visou entender os motivos da expansão da degradação ambiental mesmo em 

se contando com um aparato governamental de controle e de gestão do meio ambiente. 

Constatou-se que para levar adiante o desenvolvimento econômico, o Estado termina 

privilegiando a acumulação do capital em detrimento de investimentos em políticas sociais e de 

meio ambiente, este usado como estoque de matéria-prima e espaço para recepção do refugo da 

produção e do consumo. 

Este trabalho aponta para a necessidade de se avançar nas pesquisas na área de meio 

ambiente no que tange aos espaços de decisão política capazes de privilegiá-la ou torná-la 
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periférica, a depender dos interesses subjacentes na esfera político-econômica. Entender 

melhor a condição das instituições ambientais no campo de decisão política é compreender 

melhor a relação entre desenvolvimento econômico e os esforços na busca da sustentabilidade 

ambiental.  
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

 

“A crise ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico 
questiona o conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós 

como um limite no real que re-significa e re-orienta o curso da 
história: limite do crescimento econômico e populacional; limite dos 
desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da vida; 

limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do 
pensamento ocidental [...] que produziu a modernidade como uma 

ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle 
sobre o mundo. Por isso, a crise ambiental é sobretudo um problema 
de conhecimento. [...]. Isto tem fortes implicações para toda política 

ambiental – que deve passar por uma política do conhecimento [...].” 
 

Enrique Leff  
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1. A produção e o consumo de massa na conformação da crise ecológica contemporânea 
  

 

O regime de acumulação fordista1 originou-se nos Estados Unidos e, posteriormente, 

irradiou-se para o mundo a partir da formação, na década de 50, de um sistema creditício 

internacional e de instituições reguladoras das relações econômicas mundiais, que favoreceram 

substancialmente o escoamento da produção fordista norte-americana. A emergência destas 

instituições creditícias internacionais não apenas lançou as bases para a constituição de um 

mercado mundial, como também estabeleceu os parâmetros para a modernização dos países da 

Europa Ocidental e do Japão através da exportação das condições norte-americanas de 

acumulação, ou seja, o inventário completo do taylorismo e do fordismo, criando as condições 

para a reprodução econômica de todos os tipos de capital. 

Embora as condições tecnológicas da primeira metade do século XX fossem 

satisfatórias para a constituição de um regime produtivo baseado em economias de escala, a 

consolidação do fordismo como um padrão de desenvolvimento demandava a ‘sistematização’ 

das relações sociais, ou seja, a criação de condições políticas, econômicas, institucionais e 

sociais para que “os processos, as atividades, a sociedade como um todo pudessem operar sem atrito e 

com eficiência máxima” (ALTVATER, 1995, p.80). Para tanto, bases objetivas e subjetivas das 

relações sociais foram transformadas de modo a estabelecer uma “conduta-tipo” que 

                                                           
1 O termo “fordismo” ganhou amplitude a partir da concepção de Antonio Gramsci, no livro “Americanismo e 
Fordismo”, que o utilizava para referir-se ao sistema de produção e organização do trabalho empregado por Henry 
Ford, no início do século XX, em sua fábrica Ford Motor Com, em Detroit. Neste sentido, o fordismo constitui-se 
numa estratégia de organização da produção baseada numa intensa mecanização, com uso de máquinas-
ferramentas especializadas, e na extrema divisão do trabalho, dando origem a um arranjo produtivo chamado de 
“linha de montagem”, constituída pela esteira de montagem que fazia circular as peças, evitando o deslocamento 
dos trabalhadores, restringindo-os à uma seqüência rígida de movimentos repetitivos e rotineiros (Cattani, 1997). 
Porém, vinculada à racionalidade técnica da unidade fabril estava a eficiência econômica assegurada por 
mecanismos de conversão dos rendimentos do trabalho em demandas de consumo. O fordismo é, segundo as 
palavras de Aglietta (1979, p.11 apud ALTVATER, 1995, p. 76), “um princípio de vinculação entre o processo 
de produção e o modo de consumo através do qual se constitui a produção de massa.”. De acordo com o mesmo 
pesquisador, a universalização do trabalho assalariado constitui a base sobre a qual se assenta as relações sociais 
na sociedade da produção e do consumo em massa. Grosso modo, o fordismo é um modo de regulação social e 
regime de acumulação econômica (ALTVATER, 1995,  p. 79).  
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favorecesse a reprodução do novo arranjo social baseado em laços econômicos de 

interdependência institucional focado na universalização do trabalho assalariado, conteúdo 

específico do fordismo.  

A sistematização, antes concebida para a fábrica e sua administração, estendeu-se para  

além de seus muros, passando a envolver “seus operários, a economia como um todo, a política, a 

disposição das cidades, a paisagem, a natureza, as ciências, a cultura e a forma do tempo livre.” 

(ALTVATER, 1995, p.80). Enfim, tudo que compreendia a relação dos homens entre si e com 

a natureza exterior e até mesmo a própria natureza interior dos homens, precisou ser 

transformado para que o fordismo pudesse se estabelecer como “um modo de vida total” 

(HARVEY, 1995, p.131), conformado não apenas na sociedade norte-americana, mas nas 

demais sociedades capitalistas do mundo através da exportação de suas bases estruturais. 

Os atores do contrato social tiveram que se enquadrar aos novos imperativos do 

contexto social postos pelos setores produtivos. O trabalho “teve de assumir novos papéis e 

funções relativos ao desempenho nos mercado de trabalho e nos processos de produção.” (HARVEY, 

1992, p. 125), além de reduzir sua demanda por socialização da propriedade em troca da 

distribuição dos fluxos de renda que garantissem o pleno emprego e o acesso à riqueza 

socialmente produzida. O grande capital teve que se conter para garantir uma lucratividade 

segura, refreando a competição intercapitalista, tornando-se permissivo à organização dos 

trabalhadores e ao envolvimento do Estado nas relações salariais e de produção. E o Estado 

teve que assumir novos papéis e a construir novos poderes institucionais para conciliar a 

propriedade privada dos meios de produção com uma gestão mais democrática da economia, 

bem como a elevação do padrão de vida dos trabalhadores com as condições de escoamento da 

produção.  

E foram, justamente, estas funções assumidas pelo Estado o que possibilitou a etapa de 

expansão do capitalismo monopolista, caracterizada pela ampliação dos mercados em nível 
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mundial. Portanto, juntamente com o fordismo, o keynesianismo, “fruto de um certo tipo de 

engenharia político-institucional” (COCCO, 2000, p.17), é visto como de grande mérito pela 

prosperidade capitalista do pós-guerra, uma vez que colocou sobre o Estado a responsabilidade 

de garantir as condições necessárias para a reprodução da força de trabalho, conformando uma 

“política de trabalho” como forma de enfrentar a crise aberta em 1929 e que havia se 

prolongado por toda a década de 30. 

De acordo com Cocco (2000), a partir da segunda metade da década de 30 a política 

norte-americana assume de modo mais expressivo os compromissos sociais da administração 

Roosevelt, os quais tornaram-se mais dinâmicos com a afirmação da “heterodoxia econômica 

keynesiana” que possibilitou o alargamento do campo de intervenção do Estado através da 

firmação das políticas econômicas. Com o final da Segunda Grande Guerra e a derrota da 

Alemanha, “o modelo americano torna-se o paradigma de referência de um processo de reconstrução 

das economias européias fortemente marcado pela ativa intervenção do Estado na regulação 

econômica.” (COCCO, 2000, p. 62). Ao se instalar na Europa e no Japão, o keynesianismo 

proporcionou a expansão do modo de produção fordista, o qual possuía na relação salarial o 

fator decisivo para uma dinâmica virtuosa que se sustentaria durante três décadas. 

O caráter intervencionista e investidor do Estado envolveu desde políticas fiscais e 

monetárias para o controle dos ciclos econômicos e a intervenção direta ou indireta sobre os 

acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na produção, até investimentos públicos em 

transporte, telecomunicações, energia, educação, saúde, previdência social, assistência social, 

habitação, etc, passando pela criação de salários indiretos para os economicamente inativos, 

assegurando-lhes o acesso ao consumo de massa e a manutenção da sua força de trabalho para 

utilização futura,  caso o crescimento da produção os demandasse. 

Essa ampliação da função do Estado caracterizou uma fase denominada de Welfare 

State ou Estado de Bem-Estar Social que, segundo Gorender (1997), preencheu três exigências 
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naquelas cirscunstâncias: i) expandiu a demanda ajustando-a à produção fordista; ii) elevou o 

padrão de vida dos trabalhadores cooptando-os para uma política do tipo social-democrática; 

iii) fortaleceu a Europa Ocidental contra a ameaça comunista. 

Apesar das linhas gerais do keynesianismo, cada país apresentou variações na 

constituição do Welfare State em função de suas particularidades, principalmente no tocante às 

distintas formas de organização sindical, patronal e do Estado. Mas as bases do 

desenvolvimento se mantiveram sem diferenciações, pois pressupuseram tanto o uso extensivo 

da mão-de-obra quanto a exploração ilimitada e indiscriminada da natureza.  

O investimento do Estado em infra-estrutura, indústria de base e em serviços sociais 

significou crescimento expressivo do emprego nas primeiras décadas da  segunda metade do 

século XX. Durante os anos dourados, o emprego no setor público cresceu a taxas 

significativas e o emprego no setor de serviços se expandiu mais que no setor industrial, em 

função da ampliação dos gastos com a política de bem-estar social. 

De acordo com Harvey, a estrutura do emprego no pós-guerra se assentava sobre duas 

colunas: uma formada pela demanda efetiva das regiões de grande produção da economia 

mundial e a outra coluna 

na reconstrução patrocinada pelo Estado de economias devastadas pela guerra, 
na suburbanização (particularmente nos Estados Unidos), na renovação 
urbana, na expansão geográfica dos sistemas de transporte e comunicações e 
no desenvolvimento infra-estrutural dentro e fora do mundo capitalista 
avançado (HARVEY, 1995, p. 125). 

 

Tabela 1-Emprego por Setor, Países Selecionados (1960-1973) (em % do emprego total) 
 
 AGRICULTURA INDÚSTRIA SERVIÇOS 
 1960 1973 1960 1973 1960 1973 
ALEMANHA  13,8  7,3 48,2 46,6 38,0 46,1 
EUA   8,0  4,1 32,3 32,3 59,7 62,4 
FRANÇA 21,4  11,0 36,2 38,6 42,4 50,3 
INGLATERRA  4,1  2,9 47,8 42,0 48,1 55,1 
JAPÃO 30,2 13,4 28,5 37,2 41,3 49,3 

Fonte: adaptação da tabela 1.4 contida em  Mattoso, 1995, p. 30 
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De acordo com a tabela acima, percebe-se que nos anos 60 os países listados já 

possuíam sociedades com um grau expressivo de industrialização e com baixa participação do 

emprego no setor agrícola, excetuando-se o caso do Japão, onde a agricultura ainda era uma 

atividade  extensiva em mão-de-obra. Nos primeiros anos da década seguinte, todos os países 

encontravam-se fortemente urbanizados e com quase 90% dos postos de trabalho distribuídos 

entre o setor de serviços e o industrial, com uma participação maior do primeiro sobre o 

emprego total. 

Vale destacar que o fato de o número de empregos do setor de serviços superar o do 

setor industrial não implica dizer que a economia industrial estivesse em decadência ou em vias 

de superação, pelo contrário, pois quanto mais desenvolvida é a indústria mais requer serviços. 

Neste sentido, os serviços não apenas servem às indústrias, mas dependem de modo crucial do 

desempenho delas (GORENDER, 1997).  

Com a universalização da relação salarial e um contexto de pleno emprego patrocinado 

pelo Estado, os trabalhadores dos países capitalistas centrais conquistaram uma maior 

“segurança no emprego”  através da criação de um sistema de proteção legal e das negociações 

coletivas que atendiam, de certo modo, as necessidades das categorias (MATTOSO, 1995). 

Com o estabelecimento da produção e consumo de massa, tanto os EUA quanto os 

países da Europa Ocidental e o Japão apresentaram um progresso material sem precedentes. E 

durante quase três décadas, do fim da II Grande Guerra até meados dos anos 70 do século XX, 

estes países, sob a liderança norte-americana, assistiram a um crescimento estável de suas 

economias, favorecido pelo aumento da produtividade industrial resultante da aplicação das 

tecnologias surgidas na II Revolução Industrial e amadurecidas no período entre guerras, pelas 

ações diretas do Estado em obras estruturadoras e em políticas de controle econômico e social 

e pela formação de uma sociedade de consumo de massa. 
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  A busca do conforto se expressava pelo consumo crescente de produtos 

industrializados e cada vez mais indústrias surgiam no sentido de assegurar a expansão do 

mercado consumidor. As indústrias de bens de consumo pareciam germinar do chão, tão rápido 

era o seu despontar no horizonte econômico. Novos setores e produtos surgiam em função da 

substituição das matérias-primas naturais por sintéticas. O aumento na aplicação dos sintéticos 

por diferentes tipos de indústrias fez aumentar a produção de plástico e de resinas em 3,5 vezes 

entre 1953 e 1968. No mesmo período, a produção de fibras curtas não-celulósicas cresceu 30 

vezes. E o uso da borracha sintética aumentou 4.330 vezes no período de 1937 a 1968 

(SANTOS, 1979, p.73).  

O crescimento exponencial do consumo de bens no período pós-guerra pode ser 

constatado pelas vendas de televisores. Em 1950 apenas 4 milhões de lares no mundo possuíam 

aparelhos de televisão, número que saltou para 93 milhões uma década depois. Em 1970 já 

havia 244 milhões de domicílios com televisores; em 1980, os aparelhos de TV constavam em 

450 milhões de residências (PENNA, 1999, p. 30). Já a produção de automóveis, ícone do 

fordismo, que era de 8 milhões de unidades, em 1950, passou para 13 milhões em 1960, 

aumentando, no período, a frota de 53 milhões para 98 milhões. Em 1970, cerca de 194 

milhões de automóveis, alimentados por combustíveis fósseis, trafegavam pelas estradas e 

rodovias. Em 1980, a frota mundial já contava com 320 milhões de automóveis, cuja imensa 

maioria concentra-se nos países capitalistas centrais (BROWN, 2000, p.89).           

A intensificação das trocas comerciais também implica no aumento significativo do 

fluxo de pessoas dentro do próprio território nacional ou entre países. De acordo com a 

Associação Internacional de Transporte Aéreo, o tráfego aéreo internacional cresceu 

vertiginosamente ao longo de três décadas. Em 1950, a quantidade de passageiros nas viagens 

comerciais internacionais foi de 2 milhões; em 1960, 42 milhões de passageiros fizeram vôos 

internacionais, número que saltou para 74 milhões em 1970. Uma década depois, ou seja, nos 
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anos 80 a quantidade de passageiros deste tipo de vôo havia aumentado para 163 milhões 

(PENNA, 1999, p.30). 

Associado ao crescimento industrial e de transporte estava o crescimento do consumo  

de combustíveis fósseis como o petróleo, carvão mineral e gás natural. Segundo Brown (2000), 

em 1950 o mundo consumia cerca de 436 milhões de toneladas de petróleo, volume que polou 

para 2.189 milhões de toneladas duas décadas depois. Aumento expressivo é observado no 

consumo de gás natural que no mesmo período pulou de 187 milhões de toneladas em 

equivalência de petróleo para 1.022. Já o consumo de carvão mineral, comparado aos outros 

dois combustíveis, teve um crescimento mais lento, pulando de 1.043 milhões de toneladas em 

equivalência de petróleo para 1.635. Entretanto, há que se destacar que o crescimento mais 

modesto no consumo de carvão mineral reflete a mudança da base energética das indústrias que 

tem migrado para os combustíveis líquidos e buscado livrar-se da dependência de uma única 

fonte. O gráfico a seguir mostra a expansão do consumo de combustíveis fósseis ao mesmo 

tempo que aponta para “uma mudança em andamento no sistema energético global, de sólidos para 

líquidos para gases.” (BROWN, 2000, p.54).       

Fonte: Brown (2000, p 55) 
Gráfico 1 – Consumo Mundial de Combustíveis Fósseis (1950-1999) 
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Com a disseminação do padrão de desenvolvimento voltado para o crescimento da 

indústria, o Produto Mundial Bruto saltou de 6,3 trilhões de dólares, em 1950, para 16,1 

trilhões em 1970, seguindo em escala crescente, rompendo a década de 80 em 23,3 trilhões de 

dólares. Já a renda mundial per capita pulou de U$2.525, em 1950, para U$4.393 em 1970 

(BROWN, 2000, p.73). 

Vis-à-vis ao crescimento econômico, ocorria o aumento da poluição e a destruição dos 

ecossistemas naturais e, consequentemente, danos materiais e sociais irreparáveis. No entanto, 

os desastres “naturais”, embora trouxessem impactos econômicos significativos, eram - e ainda 

continuam sendo - obnubilados pela primazia do crescimento econômico. Tal fato pode ser 

atestado pelo consumo de combustíveis fósseis que tem crescido ao longo das últimas décadas, 

a despeito do conhecimento quanto à liberação de substâncias nocivas ao meio ambiente e à 

saúde das pessoas.  

O consumo crescente de combustíveis fósseis implica no aumento da emissão  de gases 

que alteram a composição da atmosfera elevando a sua temperatura. Dentre os principais gases 

liberados na combustão dos fósseis tem-se o dióxido de carbono (CO2) cuja concentração vem 

aumentando significativamente desde a Revolução Industrial. Estima-se que ao final do século 

XIX, a concentração de CO2 atmosférico ficava em torno de 275 a 285 partes por milhão 

(PENNA, 1999, p.60). De acordo com Lester Brown, no início da década de sessenta do século 

XX, registrava-se 316,7 ppm (parte por milhão) de dióxido de carbono na atmosfera,  uma 

década depois esse índice havia subido para 325,5 ppm, chegando aos anos oitenta em torno de 

338,5ppm. Entre 1960 e 1980 o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera pela queima 

dos combustíveis fósseis duplicou, pulando de 2.535 milhões de toneladas no início do período 

para 5.156 milhões de toneladas no começo dos anos 80. E maior concentração de dióxido de 

carbono implica em temperaturas mais elevadas em várias regiões do globo. Dados colhidos a 

partir de 1958 por institutos de pesquisas atmosféricas e oceanográficas norte-americanas, 
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através de bolhas de ar e de materiais retidos em camadas antigas de gelo em sedimentos 

oceânicos, vêm comprovando a ligação entre concentração de CO2 e as temperaturas globais 

(PENNA, 1999).   

No gráfico a seguir é possível verificar as estimativas quanto ao aumento das emissões 

de CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Nota-se que durante quase três décadas as 

emissões de dióxido de carbono seguiram uma trajetória crescente com insignificantes 

oscilações, vindo a apresentar queda ao final da primeira metade dos anos setenta, quando 

também houve uma redução no consumo de petróleo e de seus derivados por ocasião da crise 

energética aberta em 1973 com elevação do preço desses produtos no mercado internacional. 

Também é possível verificar que entre as décadas de setenta e noventa a progressão da emissão 

de dióxido de carbono foi entrecortada por quedas ligeiramente acentuadas. Interessante notar 

que justamente neste período as economias dos países capitalistas centrais entram em crise, 

levando a uma série de ajustamentos nos sistemas produtivos e à transferência de unidades 

produtivas para o Terceiro Mundo, os quais ao se industrializarem incrementam ainda mais as 

emissões de CO2 na atmosfera. 

Fonte: Brown (2000, p. 69) 
Gráfico 2 – Emissões mundiais de carbono da queima de combustíveis fósseis (1950-1999) 
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O gás natural, cujo consumo vem se elevando acima do carvão mineral, libera também 

com a sua queima o gás metano (CH4) cuja concentração desde o período pré-industrial 

aumentou em mais de 100% (PENNA, 1999, p. 61). O gás metano, que absorve de 20 a 30 

vezes mais calor que o dióxido de carbono (CO2), também é produzido por bactérias do 

aparelho digestivo do gado e liberado também pelos aterros sanitários, mineração, queima de 

biomassa e plantações de arroz inundadas, ou seja, o gás metano segue a esteira não apenas da 

produção industrial, mas da expansão da pecuária bovina, de algumas atividades agrícolas 

(rizicultura) e do aumento do consumo, uma vez que este implica na geração de mais resíduos 

destinados aos aterros sanitários. 

Como toda atividade implica em consumo de energia, então produção crescente 

corresponde a consumo de energia também crescente. Muitas usinas termelétricas a carvão 

surgiram para assegurar a oferta de energia dos grandes centros industriais dos países do 

capitalismo central. Entretanto, a queima do carvão leva à liberação de dióxido de enxofre, 

uma das substâncias responsáveis pela chuva ácida, que cai não apenas como chuva, mas como 

partículas secas2. Mas não são apenas as emissões da queima de carvão das diversas usinas 

termelétricas que concentram enxofre, as fundições de metais também. E tendo em vista que o 

surgimento de novas indústrias implica em cada vez mais produção de máquinas, 

equipamentos e acessórios de metal, então o próprio processo de expansão industrial traz 

consigo o lastro da poluição atmosférica e o risco de chuva ácida, que tem também como 

componente principal o ácido nítrico gerado a partir dos óxidos de nitrogênio, os quais são 

liberados pela queima da gasolina da crescente frota mundial de carros (BROWN, 2000, p. 33). 

                                                           
2 A chuva ácida pode ser conduzida pelo vento por centenas de quilômetros e vir a cair em florestas e fazendas 
onde pode prejudicar os vegetais e o solo. Segundo Brown (2000),  a ocorrência seguida do fenômeno pode levar 
à lixiviação do estoque de cálcio e magnésio dos solos,  e por serem elementos essenciais aos vegetais, tal fato 
termina comprometendo também a produção agrícola. Mas a acidez crescente também pode provocar a liberação 
do alumínio de sua matriz mineral, prejudicando a absorção de nutrientes pelas plantas e tornando-as susceptíveis 
à seca, bem como afetando outras formas de vida que interagem na formação da biomassa. E como já havia 
afirmado o relatório do Clube de Roma no início da década de setenta, o “recurso básico necessário à produção de 
alimentos é o solo.” (MEADOWS,  1978, p. 45). 
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De acordo com Carlos Penna (1999), o aumento da riqueza global associado a 

urbanização intensa e precária cria ou intensifica situações de riscos. A diversificação e 

expansão das atividades industriais com o uso crescente de produtos químicos tóxicos e 

radioativos logo apresentaram às diversas sociedades industrializadas ou em processo de 

industrialização o perigo inerente à expansão do capital industrial. A objetivação dos lucros se 

fazia mediante a precarização das condições de trabalho, o aumento da poluição e da 

degradação ambientais e com a introdução de novas tecnologias insuficientemente testadas. 

Além do mais, o adensamento populacional próximo aos centros industriais tornava – e torna – 

o risco de vazamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas em um iminente acidente de 

grandes proporções, sem falar que “os pobres estão mais desprotegidos contra os riscos de acidentes 

industriais, de poluições diversas e de resíduos perigosos ...” (PENNA, 1999, p. 115).  

Segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

na década de 60 foram registrados 16 desastres “naturais” com impacto na economia de US$ 

10 bilhões. Na década de 70 aconteceram 29 desastres e prejuízo de US$ 30 bilhões. Já na 

década de 80 os números aumentaram consideravelmente, pois os 70 desastres registrados 

produziram perdas na ordem de US$ 90 bilhões (PENNA, 1999). Vê-se que o aumento dos 

danos ambientais segue sendo diretamente proporcional ao crescimento da economia mundial. 

Neste sentido, suas causas repousam mais nos efeitos das atividades humanas sobre a dinâmica 

das interações dos elementos naturais (bióticos e abióticos) do que nesta propriamente dita. E 

por serem decorrentes das ações antrópicas, melhor denominar os desastres “naturais” de 

“desnaturais”, tendo em vista a origem do seu desencadeamento. 

Mas apesar da ocorrência de tantos acidentes ambientais (vide Tabela 2) e de seus 

custos diretos e indiretos, a racionalidade econômica, voltada para a consecução da lógica 

acumulativa de capitais, segue presidindo os rumos das sociedades, tendo em vista um patamar 

de desenvolvimento que, como uma miragem de oásis no deserto, sempre se coloca mais além. 
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Tabela 2-Cronologia dos principais desastres ambientais de repercussão mundial 
 

 
DESASTRES AMBIENTAIS DE REPERCUSSÃO MUNDIAL 

 
Década de 
40 

1947 (EUA) – um carregamento de nitrato explode matando 550 pessoas, ferindo outras 
350 e deixando prejuízo de US$ 35 milhões; 

Década de 50 1952 (Inglaterra) – uma inversão térmica de 5 dias de duração deixa uma estimativa de 
4000 pessoas mortas. Tal fato é associado à grande concentração de dióxido de enxofre 
liberado pela queima de carvão mineral; 
1953 (Holanda) – Maré alta anormal matou 1.487 pessoas, forçando evacuação das cidades 
costeiras. 
1957 (EUA) – acidente com reator nuclear de Windscale causou a morte de 35 pessoas e 
contaminação em muitas outras. 

Década de 60 1966 (EUA) -  inversão térmica de 4 dias associada à poluição mata cerca de 80 pessoas em 
Nova York; 
1968 (Japão) – o mercúrio despejado por indústria química na baía de Minamata provocou 
a morte de mais de 200 pessoas, vitimando com intoxicação mais de 1500 pessoas, além de 
envenenar os peixes e provocar problemas neurológicos naqueles que os consumiam; 
 

Década de 70 1973 (Alemanha) – a cidade de Knapsack é declarada imprópria para habitação devido alto 
índice de poluição do ar, forçando  a transferência dos habitantes para outras cidades e sua 
demolição; 
1973 (África) – Seca na região do Sahel provoca  a morte de milhares de pessoas; 
1976 (Itália) – vazamento de dioxina em Seveso  provoca evacuação dos arredores, morte 
de 35 mil animais de criação e prejuízos estimados em US$ 250 milhões; 
1978 (França) – Vazamento de 230 mil toneladas de óleo bruto do navio Amoco Cadiz, 
matou cerca de dez mil aves oceânicas e milhões de moluscos e crustáceos. 
 

Década de 80 1984 ( Índia) – Vazamento de metil isocianato na cidade de Bhopal leva a morte 2.800 
pessoas e danos respiratórios e oculares em outras 20.000, além da emergência de 200 mil 
pessoas terem que evacuar a área; 
Entre 1984-1985 (África) – Prolongada estiagem na Etiópia mata mais de um milhão de 
pessoas. E as secas persistentes no continente atingem 24  países, ameaçando a população 
de morte por inanição; 
1986 (Ucrânia/ URSS) – Acidente na usina nuclear de Chernobyl  mata 239 pessoas 
expostas à radiação alta,  provoca a evacuação de 116 mil pessoas da região e a suspensão 
das atividades agrícolas. A nuvem contaminada se alastrou pela Ásia e Europa e os países 
mais afetados foram: Áustria, Bulgária, Finlândia, Alemanha, Suíça, Romênia, Suécia e a 
ex-Iugolávia; 
Entre 1982-1988 (EUA) – Aconteceram 11.048 derramamentos de produtos tóxicos que 
resultaram na morte de 309 pessoas e ferimentos de 11.200. E  durante a década, ocorreram 
15 acidentes industriais que lançaram no ambiente quantidade de  produtos tóxicos superior 
ao acidente de Bhopal/Índia; 
1987 (URSS) – Sucessivas descobertas de grande quantidade de animais aquáticos, 
principalmente focas (Phoca sibirica), encontrados mortos no lago Baical, o mais profundo 
do mundo, leva à descoberta que tais desastres resultam do uso do lago como depósito de 
lixo tóxico. 
 

Fonte: Tabela criada a partir das informações constantes em Penna (1999, p. 115-116) 
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1.2 Crise multidimensional do fordismo-keynesianismo ou crise ambiental?   

 

No final dos anos 60, as economias dos países centrais entram em declínio, 

apresentando queda nas taxas de lucro, oscilações na produtividade, endividamento externo e 

altos índices de desemprego, revelando incapacidade do modelo fordista-keynesiano em conter 

as contradições inerentes ao capitalismo. 

Há vários posicionamentos teóricos que buscam explicar as causas da crise, 

problematizando-a a partir de fatores externos, tais como: lutas sociais, crise do petróleo, 

rigidez dos processos produtivos, das relações de trabalho, etc. 

Para Aglietta, representante da Escola de Regulação, o modo de acumulação fordista 

baseado no consumo de massa criou uma demanda crescente por produção, provocando 

maiores investimentos do Estado em capital fixo. Se no primeiro momento isso assegurou o 

crescimento significativo do emprego e o escoamento da produção devido à infra-estrutura 

construída e aos trabalhadores-consumidores, num segundo momento é possível afirmar que “o 

tiro saiu pela culatra”, pois a política do pleno emprego conduziu à elevação do custo social 

com a força de trabalho, uma vez que sem produzir mais-valia, absorvia parte do “trabalho 

social” (AGLIETTA, 1976 apud TEIXEIRA, 1996). 

Os problemas inerentes à organização do trabalho promoveram a redução da mais-valia 

e a conseqüente redução do salário real. Com isto, estabelece-se uma crise da relação salarial, 

cuja saída estaria na mudança da organização dos processos de trabalho e na atuação do 

Estado. Era preciso a intervenção no mercado, regulação das relações de trabalho, da política 

salarial, subsídio aos diversos setores econômicos e investimento em indústrias de base. Porém, 

face às pressões econômicas e à ampliação da demanda, o Estado investidor e interventor entra 

em colapso, revelando uma crise política refletida no déficit orçamentário, na redução do 
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atendimento às políticas públicas e na reversão do processo de universalização dos benefícios 

do desenvolvimento.  

Para David Harvey (1995), o fordismo expressava uma crise social  caracterizada pelos 

seguintes pontos: 1- a negociação de salários restrita a certos setores da economia e a certas 

Nações-Estados; 2- tendência à divisão dos mercados de trabalho compreendendo dois setores, 

um monopolista e outro competitivo; 3- desigualdade no acesso ao trabalho, resultando em 

tensões e movimentos dos excluídos; 4- aumento das expectativas diante da nova sociedade de 

consumo; 5- eclosão do movimento feminista favorecido pela participação maior da mulher no 

mercado de trabalho; 6- consumo de massa padronizado; 7- questionamentos sobre o modelo 

de desenvolvimento face à visibilidade de uma pobreza em meio à opulência; 8- resistência 

operária quanto à rigidez dos mercados de trabalho; 9- insatisfação no terceiro mundo com a 

modernização que promovia a destruição das culturas locais, a opressão e dominação 

capitalista em troca de ganhos irrisórios e de baixo padrão de vida. (HARVEY, 1998, p.132). 

Já Márcia Leite, a partir de sua leitura de Coriat (1982), considera que “a partir do final 

dos anos 60, se assiste a uma crise da ‘organização científica do trabalho’ enquanto estratégia social” 

(LEITE, 1994, p.79) tendo em vista que a organização e gestão da força de trabalho no modo 

de produção fordista deixa-o vulnerável à resistência e ao movimento operário. A crise de 

organização do trabalho era a outra face da crise técnica, caracterizada pela rigidez do 

sistema  baseado no uso extensivo de mão-de-obra, numa intensa divisão do trabalho, na 

utilização de máquinas-ferramentas especializadas, fatores estes que implicavam em unidades 

de produção interdependentes, cuja paralisação de uma delas comprometia o desempenho e 

funcionamento de todo o conjunto. 

 Porém, para Mattoso, a partir dos anos 60 se evidencia uma crise estrutural resultante 

do “esgotamento dos impulsos dinâmicos do padrão de industrialização, com o enfraquecimento da 

capacidade dinâmica do progresso técnico, a maior saturação de mercados internacionalizados, o sobre-
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investimento generalizado, a crescente financeirização da riqueza produzida e o enfraquecimento da 

hegemonia norte-americana.” (MATTOSO, 1995, p.52). 

Todavia, estes fatores apresentados por Mattoso como causas da crise econômica são, 

em essência, consequências de um movimento anterior da dinâmica capitalista, qual seja: a 

ênfase na internacionalização e interpenetração do mercado impulsionada a partir da 

exportação do padrão norte-americano de desenvolvimento (CEBRAP, 1994).  

Somando-se aos problemas expostos acima, dão-se dois choques do petróleo que 

abalaram, significativamente, todo o mundo capitalista. O primeiro choque do petróleo 

ocorrido em 1973 impactou fortemente nos mercados financeiros internacionais, nas políticas 

energéticas e de transporte, forçando as indústrias a implementar um processo de 

reestruturação em vários aspectos. A segunda crise surge logo em seguida, em 1979, 

reforçando a necessidade de mudança na base energética dos processos produtivos. 

Se por um lado a crise energética  expôs o capital produtivo à vulnerabilidade de uma 

estrutura produtiva baseada no uso intensivo do combustível fóssil e às oscilações do mercado, 

por outro lado,  trouxe à tona o debate sobre os impactos negativos que esta matriz energética 

causava à natureza e as sociedades, quer seja pela reflexão quanto ao caráter poluidor do 

processo de industrialização, quer pela perspectiva de escassez dos recursos naturais e dos 

limites ecológicos para o crescimento tanto econômico quanto populacional. 

Seguindo a esteira dos acontecimentos  tem-se  a  crise ecológica3, que  combinada  aos 

demais problemas políticos, econômicos e sociais, incrementou a crise do modelo de 

                                                           
3 As interpretações acerca da crise ambiental diferenciam-se segundo os critérios de análises presentes no 
pensamento ambientalista. Para os adeptos da Ecologia Profunda, a crise é decorrente da dicotomia na relação 
homem/natureza  levando à sobreposição do primeiro em detrimento do segundo face a ausência de uma ética que 
promova o reconhecimento da importância dos demais seres da natureza (Pelizzoli, 1999). Já para os 
neomalthusianos a razão principal da crise ambiental reside no aumento da população mundial forçando uma 
demanda crescente por produtos, o que provoca escassez de recursos naturais e geração de mais dejetos, levando, 
consequentemente, à deterioração ambiental. Há ainda aqueles que compartilhando de um ambientalismo 
moderado atribui as razões da crise à ausência ou ineficiência do Estado na regulação do mercado. Para os 
marxista, o que de fato há é uma crise de relações sociais inerentes ao sistema, sendo a crise ecológica apenas 
uma expressão de sua face. Por fim, há o posicionamento dos cornucopianos que negam a existência da crise 
ambiental, preconizando o ideário do mercado livre. (FOLADORI, 2000). 
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desenvolvimento fordista-keynesiano através do surgimento de um movimento de “contestação 

ecologista” de caráter cívico que se contrapôs à ordem estatal-mercantil, forçando ajustamentos 

no sistema (BITOUN, 1992). 

Diante da diversidade de enfoques é possível considerar que a crise do padrão fordista-

keynesiano constituiu-se numa imbricação de fatores relacionados à própria construção do 

mercado global, o qual por sua vez tem gerado as instabilidades econômica, política, social e 

ambiental que repousam, ou melhor, agitam-se sob e sobre o modo de produção capitalista. É 

como se a economia globalizada se comportasse como um caldo que, ao ser esquentado pelos 

impulsos dinâmicos do mercado, elevasse-se além da capacidade de contenção das instituições 

e, ao transbordar, ameaçasse as bases sociais e ecológicas que constituem o combustível que a 

faz continuar funcionando e se expandindo. 

O que parece ser apenas um componente da crise, na verdade é seu substrato, pois 

nenhum desenvolvimento ocorre fora do meio ambiente nem lhe deixa de implicar 

conseqüências. O estabelecimento da produção em escala e do consumo de massa levou ao uso 

crescente do produto primário bruto, isto é, o estoque da natureza, mas também contribuiu com 

a redução da parte destinada às demais espécies e, por conseguinte, à redução da 

biodiversidade. De acordo com Altvater (1995), quando os homens passam a usar uma parcela 

cada vez maior do produto primário bruto, eles fazem com que os produtores de biomassa se 

desloquem, mas esse deslocamento, invés de implicar numa sobra para uso humano, gera uma 

diminuição na oferta do produto primário em decorrência da limitação da diversidade das 

espécies que participavam do processo: “a expansão da apropriação humana atinge um limite 

qualitativo e quantitativo, uma vez que a limitação da diversidade das espécies também limita a 

diversidade do produto primário líquido.” (ALTVATER, 1995, p.33).  

Com a sobreposição das necessidades humanas geradas pelo sistema capitalista às 

necessidades das demais espécies, a disputa dos recursos naturais passa a acontecer no interior 
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da sociedade entre os diversos tipos e portes de produtores, levando às turbulências e à 

tendência ao caos na sociedade mundial. Todavia, devido ao caráter multidimensional dos 

conflitos, estes não podem ser descritos unicamente como crises ambientais ou de 

desenvolvimento, mas como problemas inteiramente diversos, como problemas não ecológicos 

que impõem oscilações no sistema social, político e econômico, cuja solução não se coloca 

como uma nova forma de relacionar-se com a natureza, mas sim através de um novo conjunto 

de regulações que visa o crescimento econômico, tido como sustentáculo do desenvolvimento.    

Para contornar os problemas conjunturais, surgem alterações tanto nos sistemas das 

relações industriais quanto na relação entre Estado e economia. As empresas procedem a uma 

reorganização da sua estrutura técnica e social. No mesmo sentido, os governos abandonam a 

política keynesiana de pleno emprego. São ações complementares e com efeitos recíprocos, 

pois as transformações macroeconômicas do modo de produção levam à uma mudança da 

regulação institucional nos países centrais, que por sua vez repercutem ao longo da cadeia 

produtiva. Em resumo, o reordenamento do sistema produtivo através de modos e relações de 

produção flexíveis pressupôs uma nova base política, o neoliberalismo, que reeditou as 

garantias para nova rodada de expansão do capital, o qual, por sua vez, imprimiu mudanças 

substanciais nas relações de produção em todo o mundo.  

Todavia, esse processo surge envolto por um contexto social diversificado de atores que 

até então eram marginais no sistema mundial marcado por regulações meramente parciais. 

Com o fortalecimento dos movimentos identitários, religiosos, ecologistas, feministas, e a 

criação de organizações não-governamentais e outras formas de associação tanto no plano 

supranacionais quanto infranacionais, a regulação do sistema torna-se também objeto de 

transformação, pois como disse Milani: “os fatores políticos não mais se impõem tão facilmente 

quando o processo de tomada de decisão envolve fatores culturais, econômicos, ambientais, étnicos e 

religiosos.” (MILANI, 1999, p. 98). O mundo decompôs-se em diversas preocupações, dentre 



 

 

44

44

elas o meio ambiente que doravante torna-se um dos muitos fatores de reacomodação das 

relações internacionais, além de agregar uma pluralidade de atores interessados como o Estado, 

as associações e ONGs, o setor privado e o próprio indivíduo, os quais possuem interesses e 

prioridades tão diversos quanto variáveis, dependendo do aspecto ambiental em questão. 

 

1.3. Estratégias do grande capital para a superação das crises 

 

Ao final dos anos setenta, verifica-se uma conjuntura mundial muito complexa que 

acrescentou à ordem bipolar das relações internacionais e ao clima de guerra fria, um 

movimento de transnacionalização do capital com novas implicações para os diversos Estados-

nações, bem como uma agenda política ambiental. Vale destacar que era um período de 

conquista recente da independência de muitos países do dito Terceiro Mundo. Além do mais 

alguns países da Ásia, África e América Latina caminhavam para uma industrialização 

financiada por créditos privados do exterior com vistas a substituição das exportações. Foi 

nesse cenário internacional que se configurava um novo arranjo político-econômico com vistas 

a restabelecer o crescimento econômico nos países do capitalismo central.  

De acordo com Harvey (1992) para desatar os próprios nós decorrentes de sua dinâmica 

reprodutiva, o capital se vale, de modo recorrente, de três estratégias principais: 1- a 

desvalorização do capital através da inflação do dinheiro, da liquidação ou destruição dos 

estoques excedentes, da desvalorização do seu capital fixo e da desvalorização do trabalho; 2- 

institucionalizando modos de regulação com vistas a assegurar um controle macroeconômico; 

3- absorvendo a superacumulação através do deslocamento temporal, do deslocamento espacial 

ou a combinação de ambos.  

De certo modo, o controle destas medidas repousa no poder do Estado cuja ação sofre 

as intermediações dos diversos interesses dos distintos grupos sociais. Neste sentido, alterar os 
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rumos da economia a favor da expansão do capital produtivo implicava em mudanças não 

apenas nas políticas econômicas, mas também nas políticas sociais que afetavam diretamente 

aquelas. Como o Estado estava enfraquecido pelo déficit orçamentário acarretado pelos 

investimentos sociais e infra-estruturais associados aos subsídios dos diversos setores 

econômicos, ou seja, o desequilíbrio entre receita e gastos, sua capacidade de atendimento da 

demanda crescente foi sufocada. O colapso do Estado o tornou vítima de si mesmo, pois o 

expôs às críticas e contestações quanto a sua importância na dinamização da economia. A 

liberalização econômica passou a ser apontada como a porta de saída da crise e a retomada do 

crescimento. As concepções neoliberais ganham cada vez mais adeptos junto aos setores 

empresariais, conformando um novo arranjo político-econômico que levaria a mais uma rodada 

de expansão do capitalismo.  

De acordo com Perry Anderson (SADER, 1995) apesar das idéias neoliberais terem 

nascido ainda em 1944 a partir da obra “O Caminho da Servidão” de Friedrich Hayek, elas só 

passaram a ganhar notoriedade na década de setenta, quando todo o mundo capitalista 

avançado caiu numa profunda recessão, contribuindo para a formação de uma reação teórica e 

política contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Para os neoliberais a crise era 

decorrente do poder excessivo e nefasto dos sindicatos e do movimento operário que haviam 

corroído as bases da acumulação capitalista através da reivindicação por maiores salários e da 

pressão sobre o Estado para aumentar os gastos sociais. Como solução para reverter a 

tendência declinante da economia, o governo deveria reduzir sua intervenção sobre o mercado, 

mas garantir a estabilidade monetária por meio de reformas fiscais e da disciplina 

orçamentária, a qual significava, sobretudo, a contenção dos gastos sociais. 

Ao longo da década de setenta a maioria dos governos da OCDE continuava aplicando 

medidas keynesianas às crises econômicas até que em 1979, na Inglaterra, Margaret Thatcher 

assumiu o governo e pôs em prática o programa neoliberal, o qual envolveu, dentre outros 
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aspectos, a restrição na emissão monetária, elevação das taxas de juros, redução dos impostos 

sobre os altos rendimentos, eliminação do controle sobre o fluxo financeiro, corte dos gastos 

sociais e um amplo programa de privatização das empresas estatais. Em 1980, Reagan assume 

a presidência nos Estados Unidos, reforçando o cenário internacional para uma guinada ao 

neoliberalismo. Progressivamente, outros governos comprometidos com o ideário neoliberal 

chegaram ao poder em diversos países do capitalismo avançado: Khol na Alemanha (1982); 

Schlutir na Dinamarca (1983). E embora nos países do sul da Europa figurassem governos de 

esquerda (Miterrand, na França; Gonzáles, na Espanha; Soares, em Portugal; Craxi, na Itália; 

Papandreou, na Grécia), devido às pressões dos mercados financeiros internacionais todos se 

viram forçados a fazer uma política mais próxima à ortodoxia neoliberal, com prioridades para 

a estabilidade monetária, a restrição orçamentária, o ajuste fiscal e o abandono do pleno 

emprego (SADER, 1995). 

A partir dos anos oitenta do século XX, as receitas neoliberais propalaram-se pelos 

países da OCDE e, posteriormente, alastraram-se pelos países da Oceania, América Latina, 

África e Ásia. Com a pulverização da produção capitalista pelo globo e com a privatização de 

empresas estatais e da desregulamentação das políticas econômicas e sociais que se abateram 

sobre as sociedades houve um aprofundamento dos laços de interdependência econômica, além 

da intensificação da divisão técnica internacional do trabalho e da divisão dos riscos 

ambientais. 

A adoção das medidas de cunho neoliberal pelos países capitalistas centrais se por um 

lado levou-os a recomposição da taxa de crescimento, impulsionada principalmente pelo 

mercado financeiro, por outro lado, destruiu a expectativa de desenvolvimento de grande parte 

dos países da periferia do sistema capitalista “que não conseguiram mudar a tempo a sua exportação 

para oferta de produtos industrializados e, assim, aproveitar o crescimento (relativo) dos preços dos 
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bens industrializados e a queda dos preços dos insumos de matérias-primas” (ALTVATER, 1995, p. 

14).  

A desregulamentação financeira nos países desenvolvidos solapou o sonho dos países 

periféricos de estabelecer uma economia baseada na exportação de bens industrializados. A 

industrialização destes países assentava-se no pagamento da dívida contraída em bancos 

internacionais com as divisas das exportações de matérias-primas cujo aumento dos preços foi 

bastante significativo ao longo da década de setenta. Porém, na década de oitenta o preço dos 

bens primários caíram significativamente, enquanto o valor da dívida externa aumentou 

consideravelmente. Entre 1980 e 1990 os preços das matérias-primas minerais caíram 37,7% e 

os dos produtos agrícolas baixaram 40%, por outro lado os preços dos bens industrializados 

cresceram 36,8%. Quanto as dívidas externas, na América Latina, de 1980 a 1990, o montante 

saltou de 130 bilhões para 319 bilhões de dólares, quando no início da década de setenta era de 

apenas 16 bilhões de dólares. O mesmo salto ocorreu na dívida dos países de outras regiões do 

globo (ALTVATER, 1995). 

Com a elevação no valor da dívida externa e a depreciação do valor das matérias-

primas, os países periféricos precisavam exportar cada vez mais para gerar as mesmas divisas 

anteriores. Porém, devido à base das exportações está fortemente atrelada à exploração dos 

recursos naturais, aumentar as exportações significaria também aumentar a degradação e a 

poluição ambientais, muito embora isso não se revertesse em ganhos significativos, tendo em 

vista a depreciação do valor dos bens primários no comércio exterior. Por isso se tornava cada 

 vez mais imperioso para os países consolidar seu processo de industrialização. Nesse tocante, 

a atração de investimentos estrangeiros não só era desejável como crucial. Neste sentido, a 

transferência das empresas dos países centrais para os países periféricos atendia a um duplo 

interesse: aumentar a taxa de lucro daquelas e contribuir com o desenvolvimento destes.  
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Para Waldman (1998) a transferência de indústrias e processos produtivos poluentes 

para a periferia do capitalismo revela a distribuição dos riscos ambientais concentrada até então 

nos países em desenvolvimento, uma vez reconfigurada essa distribuição, altera-se também o 

que ele chama de “divisão internacional dos riscos técnicos ambientais”. Segundo o mesmo 

autor a existência de filiais de dadas empresas permite a transferência de resíduos perigosos a 

baixo custo para os países periféricos. Tal fato, para Löwy (1999) consubstancia-se numa 

exportação da poluição, a qual, segundo os critérios que norteiam as instituições financeiras 

internacionais impulsionadoras da globalização, possui uma legitimação econômica. 

Reforçando sua afirmativa Löwy cita o posicionamento de Lawrence Summers, especialista do 

Banco Mundial, quando se reportou a viabilidade da transferência da poluição para os países 

periféricos porque os pobres custam menos: 

 
a medida dos custos da poluição prejudicial à saúde depende dos rendimentos 
perdidos por causa da morbidez e da mortalidade acentuada. Deste ponto de 
vista, determinada quantidade de poluição prejudicial à saúde deveria ser 
realizada no país com custos mais baixos, isto é, no país com salários mais 
baixos (SUMMERS, 1992 apud LÖWY, 1999, pp. 102-103). 

 

A América Latina foi um dos principais destinos das empresas poluentes saídas dos 

países capitalistas Europeus e da América do Norte. De acordo com Young (BRAGA, 2002) a 

instalação destas indústrias na região levou os países receptores a especializar-se em produção 

suja. Segundo as análises feitas por este autor sobre o índice de toxicidade de produtos 

industriais e de dependência de produtos primários das exportações e importações de quatro 

países da América Latina no período de 1978 e 1997, revelaram que enquanto o índice de 

toxicidade das importações  caiu durante quase todo o período, o das exportações elevou-se em 

relação à origem. Para o autor a redução do índice de toxicidade das importações – que vão se 

tornando cada vez mais limpas – e o aumento do potencial contaminante das exportações tem a 

ver com a conclusão da etapa pesada da industrialização quando as indústrias de insumos 
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básicos (metalurgia, química, petroquímica, papel e celulose) se estabelecem, alterando a 

composição do comércio de produtos indústrias entre a América Latina – que assume o ônus 

do alto potencial poluidor desses processos produtivos  – e os países exportadores.  

O Brasil foi um dos principais países que recebeu as indústrias poluentes vindas dos 

países ocidentais do Norte. A preocupação ambiental não perpassava as decisões políticas 

sobre o desenvolvimento dos países do Sul, ao contrário, ela era tida como obstáculo para a 

consecução de um patamar econômico e social que se desejava atingir, seguindo, 

evidentemente, os caminhos trilhados pelas economias desenvolvidas, ou seja, a exploração 

dos ativos naturais e uso extensivo de mão-de-obra. 

Essa postura dos países em desenvolvimento é evidenciada na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo no ano de 1972. No 

plenário, a Primeira Ministra da Índia, Indira Gandhi, afirmou que “a maior poluição é a 

pobreza”. Outras delegações assumiram o mesmo discurso, dentre elas o Brasil, que 

representado pelo Ministro do Interior, o General Costa Cavalcante, expôs a defesa de um 

desenvolvimento a qualquer custo: 

 
para a maioria da população mundial, a melhoria de condições é muito mais 
uma questão de mitigar a pobreza, dispor de mais alimentos, melhores 
vestimentas, habitação, assistência médica e emprego do que ver reduzida a 
poluição atmosférica. A deterioração ambiental vai muito além da poluição 
ambiental. Há outras formas de degradação tanto em zonas urbanas como 
rurais, que constituem a poluição da pobreza e do subdesenvolvimento.” 
(REVISTA VEJA, nº197, p. 63; 14/07/1972 apud BARBIERE, 1997, p. 20)   

 

Para os países do então Terceiro Mundo, a degradação urbana e rural tinha origem na 

pobreza cuja superação eliminaria ou minimizaria sobremodo os problemas ambientais locais. 

Entretanto, o requisito fundamental para a redução da pobreza estava no desenvolvimento 

econômico entendido como industrialização nacional, ou seja, a implementação do modo 

fordistas de produção e consumo. 
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Porém, mais do que responder aos anseios de desenvolvimento dos países terceiro-

mundistas, a transferência de indústrias atendia aos objetivos de rentabilidade das empresas dos 

países capitalistas centrais, tendo em vista que as dificuldades em reorganizar com brevidade a 

relação salarial e de trabalho de acordo com a equação fordista tornava a relocalização das 

plantas produtivas para aqueles países numa opção mais econômica e, portanto, mais lucrativa.  

Outrossim, é que com a transferência das indústrias poluentes para outras fronteiras nacionais 

também se procedia à transferência da poluição e, portanto, os danos ambientais dela 

decorrentes. Neste sentido, há ganhos múltiplos para os países desenvolvidos, o qual não 

apenas passa a ter maior proximidade às fontes das matérias-primas, e portanto, redução de 

custos com seu translado e dos riscos inerentes ao transporte, mas também a economia 

energética do beneficiamento das matérias-primas e o uso do meio ambiente externo às suas 

fronteiras nacionais como local de dejetos, externalizando assim muitos problemas ecológicos. 

 
... cada país pode melhorar seu balanço de entropia [...] enquanto piora o 
balanço de outros países ou regiões, na medida em que exterioriza seus 
problemas ecológicos relativos à produção e ao consumo. Assim, um país 
pode parecer ecologicamente consciente, produzindo e consumindo de modo 
eficaz, porque saqueia ilhas de entropia além de suas fronteiras, expelindo a 
entropia produzida em outras regiões do planeta. (ALTVATER, 1995, p. 37) 

 

 Vale destacar que a industrialização dos países do Terceiro Mundo não se fez apenas 

com a recepção da poluição e a permissividade da exploração dos recursos naturais e da mão-

de-obra locais, mas se assentou no endividamento externo. Vislumbrava-se o pagamento das 

dívidas contraídas para a formação de um sistema industrial através das divisas obtidas pelas 

exportações dos bens manufaturados. Porém, concomitante ao aprofundamento da 

industrialização dos países terceiro-mundistas e, portanto, à contração de dívidas, dava-se a 

crise do padrão de acumulação dos países desenvolvidos, levando aos investidores a fugirem de 

investimentos produtivos e a procurarem aplicações financeiras. A transformação estrutural da 

regulação internacional do fordismo compele à crise da dívida dos países do Terceiro Mundo, 
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cujas taxas de crescimento do produto social ficaram, a partir do final da década de setenta e 

início dos anos oitenta, bem aquém dos juros reais das dívidas externas. À crise da dívida 

sucedeu-se a crise ecológica e a crise social, doravante amalgamadas, mas tratadas de forma 

fragmentada, dissociada.     

Assim exposto, é preciso compreende as estratégias de desenvolvimento econômico e 

social, inclusive as adotadas por um Estado nacional, como elementos de um modelo global de 

acumulação, desenvolvimento e crescimento, em que sempre se inclui o modo de utilização da 

natureza como fonte de recursos e como recipiente de dejetos. 

 

1.4. Consolidação das instituições ambientais (1945-2000) 

 

Na medida em que o capitalismo corre para um processo de modernização mais 

acentuado, com avanços técnicos que garantem taxas de acumulação cada vez maiores através 

da descentralização da produção e da especulação financeira; segue em seu encalço problemas 

que assumem dimensões globais e fogem aos limites de intervenções das instituições 

tradicionais - até porque o próprio capitalismo ultrapassou os limites institucionais.  

Concomitante à globalização do capitalismo, dá-se também a globalização dos “efeitos 

colaterais” gerados a partir de uma racionalidade voltada a salvaguardar a sociedade industrial, 

a qual externaliza os malefícios de seu funcionamento, ignorando seu efeito cumulativo e 

dialético. Todavia, num contexto de profundas transformações em todos os níveis da vida 

social, constatou-se que “o que é ‘natural’ está tão intrincadamente confundido com o que é ‘social’, 

que nada mais pode ser afirmado como tal, com certeza.” (BECK, 1997, p.8). A ‘natureza’ deixa de 

ser um elemento externo, apenas fonte de matérias-primas e passa a integrar a agenda 

internacional. 
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 A introdução do meio ambiente na arena política no final dos anos 60 e início dos anos 

70 do século XX foi motivada pela publicação de diversas pesquisas científicas que revelavam 

a gravidade de certos problemas pontuais e da situação ambiental do planeta, fazendo projeções 

para o futuro da humanidade4. Estes estudos tiveram uma grande importância não apenas para 

a expansão do movimento ambientalista, mas também para a realização, em 1972, da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, na qual estiveram presentes 

113 países 5, que, embora com opiniões divergentes, contribuíram para a construção de formas 

institucionais internacionais e nacionais para o tratamento das questões ligadas ao meio 

ambiente.  

O reconhecimento da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano realizada em 

Estocolmo, em 1972, como marco do debate internacional sobre as questões ambientais foi 

fortalecido devido aos seguintes fatores: 

1. Introdução da problemática ambiental na arena política internacional; 

2. Conciliação dos objetivos tradicionais do desenvolvimento com a proteção da 

natureza; 

3. Atendimento dos diferentes interesses dos países membros da comunidade 

internacional; 

4. Hierarquização do tema mediante a criação do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) com sede em Nairob (Quênia); 

5. Estabelecimento do primeiro momento de confrontação fecunda dos movimentos 

ambientalistas. 

                                                           
4 Um dos estudos de repercussão internacional foi o implementado pelo Clube de Roma, grupo constituído por 
trinta pessoas de várias nacionalidades e de diversas formações acadêmicas, cujo relatório final “Limites do 
Crescimento” analisa cinco fatores básicos que limitam o crescimento no planeta: população, produção agrícola, 
recursos naturais, produção industrial e poluição. A divulgação deste relatório foi um marco no sentido de agrupar 
governos e empresários em torno da necessidade de tomada de consciência quanto aos impactos negativos da ação 
antrópica sobre a dinâmica da natureza, bem como à perspectiva de alcance dos limites naturais e, por conseguinte 
das condições de desenvolvimento da espécie humana no planeta. (MEADOWS, 1978). 
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Entretanto, este evento não foi o primeiro a reunir chefes de Estado e de governo em 

torno da temática ambiental. Na verdade a tentativa de inserção das questões ambientais nas 

relações internacionais retroage à primeira metade do século XX, influenciada por diferentes 

tradições do pensamento surgidas no século XIX, nas quais o ambientalismo contemporâneo 

possui suas raízes. 

De acordo com Naína Pierri (2001), no século XIX, a aristocracia européia era 

portadora de idéias românticas que impulsionaram a criação de reservas naturais com fins 

estéticos, ou seja, sem um propósito ambientalista, mas com motivo de conservar paisagens 

naturais para deleite, lazer e contemplação. A idéia de preservar grandes espaços em seu estado 

original como paisagem e “santuários” da vida selvagem, surgiu primeiro nos Estados Unidos 

que, juntamente com a Inglaterra, foram pioneiros na criação de associações e leis em defesa 

da natureza. Em 1864, o Vale de Yosemite e o Mariposa Grove, na Califórnia, tornam-se as 

primeiras áreas para proteção de vida selvagem. E em 1872 é criado o primeiro parque nacional 

dos Estados Unidos e do mundo, o Yellowstone. Também nos Estados Unidos são fundadas as 

associações conservacionistas Sierra Club (1892) e Audubon Society (1905). Em 1916 é 

aprovada o “National Park Service Act”, lei que regula o manejo dos recursos naturais 

(PIERRI, 2001, p. 31).   

As primeiras idéias para criação de uma coordenação internacional para a proteção da 

natureza surgiram ainda no final do século XIX, porém devido à I Guerra Mundial a proposta 

foi frustrada, sendo retomada em 1923 por ocasião do I Congresso Internacional para a 

Proteção da Natureza, realizado em Paris. Em 1928, os países europeus concordaram em criar a 

partir de 1934 a Oficina Internacional de Proteção da Natureza, que teria sede em Bruxelas. 

                                                                                                                                                                                        
5 A China, recém aceita na ONU também compareceu, mas a URSS e outros países socialistas recusaram a 
participação em protesto contra a exclusão da Alemanha Oriental. (LEIS, 1999) 



 

 

54

54

Entretanto, ante o limiar de uma nova contenda internacional, a iniciativa foi frustrada 

novamente.  

Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, a idéia de formar 

uma associação internacional para a proteção da natureza foi então retomada através do 

biólogo britânico Julian Huxley indicado para presidir a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1948 surge a União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), por ocasião da reunião da UNESCO em Fointanbleau 

(Paris), vindo a constituir-se na maior rede de organizações conservacionistas do mundo 

(PIERRI, 2001, p. 31). 

A primeira conferência da ONU sobre problemas ambientais ocorreu em Lake Success 

(Nova Iorque) em 1949. O evento teve pouca repercussão tendo em vista o contexto de 

reconstrução do pós-guerra e o início da guerra fria. Mas a despeito de um cenário político-

econômico desfavorável ao tratamento das questões ambientais pelos governos, entre 1949 e 

1972 os temas ecológicos foram trabalhados pela UNESCO. Em 1968, na cidade de Paris 

acontece a Conferência Internacional da Biosfera, a qual contou com a participação de 

representantes de 60 países.  

No tocante à criação de tratados internacionais para proteção da natureza; os primeiros 

surgiram ainda no começo do século passado e tratavam da ação das metrópoles imperialistas 

no continente africano6, porém eles não lograram êxitos. De acordo com Ribeiro, somente com 

o Tratado Antártico, firmado em 1959, é que se conseguiu pela primeira vez a preservação de 

                                                           
6 Em 1900, a coroa inglesa realizou em Londres uma reunião internacional com o objetivo de discutir a caça 
indiscriminada nas colônias africanas. Para tanto foram convidados os países que possuíam terras no continente: 
Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Itália e Portugal. O resultado foi a Convenção para Preservação de 
Animais, Pássaros e Peixes da África cujo documento foi firmado pela Alemanha, Congo Belga (atual República 
Democrática do Congo), França, Inglaterra, Itália e Portugal. O segundo encontro internacional foi realizado em 
1902, resultando na Convenção para a Proteção dos Pássaros Úteis à Agricultura cujo documento foi firmado por 
12 países europeus. Ante o não cumprimento das recomendações contidas nos documentos anteriores, a Inglaterra 
realizou em 1933, em Londres, a Convenção para a Preservação da Fauna e da Flora em seu Estado Natural, 
assinada pelas potências européias que detinham territórios na África que concordavam com o estabelecimento de 
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uma área do planeta a partir de um acordo internacional. (RIBEIRO, 2001). Evidentemente, 

que tal fato ocorreu sob os auspícios da quase recém criada Organização das Nações Unidas. 

Em 1969 a Suécia propõe à Organização das Nações Unidas (ONU) a realização de 

uma conferência internacional para tratar dos problemas relacionados aos limites dos recursos 

naturais e ao crescimento populacional. Após uma série de quatro reuniões preparatórias é 

realizada em 1972, na cidade de Estocolmo, a Conferência  das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano com o lema “Uma Terra Só”7. Vale ressaltar que este evento foi 

acompanhado por cerca de 500 Organizações Não-Governamentais ligadas às questões sociais 

e ambientais (BARBIERI, 1997). 

Neste encontro questionou-se o padrão de desenvolvimento pautado no uso crescente 

dos recursos naturais não renováveis e as conseqüências danosas para a natureza e o ambiente 

humano. A partir de então, a questão ambiental se institucionaliza, tornando-se objeto de ação 

do setor público (planejamento, controle, fiscalização, conservação, educação, policiamento), 

das organizações da sociedade civil e do setor empresarial, sendo também incorporada pelas 

agências internacionais de financiamento como o Banco Mundial. 

Diante do cenário delineado pelas diversas correntes do pensamento ambiental, duas 

respostas paralelas e influenciadas mutuamente ganharam força: a expansão do movimento 

ambientalista e as primeiras formas institucionais internacionais e nacionais de assumir o tema 

e traçar políticas, o que aconteceu através da celebração de conferências e convenções 

internacionais da ONU e a criação de instituições internacionais específicas e no âmbito 

                                                                                                                                                                                        
mecanismos de preservação de ambientes naturais na forma de parques, idéia que foi, posteriormente, adotada 
como modelo pelos Estados Unidos (Ribeiro, 2001).  
7 Nesta conferência foram rejeitados tanto os postulados do malthusianismo que apontava para o esgotamento dos 
recursos naturais ante o crescimento da população e a incapacidade do progresso técnico de superar estes limites, 
quanto dos cornucopianos que acreditavam na capacidade dos ajustes tecnológicos  de superar os problemas de 
escassez. Do confronto destas duas posições, somando a rivalidade entre aqueles que defendiam o crescimento a 
todo custo e os que eram partidários do “crescimento zero”, emergiu a proposta de um novo tipo de 
desenvolvimento ao qual se denominou de “ecodesenvolvimento”. 
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nacional de promulgação das primeiras leis ambientais e a criação de organismos estatais para 

tratar o tema.  

Sobre o movimento ambientalista, este se expandiu primeiro pelos Países Baixos e 

Alemanha, posteriormente adentrou a maioria dos países industrializados do centro e oeste da 

Europa. Na década de 70 surgiram organizações ambientalistas nos países em desenvolvimento 

como Brasil, Índia e Quênia. Nos anos 80 o ambientalismo estava presente na URSS e nos 

países do leste europeu, cumprindo um papel ativo na crítica ao regime ali existente e no 

processo de desmoronamento do chamado “socialismo realmente existente”. Em alguns países 

esse movimento social novo evoluiu até a formação de partidos políticos conhecidos como 

“partidos verdes”, que passaram a participar dos processos eleitorais. (PIERRI, 2001, p. 34).  

Quanto à instituição internacional específica, em 1973 é criado o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que em 1980 junto com União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN), organização fundada em 1948, e com a “World Wildlife 

Fund” (atual “World Wide Fund for Nature”-WWF) lança o documento “World Conservation 

Strategy”. E em 1983, a ONU cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento que em 1987 lança um documento denominado de “Nosso Futuro Comum”, 

conhecido também como Relatório de Brundtland, o qual substitui o termo 

ecodesenvolvimento - adotado na Conferência de Estocolmo - por “desenvolvimento 

sustentável”,  popularizando-o como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” 

(CMMAD, 1988, p. 46 apud BARBIERI, 1997, p. 23). 

A expressão “desenvolvimento sustentável” foi popularizada a partir da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) que ficou conhecida 
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como ECO-92 8. A partir daí, o desenvolvimento sustentável passou a incorporar os discursos 

dos governos, das agências multilaterais, dos diversos setores empresariais e até de 

organizações não-governamentais ambientalistas. Mas apesar do entusiasmo do discurso, as 

ações dos governos seguem pautadas em objetivos econômicos que terminam por adiar  a 

resolução de questões vitais para o alcance da tão propalada sustentabilidade. A adoção de 

medidas efetivas para redução da pobreza e da emissão de gases de efeito estufa terminam 

submetidas ao imperativo de crescimento econômico. 

Para alguns a Rio-92 significou um retrocesso em relação à Estocolmo-72, visto que 

relegou temas como a dívida externa dos países pobres, os dejetos tóxicos e a energia nuclear, 

além de atribuir ao Banco Mundial a gestão dos fundos especiais destinados às questões 

ambientais. Todavia, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD) constituiu a maior instância para instrumentalizar globalmente 

o desenvolvimento sustentável mediante compromissos juridicamente vinculantes entre os 

governos, estabelecendo prazos e fontes de financiamento para implantar as estratégias 

definidas. Neste sentido, o evento pode ser entendido como “indício para a consciência da 

necessidade de um ‘contrato social’ global [...] em torno da preservação do meio ambiente associada à 

necessidade de desenvolvimento.” (ALTVATER, 1995, p. 39). 

Apesar da ampliação das regulações ambientais, estas surgem dentro do contexto de 

predomínio das políticas neoliberais. Neste sentido, cabe-nos colocar o questionamento de 

como se configura a proteção ambiental nos marcos do neoliberalismo, tendo em vista que a 

adoção deste implicou na redução da capacidade de investimento dos Estados em políticas 

                                                           
8 Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como 
Cúpula da Terra, que consagrou as diretrizes do Relatório de Brundtland, foram aprovados os seguintes 
documentos oficiais: Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; Convenção 
sobre Mudanças Climáticas; Declaração de Princípios sobre Florestas; Convenção sobre a Biodiversidade; e 
Agenda 21. Paralelamente ocorreu o Fórum Global das ONGs que reuniu cerca de 4000 entidades da sociedade 
civil, resultando em 36 documentos e planos de ação. 
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sociais. Será que o Estado está instrumentalizado com recursos materiais e humanos para dar 

efetividade às políticas ambientais? 

Embora o ideário do desenvolvimento sustentável se assente sobre o tripé da prudência 

ecológica, justiça social e eficiência econômica, é o princípio econômico que ainda predomina 

nos discursos sobre sustentabilidade. O crescimento econômico continua sendo a receita 

mágica para conquistar patamares maiores de modernidade e de melhores condições de vida, o 

que revela o prevalecimento de visões conservadoras na gestão pública e nas instituições 

privadas imbuídas das concepções da economia neoclássica sob as quais traçam as diretrizes 

para o desenvolvimento. 

 

1.5. O neoliberalismo e a dimensão simbólica das instituições ambientais  

 

A institucionalização das questões ambientais foi avançando progressivamente entre os 

países. Em 1971 havia apenas 12 países que possuíam estrutura administrativa estatal ligada ao 

meio ambiente, dez anos depois, registravam-se 140 países com algum tipo de instituição 

pública  responsável pela área. Porém, o surgimento de agências governamentais para tratar da 

problemática ambiental não significava que os governos estivessem de fato interessados em 

aprofundar o assunto. Muitos destes países, a maioria deles em desenvolvimento, criaram essas 

instâncias sem uma devida estrutura para funcionamento e com poderes limitados que 

terminavam travando uma ação mais efetiva sobre às questões as quais eram destinadas a 

resolver. Tal fato leva a crer que a criação das agências ambientais, nestes casos, buscava 

atender uma demanda internacional que ainda não havia penetrado nas sociedades civis locais. 
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O caso brasileiro é bem ilustrativo, pois nos anos 70, embora o país já dispusesse de 12 

agências ambientais nacionais, as questões ecológicas ficavam a revelia dos programas de 

desenvolvimento, uma vez que estava em curso a consolidação do parque industrial brasileiro 

formado por setores altamente poluentes. Vale destacar que nesta década, o Brasil foi um dos 

principais receptores de indústrias poluentes transferidas dos países desenvolvidos em função 

do avanço da consciência ambiental de suas respectivas sociedades. Todavia, o Brasil foi  

institucionalizando cada vez mais a problemática ambiental, chegando em 1995 com um total 

de 180 agências ambientais nacionais (VIOLA, 1998). 

Embora as preocupações com o meio ambiente estejam sendo inseridas, 

gradativamente, na agenda dos governos e empresas, elas continuam sendo tratadas como 

apêndice de um corpo institucional moldado dentro dos parâmetros de uma idéia de progresso 

herdada do iluminismo, portanto, passíveis de serem sufocadas se forem vistas como 

empecilhos a um vislumbrado desenvolvimento. Não seriam extirpadas porque isto 

comprometeria a imagem do Estado tanto interna quanto externamente. 

Mas não é só por causa da herança secular que a dimensão econômica se impõe no 

desenvolvimento sustentável. As atuais práticas institucionais pautam-se pelos ditames do 

mercado que a partir dos anos oitenta foi assumindo, progressivamente, uma dimensão colossal 

a ponto de seus interesses interferirem – até mesmo conduzirem - as políticas desempenhadas 

pelo Estado. A privatização de empresas estatais e a desregulamentação das políticas 

econômicas e sociais que se abateu sobre os quatro cantos do mundo a partir da aplicação do 

receituário neoliberal, e a pulverização da produção capitalista pelos diversos países 

conduziram ao aprofundamento dos laços de interdependência econômica, deixando 

vulneráveis os governos, principalmente dos países em desenvolvimento, às oscilações do 

mercado internacional. 
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Para Klaus Frey (2001) a disseminação do neoliberalismo acentuou o clima favorável 

ao economicismo decantado no discurso público irrefletido “que propaga um crescimento 

econômico desenfreado e privilegia a questão da geração de emprego a qualquer custo, em detrimento 

às preocupações acerca da sustentabilidade que prevaleceram na época da Rio-92”. Para o autor, 

fatores inerentes aos sistemas político e econômico fazem com que acordos internacionais e 

políticas públicas nacionais deixem de pautar-se na busca do bem comum para guiarem-se 

quase que exclusivamente pelos ditames do mercado.  Disto resulta o fato das instituições 

políticas ainda não terem sido capazes de incorporar princípios ecológicos na tomada de 

decisões econômicas, o que pode ser constatado no campo dos tratados ambientais que, de 

acordo com Brown (2000), somavam mais de 230 no início deste século, tendo sido firmado 

acordo em mais de três quartos deles. Segundo Lester Brown, a maioria dos tratados 

ambientais falhou até agora em reverter a tendência de deterioração do meio ambiente “em 

razão dos governos que os criaram estabelecerem compromissos vagos e implementação relaxada.” 

(BROWN, 2000, p. 209). Sem falar que praticamente quase todos os governos não provêem 

recursos suficientes para implementar tais tratados. 

É interessante notar que nestes tempos de neoliberalismo assista-se a uma contradição 

no campo político, pois se por um lado dá-se a desregulamentação das políticas econômicas e 

das relações de trabalho, por outro lado, as questões ambientais tornam-se progressivamente 

alvo de regulamentações. No capítulo seguinte veremos esta contradição de modo mais estreito 

ao abordamos o processo de institucionalização das questões ambientais no Brasil 

concomitante aos esforços de desenvolvimento econômico, entendido como industrialização e 

modernização da produção, empreendidos pelo governo nacional. Direcionaremos a 

abordagem para as condições nas quais se processou a criação de órgãos de controle ambiental 

ao mesmo tempo que destacaremos a sua dimensão simbólica face aos interesses dos governos 

(federal e estaduais) em assegurar  a expansão da atividade industrial.  
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Capítulo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um dos dramas mais complicados dos governos de hoje está no 
anacronismo dos modelos que continuamos a utilizar, embora a 

realidade diante dos nossos olhos mostre todos os dias que eles não 
têm como resolver os problemas com que se defrontam. Faz-se de 

conta que é possível governar uma cidade de milhões de habitantes a 
partir de um gabinete centralizado do qual emanariam decisões 

oniscientes. Faz-se de conta que é possível um governo de estado ou de 
um município administrar um pedaço de rio enquanto a administração 

de outros estados e municípios cuida de outros pedaços. Faz-se de 
conta que os efluentes jogados ao ar, à água ou à terra em 

determinado ponto esgotam seus efeitos nocivos naquele lugar sem 
prejudicar outros. E assim por diante, em quase tudo.  

 
Washington Novaes 
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2.1. Industrialização e meio ambiente no Brasil 
 

 

A institucionalização das questões ambientais no Brasil se dá em um cenário complexo 

do ponto de vista político, econômico e social, pois além da sociedade estar sob a plena 

vigência do regime de exceção e centralizador como foi o Regime Militar, estava sendo 

aprofundado o processo de industrialização brasileiro, influenciado, em grande medida, pelo 

padrão de industrialização norte-americano e pelas subsidiárias das multinacionais que 

instalaram-se no país com vistas à expansão dos mercados consumidores, bem como à 

recomposição da taxa de lucro através de menores custos para a produção em comparação aos 

que seriam demandado em seus países de origem. 

 Enquanto as economias dos países capitalistas centrais deparam-se, a partir do início 

dos anos setenta, com a crise do padrão fordista-keynesiano de desenvolvimento; o Brasil 

empreende esforços para consolidar seu parque industrial tendo como base do processo 

produtivo a utilização de tecnologias oriundas da Segunda Revolução Industrial que estavam se 

tornando obsoletas nos países desenvolvidos.  

Assim como em outros países da América Latina, que adotaram políticas econômicas 

para industrializar-se e substituir suas importações de bens primários por bens manufaturados 

de maior valor agregado, o Brasil também se valeu de certos instrumentos para a atração dos 

investimentos estrangeiros. O incentivo fiscal foi um dos instrumentos largamente utilizados 

durante os anos sessenta e setenta, justamente, para que o governo militar pudesse viabilizar 

seus planos, programas e projetos de desenvolvimento. Nesse período houve investimento 

maciço de infra-estrutura a custos elevadíssimos. Muitas empresas de energia, 

telecomunicações, saneamento e habitação foram criadas em um modelo em que, de um lado 

havia órgãos federais planejando e financiando e, de outro, órgãos estaduais e municipais 
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executando. No período de 1961-1976 foram criadas 119 novas empresas públicas na União e 

147 novas empresas públicas nos estados e municípios, possibilitando um aumento 

significativo na receita do Estado através de novas fontes de arrecadação (BID/MMA, 2002, 

p.118).  

O Brasil foi o principal país da América Latina na recepção de indústrias de alto 

potencial poluidor, principalmente, durante a primeira metade dos anos setenta. Neste período, 

aqui se instalaram grande parte do setor metalúrgico, da indústria química e a petroquímica, de 

papel e celulose, completando a cadeia produtiva e transformando o Brasil de importador a 

exportador líquido de alto potencial contaminante. Tal fato corrobora para a afirmação de que 

na época não havia preocupação com a sustentabilidade socioambiental, bem como era 

atribuída pouca importância aos riscos de exaustão dos recursos naturais, à degradação do meio 

ambiente e à conseqüente deterioração da qualidade de vida. (Yung apud Braga & Miranda, 

2002). O foco de interesse era única e exclusivamente a industrialização do país com vistas a 

fazê-lo adentrar no seleto grupo dos países desenvolvidos. 

De acordo com Viola (1987) o crescimento econômico acelerado do Brasil tornou-se 

um imperativo na presidência de Juscelino Kubitscheck que cunhou a famosa expressão 

“avançar 50 anos em 5”. Porém a ideologia do crescimento acelerado e predatório ganhou 

vigor durante a presidência de Médice. Nesta época o governo brasileiro fazia anúncios nos 

jornais e revistas do primeiro mundo para atrair as indústrias poluidoras. O principal arrazoado 

foi a inexistência de dispositivos de segurança e preocupações com a saúde da população e o 

meio ambiente devido a emissão de poluentes. Evidentemente que diante de um convite desse 

tipo, as multinacionais que estavam acuadas na Europa e nos Estados Unidos e Canadá  

(devido às pressões sociais e ecológicas que implicariam em gastos adicionais com segurança 

do funcionamento da estrutura produtiva) não se fariam de rogadas. 
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Vale destacar que havia um contexto favorável ao controle do trabalho pelo capital, pois 

além da fraca concorrência intercapitalista que possibilitava a imposição de um padrão de mão 

de obra baseado em baixos salários, num ritmo intenso de trabalho, na utilização abusiva de 

horas  extras, em altas taxas de rotatividade dos trabalhadores, havia também a repressão dos 

sindicatos por parte do Estado.    

 
O Estado, a burguesia e as corporações multinacionais são tão predatórios em 
relação ao meio ambiente como o são em relação a força de trabalho. 
(VIOLA, 1987, p. 72). 

 

 No Brasil, a adoção do padrão produtivo fordista-taylorista processou-se sem que fosse 

considerado seus impactos para a sociedade. Outrossim, é que contrariamente ao modo como o 

padrão norte-americano se generalizou na Europa (articulando relações salariais e de consumo, 

garantido distribuição de renda, benefícios e direitos coletivos através da formulação do Estado 

de Bem-Estar Social), no Brasil aquele incorporou-se baseado em baixos salários, em um 

mercado consumidor restrito e numa forte concentração de renda (MATTOSO, 1995).  

 Segundo Lipietz (apud LEITE, 1994), o modelo de desenvolvimento implementado no 

Brasil configurou um “fordismo-periférico” que havia se mostrado como alternativa para os 

países do Terceiro Mundo. O caráter fordista está no fato do modelo de desenvolvimento 

apresentar um processo de mecanização associado ao crescimento do mercado de bens de 

consumo duráveis, mas por apresentar o consumo restrito à pequenas parcelas da população, 

então assume um caráter periférico, principalmente, quando considera-se que a produção 

qualificada mantinha-se nos países desenvolvidos. 

 Porém, mesmo apoiando-se numa relativa exclusão social, o modelo de 

desenvolvimento brasileiro conquistou elevados índices de crescimento econômico. De acordo 

com Mattoso (1995), O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro decuplicou entre 1945 e 1980, 

superando o de alguns países capitalistas avançados. O esforço concentrado na industrialização 
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levou não apenas ao aumento da participação do setor secundário na renda interna, mas 

também implicou na alteração do mercado de trabalho, da estrutura social e do meio ambiente.  

Entretanto, o País vivia um paradoxo aparente: de um lado a euforia da propaganda 

governamental com o acelerado desenvolvimento de uma nova era industrial e a modernização 

com as novas infra-estruturas e, do outro, o aprofundamento do fosso social e a degradação dos 

recursos naturais. Foi desse período a política de desenvolvimento da Amazônia fomentada por 

incentivos fiscais e por financiamento do Banco Mundial e tendo por pilar as obras da rodovia 

Transamazônica, sem que se levasse em conta nenhuma consideração ambiental sequer. A falta 

de sensibilidade era geral no governo, não apenas entre os militares. O mundo econômico era 

muito conservador. Praticava-se uma política altamente protecionista, com reserva de mercado 

e outros mecanismos tipos de uma cultura conservadora. 

A dinamização da indústria associada à modernização das atividades agrícolas fez com 

que entre 1949 e 1980 a população ocupada na agricultura passasse de 60% da PEA total para 

menos de 30%.  Neste mesmo período o setor agrícola que contribuía com 25 % da renda 

interna, caiu para 13%, enquanto o setor industrial passou de 20% em 1949, para 26% em 

1980. Além do expressivo crescimento da indústria, verifica-se a sua diversificação, 

reconfigurando a participação do emprego industrial. Enquanto no final da década de 40 o setor 

têxtil, de vestuário, couro, alimentos e bebidas, cerâmica, vidros e móveis perfaziam 54,1% do 

emprego industrial, em 1980 estes setores respondiam apenas com 31,2% sobre o total. Por 

outro lado os novos setores (metalurgia, mecânica pesada, química, borracha, farmacêutica) 

ampliaram sua participação no emprego, indo de 23,1% em 1950 para 38% em 1980 

(MATTOSO, 1995, p. 124). O acelerado processo de industrialização, somado à modernização 

da agricultura capitalista e a inalteração da estrutura de posse da terra favoreceu ao 

deslocamento de vastos contingentes populacionais do campo para os centros urbanos, 
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principalmente do sudeste, implicando numa ocupação desordenada do solo, na supressão da 

vegetação nativa e na poluição dos rios pelo despejo de esgotos e efluentes industriais.  

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na década 

de cinqüenta, dentre os 1.889 municípios existentes, apenas um possuía mais de 500.000 

habitantes, número que saltou para seis na década de setenta. Já os municípios que tinham entre 

100.000 a 499.999 habitantes pularam de trinta e cinco, na década de cinqüenta para oitenta e 

três, em 1970, enquanto aqueles com mais de um milhão de habitantes passaram de dois para 

cinco no mesmo período. Embora a quantidade de municípios tenha aumentado para 3952 na 

década de setenta, os dados revelam uma forte concentração populacional, a qual se sabe 

decorrente também da concentração da oferta de empregos por causa das indústrias.   

Diante da exploração do trabalho pelo capital, da repressão do Estado e de um modelo 

de desenvolvimento que alijava a massa trabalhadora da riqueza produzida, os anseios da 

classe operária se voltavam para a transformação das relações produtivas e do regime político, 

enquanto as questões ambientais eram relegadas a segundo plano. Assim como o governo, a 

oposição acreditava no crescimento econômico como o caminho mais viável para melhorar as 

condições de vida da população. No entanto, a oposição contestava os custos sociais do 

crescimento, seu caráter concentrador de renda, sem fazer referências significativas ao custo 

ecológico. 

 
No princípio, havia uma certa resistência entre as forças de esquerda em 
aceitar a legitimidade de uma luta ecológica, por acharem que esta implicava 
apenas questões minoritárias e dispersar as forças e a energia da luta principal, 
que é a que coloca frente a frente trabalhadores e capitalistas”. (GABEIRA, 
1987, p 175). 

 

 Na primeira metade dos anos setenta, a questão ambiental no Brasil era sufocada pelas 

duas frentes políticas: pela esquerda tinha-se a luta pela democratização política da sociedade, 

por melhores condições de vida e de trabalho, além da luta operária que reivindicava a 



 

 

67

67

autonomia sindical, direito de greve, negociação coletiva, representação sindical nas fábricas; 

pela direita havia a necessidade de assegurar o modelo de desenvolvimento até mesmo para 

garantir a sobrevivência do regime militar. Tanto um lado quanto outro negligenciava a 

dimensão ambiental por considerá-la um obstáculo para atingir seus propósitos. Enquanto para 

aqueles ligados ao movimento operário voltar-se para a questão ecológica poderia desviá-los 

do confronto com o capital, para os setores empresarial e governamental, os argumentos de 

cunho ambientalista soavam como contrários ao processo de industrialização e, portanto, ao 

desenvolvimento. 

Segundo Viola, tanto o movimento sindical quanto os movimentos populares urbanos e 

rurais da época mantinham-se distante do discurso ecologista por não perceberem que alguns 

dos seus objetivos mais importantes também eram profundamente ecologistas: luta por 

melhores condições de trabalho, saneamento básico, melhoria dos serviços de saúde pública, 

propriedade da terra para quem nela trabalha, etc.. Tal fato revela a existência de uma 

complexa tensão entre o que se acreditava ser justiça social e o ecologismo, pois enquanto os 

que advogavam por eqüidade tendiam a valorizar a distribuição sobre a ecologia, os que 

defendiam esta última podiam valorizar a conservação dos ecossistemas em detrimento da 

distribuição da riqueza produzida. 

 Foi nesse contexto de industrialização, exploração de recursos não renováveis e 

expansão da fronteira agrícola a qualquer custo, somada à urbanização acelerada, sob o jugo de 

um governo fortemente centralizador e autoritário, que o País assistiu a comunidade 

internacional discutir, pela primeira vez em uma reunião das Nações Unidas, em Estocolmo em 

1972, a questão ambiental. 
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2.2. A regulação ambiental no Brasil contemporâneo 

 

A evolução histórica do controle do meio ambiente no Brasil pode ser dividida em duas 

etapas, cujo marco divisor é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 

realizada em junho de 1972, em Estocolmo, Suécia. 

Antes de Estocolmo-72 o controle ambiental no Brasil era disperso, fragmentado e 

focalizado em questões pontuais e regionalizadas. Além do mais, a idéia que se tinha na época 

era de que a defesa do meio ambiente era uma conspiração dos países desenvolvidos para 

impedir o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo e assim assegurar a dominação. 

Outrossim quase não havia organizações sociais voltadas para a causa ecológica. 

Em 1972, estavam em vigor vários diplomas legais que versavam sobre matérias 

ligadas ao controle do meio ambiente, sendo os mais antigos basicamente sobre a 

administração de recursos naturais: 

•  Código Florestal, Decreto-lei nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934; 

•  Código de Águas, Decreto-lei nº 24.043, de 10 de junho de 1934; 

•  Código do Patrimônio Cultural, Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que considera 

como patrimônio nacional os bens de valor etnográfico, arqueológico, os monumentos naturais 

e os sítios e paisagens de valor notáveis pela natureza ou a partir de uma intervenção humana; 

•  A Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947, que estabelece medidas para a assistência econômica da 

borracha natural brasileira (cria a Comissão Executiva da Defesa da Borracha); 

•  A Lei delegada nº 10, de 11 de outubro de 1962, que cria a Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE (vinculada ao Ministério da Agricultura); 

•  Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 

•  Novo Código Florestal, Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que define como área de 

preservação permanente uma faixa de 30 a 500 metros nas margens dos rios (dependendo de 
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sua largura), de lagos e reservatórios, os topos de morros, encostas com declividade superior à 

45º e locais acima de 1.800 metros de altura. Exigia a preservação de 20% da cobertura arbórea 

das propriedades rurais da região Sudeste; 

•  Código de Caça, Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que considerava a fauna silvestre como 

um bem público, mesmo que os animais estivessem em propriedade particular, classificava 

como crime o uso, a perseguição e a captura de animais silvestres, a caça profissional e o 

comércio de espécimes da fauna silvestre ou de produtos derivados de sua caça. Proibia a 

introdução de espécies exóticas e a caça amadorística sem autorização governamental; 

•  A Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a política econômica da borracha, e 

cria a Superintendência da  Borracha – SUDHEVEA, vinculada ao Ministério da Indústria e do 

Comércio; 

•  Código de Pesca, Decreto-lei nº221, de fevereiro de 1967; 

•  Decreto-lei nº 289, de 28 de fevereiro de 1967, que criou o Instituto Brasileiro do 

Desenvolvimento Florestal – IBDF, vinculado ao Ministério da Agricultura; 

•  Código de Mineração, Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-

lei nº 318, de 14 de março de 1967; 

•  Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 1967, que estabelece penalidades para embarcações e 

terminais marítimos ou fluviais que lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras; 

•  A Política Nacional de Saneamento, lei nº 5.318, de 26 de setembro de 1967, combinada com o 

decreto-lei nº 949, de 13 de outubro de 1969. 

 

Muito embora existisse legislação federal que tratasse sobre determinados aspectos da 

problemática ambiental, os diferentes recursos naturais eram regidos por normas isoladas, 

dando competência a diversos órgãos federais para a sua administração, mas sem um efetivo 

mecanismo de coordenação. O controle da  flora e da fauna, por exemplo, era exercido pelo 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, vinculado ao Ministério da 
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Agricultura, no qual tinha o propósito de formular a política florestal, orientar, coordenar e 

executar ou fazer executar as medidas necessárias à utilização racional, à conservação dos 

recursos naturais renováveis e ao desenvolvimento florestal do País. O surgimento de 

documentos legais e de instituições refletiam apenas preocupações setoriais, em função de 

problemas regionais. 

De acordo com Zulauf (1993), quando ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente Humano, em 1972, não existia no Brasil a nível federal nenhuma instituição 

pública, encarregada do controle do meio ambiente. As questões ambientais eram tratadas no 

país de forma fragmentada pela administração pública, tanto no âmbito federal como estadual. 

Alguns setores do meio ambiente, como florestas, já contavam com organizações dedicadas à 

sua gestão há mais de um século, como o Instituto Florestal do Estado de São Paulo, formado 

por instituições que iniciaram suas atividades em 1886. Nos âmbitos estadual e municipal, o 

controle do meio ambiente também era executado de forma fragmentada, por meio da ação dos 

órgãos de saneamento básico (coleta e tratamento de esgotos sanitários, coleta e disposição 

final do lixo) e proteção da flora e da fauna, como o Instituto Estadual de Florestas de Minas 

Gerais, criado e, 1962, e o Instituto Florestal do estado de São Paulo, criado em 1970 (embora 

atividades nessa área, de órgãos que posteriormente vieram a formar o Instituto, remontem a 

1886, como já mencionado). 

E no âmbito estadual havia algumas poucas iniciativas com ação focalizada na poluição 

dos recursos hídricos tais como: a Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas 

e do Ar (CICPAA), criada em 1960 por iniciativa não-governamental para atuar na região de 

Mauá e do ABC Paulista (que reunia os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano), mas que posteriormente foi absorvida pelo governo do Estado onde o controle 

da poluição do ar ficou à cargo da estrutura da secretária de saúde e o controle da poluição das 

águas originou o Centro Tecnológico de Saneamento Básico (CETESB); o Instituto de 
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Engenharia Sanitária (IES) criado em 1961 pelo governo do Estado do Rio de Janeiro para 

atuar no controle da poluição das águas do rio Paraíba do Sul, principal manancial do estado; 

em 1962 é criado o Instituto Estadual de Florestas em Minas Gerais, denotando a preocupação 

com a devastação do cerrado e  das matas mineiras para a produção de carvão vegetal, insumo 

importante para o setor siderúrgico; a Comissão Estadual de Controle da Poluição Ambiental 

(CECPA), criada em 1967 na estrutura do governo do Estado de Pernambuco para o controle 

da poluição gerada pelo lançamento de vinhoto das usinas de cana-de-açúcar. 

Com altas taxas de crescimento da economia favorecidas pela oferta de créditos 

internacionais e com uma inflação abaixo de 20% ao ano, o governo brasileiro, representado 

pelo Ministro do Interior, apresentou na Conferência de Estocolmo uma postura de 

negligenciamento das externalidades negativas decorrentes da poluição e do esgotamento dos 

recursos naturais, defendendo a tese de que era preciso primeiro fazer crescer o “bolo”, para 

depois reparti-lo. Para tanto, defendia o desenvolvimento do parque industrial e a expansão da 

fronteira agrícola. A fragilidade das instituições e a ausência de políticas ambientais foram 

elementos atrativos para que empresas poluentes se instalassem no Brasil em resposta ao 

caráter permissivo do governo brasileiro.  

A delegação brasileira que foi para Estocolmo tinha uma posição contrária ao meio 

ambiente e favorável ao desenvolvimento mesmo que este implicasse em poluição. Entretanto, 

no ano seguinte, em 1973, faltando dois meses para o término do governo de Emílio Garrastazu 

Médice, é criada através do Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973, a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente - SEMA, vinculada ao Ministério do Interior e chefiada por Paulo Nogueira 

Neto que a dirigiu por doze anos e meio, saindo na metade do governo de José Sarney. Para 

Paulo Nogueira Neto, a criação da secretaria foi um esforço empreendido pelo secretário-geral 

do Ministério do Interior, Henrique Brandão Cavalcanti, a quem aquele reconhece como 
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conservacionista e ambientalista. Todavia, segundo o Nogueira Neto (2003), o mesmo decreto 

que originou a SEMA não lhe dava nenhum poder para atuar nas questões ambientais: 

ela não podia fiscalizar, não podia multar, não podia fechar fábrica, não podia 
fazer nada! Sua atividade era missionária: sensibilizar a população para os 
problemas ambientais. Só isso!” (NOGUEIRA NETO, 2003) 
 

Para Viola (1987) a criação da SEMA teve como único propósito “de cumprir exigências 

de alguns organismos internacionais, que exigiam a existência formal deste tipo de órgão junto com 

relatórios de impacto ambiental, para a aprovação de empréstimos destinados à grandes obras públicas” 

(VIOLA, 1987, p. 84). Diante de um cenário internacional que estava incorporando a variável 

ambiental na tomada de decisões, fazia-se necessário que a estrutura governamental brasileira 

se equipasse, pelo menos em termos, para fazer face às novas exigências dos financiadores e 

assim não comprometer seus projetos desenvolvimentistas. Foi assim que no final do governo 

Médice nasceu, oportunisticamente, a SEMA que durante todo o regime militar foi, segundo as 

palavras de Eduardo Viola, uma agência marginal do Ministério do Interior, chefiada, 

patrimonialisticamente, por Paulo Nogueira Neto.  

Todavia, há de se considerar que além da introdução da variável ambiental na nova 

ordem econômica internacional, também contribuíram para a criação da SEMA as fortes 

pressões da imprensa internacional que se refletiram internamente e as pressões do 

ambientalismo internacional e do ainda incipiente ambientalismo nacional, principalmente pela 

preservação da Amazônia que além de se saber detentora de elevado percentual da 

biodiversidade global, também lhe era atribuída a  condição de reguladora do clima regional - 

quiçá mundial.  

 Ressalta-se que o ano de 1973 ocorreu o primeiro choque do petróleo que pressionou 

os países importadores a buscar fontes alternativas de energia. No Brasil, as três alternativas 

apontadas pela tecnoburocracia estatal para a crise energética eram extremamente predatórias: 

a opção nuclear através de acordo com a Alemanha, a energia de biomassa, baseada no álcool 
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extraído da cana-de-açúcar e a construção de grandes usinas hidroelétricas. Todas as três 

opções pressupunham a captação de recursos externos, cuja liberação estava condicionada ao 

cumprimento de critérios que versavam sobre o meio ambiente. Como exemplo tem-se o caso 

do financiamento da hidroelétrica de Sobradinho, no Nordeste do Brasil, que foi liberado pelo 

Banco Mundial mediante uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).  

  O caráter simbólico da SEMA pode ser atestado pelas condições estruturais que lhe 

foram dispensadas para cuidar do meio ambiente de um país com dimensões continentais. De 

acordo com Nogueira Neto (2003), a SEMA iniciou suas atividades dispondo de apenas três 

salas e cinco pessoas.  

Juntamente com a SEMA, foi criado o Conselho Consultivo do Meio Ambiente – 

CCMA, integrado por nove membros de notória competência nos assuntos relacionados com a 

utilização racional dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente. Os membros do 

CCMA eram nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro do Interior. O 

primeiro Presidente do Conselho foi o Dr. Henrique Brandão Cavalcanti. Todavia o Conselho, 

que tinha caráter apenas consultivo, acabou não dando certo. 

Entretanto, apesar da criação da SEMA, o controle do meio ambiente no âmbito federal 

continuou dividido, pois o IBDF manteve suas atribuições de proteção e conservação da flora e 

da fauna, administrando parques nacionais e reservas biológicas. A SEMA atuava, 

concorrentemente, na proteção da flora e da fauna, pelo estabelecimento de estações 

ecológicas, áreas representativas de ecossistemas brasileiros em vários pontos do país. Havia, 

segundo Nogueira Neto (2003) uma grande competição entre os dois órgãos. Porém como as 

verbas da SEMA eram relativamente maiores que a do IBDF, aquela passou a ocupar, 

propositadamente, os vácuos do poder deixadas por este. Evidentemente que para o ecologista 

Paulo Nogueira Neto o cuidado com o meio ambiente não se resumia ao controle da poluição, 

atribuição primeira da SEMA,  mas também à preservação de áreas naturais. Foi com essa 
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perspectiva e através de sutilezas legais que a SEMA passou a incorporar funções na área 

florestal. Todavia isso resultou em duplicação de responsabilidades que só foi sanada em 1989 

com a fusão da SEMA e do IBDF e mais outros dois órgãos no atual Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Apesar da existência de órgão federal para a defesa do meio ambiente, ele assumia um 

caráter simbólico, tendo em vista o interesse do Estado em garantir o funcionamento das 

indústrias poluentes, uma vez que elas eram o grande foco da política macroeconômica do 

governo. O Estado era conivente com a poluição, pois os mecanismos legais para coibi-la não 

tinham condições de serem efetivados simplesmente por que os órgãos competentes não eram 

instrumentalizados para fazê-lo. E não eram porque o Estado não queria, tendo em vista que  

garantir a efetividade do controle ambiental seria contrapor-se ao esforço que o próprio Estado 

depositava na expansão do parque industrial brasileiro.  

Ao longo da década de setenta o governo federal se valeu de instrumentos legais que, 

embora atribuindo-lhe a competência em certos aspectos do controle ambiental, mascaravam 

sua intenção: preservar as estruturas industriais obsoletas em detrimento da qualidade 

ambiental. Um dos instrumentos legais que revelam a prioridade das atividades industriais em 

relação à qualidade ambiental é o Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispõe 

sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais. Embora 

esse decreto-lei obrigue as indústrias instaladas ou a que venham a se instalar em território 

nacional a promoverem medidas para prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos 

causados pela poluição ambiental, ele desautoriza os Estados e municípios quanto à suspensão 

do funcionamento de estabelecimento industrial, cuja atividade seja considerada de alto 

interesse do desenvolvimento e da segurança nacionais, atribuindo exclusivamente  ao Poder 

Executivo Federal tal competência. Entretanto, não havia a especificação das atividades de alto 
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interesse do desenvolvimento e da segurança nacional, que só foram definidas dois anos depois 

através do Decreto-lei nº 81.107, de 22 de dezembro de 1977. 

 O Decreto-lei nº 1413/75 teve como objetivo impedir atitudes como a tomada pelo 

governador do Rio Grande do Sul que em dezembro de 1973 decidiu fechar por 15 dias a 

fábrica de Celulose, Borregaard (hoje Riocel). Ou ainda evitar que por decisão do prefeito de 

Contagem, Minas Gerais, fosse fechada, em agosto de 1975, a fábrica de cimento Itaú, a qual 

foi reaberta imediatamente após a promulgação do Decreto nº 1413 de 14/08/1975. 

(BID/MMA, 2003, p.41). 

A medida adotada pelo governo federal para impedir o fechamento de fábricas pelo 

executivo estadual ou municipal contrariava a própria Constituição Brasileira de 1967, que no 

art. 89, parágrafo único, permitia aos estados legislar supletivamente sobre normas gerais de 

defesa e proteção da saúde. Além do mais, como a União poderia agir se o órgão federal 

responsável pelo controle ambiental não dispunha de recursos humanos e financeiros 

suficientes? Não é  preciso fazer muitas manobras de raciocínio para concluir que uma vez 

ocorrido um desastre ambiental em qualquer um dos quase quatro mil municípios (3952) do 

Brasil dos anos 70, os danos dele decorrentes já estariam instalados antes que o pessoal da 

SEMA, após a notificação, deslocasse-se e lá chegasse para tomar as medidas cabíveis. 

Durante este tempo, os danos ambientais já não caberiam na abrangência das medidas cabíveis, 

pois a dinâmica da natureza teria deslocado, senão a totalidade, pelo menos grande parte deles 

para outras áreas conexas. Ademais, a SEMA, segundo o próprio Nogueira Neto (2003), não 

tinha meios práticos de atuação, pois a lei não estabelecia multas ou sanções. 

Outrossim, é que a medida centralizadora trouxe implicações significativas para o 

controle ambiental no país. Considerando que a maioria dos problemas de poluição industrial 

acontecem em nível local, então deveriam ser as instituições locais as habilitadas para intervir, 

uma vez que o tratamento do problema através de uma jurisdição menor permitiria uma ação 



 

 

76

76

mais breve devido ao encurtamento da relação espaço-tempo quando da mobilização dos 

recursos operacionais.  

 Vale a pena destacar que, o instrumento legal que centralizou na esfera federal 

competências para suspender o funcionamento ou fechar empreendimentos industriais, surgiu 

num contexto de instabilidade econômica caracterizado pela reversão da tendência crescente do 

PIB, pela redução do investimento privado, pela inflação e pelos problemas no balanço de 

pagamento. 

De acordo com Mattoso (1995), o governo Geisel tentou contornar a instabilidade da 

economia nacional através de um audacioso programa de investimento público (II PND) 

assegurado pelo endividamento externo. De acordo com o autor, o governo privilegiou as 

atividades agroindústrias e investiu em setores cujos processos produtivos (máquinas e 

equipamentos) já estavam se tornando obsoletos nos países avançados. Ora, se para a ala 

governista a questão ambiental não era prioritária, muito menos ainda ela seria em meio a crise 

econômica que se descortinava. Por isso o Decreto-lei n.º 1413/75, para eliminar obstáculos à 

produção industrial e assegurar o programa de desenvolvimento anunciado pelo governo. 

Outras leis surgiram no sentido de contrabalançar o conflito existente entre a produção 

industrial e o meio ambiente, mas mais a favor daquela do que deste: 

•  Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975, sobre as medidas de prevenção e controle da 

poluição industrial, de que trata o Decreto-lei nº 1.413/75. Esse decreto considerava como áreas 

críticas de poluição as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Recife, Salvador, Porto Alegre e Curitiba; as Regiões de Cubatão e Volta Redonda; as Bacias 

Hidrográficas do Médio e Baixo Tietê, do Paraíba do Sul, do Jacuí e estuário do Guaíba, e as 

Bacias Hidrográficas de Pernambuco. Posteriormente, por meio do decreto nº 85.206, de 15 de 

setembro de 1980, foi incluída como área crítica, a região Sul do estado de Santa Catarina. 
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•  Decreto-lei nº 81.107, de 22 de dezembro de 1977. que define o elenco de atividades de alto 

interesse para o desenvolvimento e a segurança nacionais, de que trata o decreto-lei nº 

1.413/75. 

 Neste ínterim muitas organizações da sociedade civil haviam surgido em torno da 

temática ecológica. Em 1971 um grupo liderado pelo engenheiro agrônomo José Lutzenberger 

funda em Porto Alegre a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). A 

partir de 1974, com o início da liberalização política, outras associações ecológicas surgiram 

nas principais cidades do Sul – Sudeste, conformando o movimento ecológico brasileiro 9. 

Assim abriu-se mais uma frente de combate que juntamente com o “novo sindicalismo” que 

“aflorava à superfície da vida política nacional” (MATTOSO, 1995, p.133) passou a questionar o 

crescimento econômico excludente e predatório. 

 Muito da percepção ambiental na época surgiu devido a veiculação de notícias de cunho 

ambiental, pela imprensa que estava sob o jugo da censura imposta pelos militares. Como 

determinados aspectos da vida nacional não podiam ser tratados livremente pela imprensa, esta 

encontrou na questão ambiental um canal para expor as mazelas do modelo de 

desenvolvimento nacional. Para atestar tal fato destaca-se a afirmação de Washington Novaes 

(2002, p.17), segundo o qual a chegada dos temas ambientais à comunicação deveu-se tanto à 

urbanização acelerada geradora de problemas cada vez mais graves, quanto ao período da 

ditadura cujas “restrições da censura aos assuntos mais diretamente políticos e econômicos levaram os 

meios de comunicação a buscar nos assuntos citadinos – entre eles nas questões ‘ambientais’ – uma 

forma de estar mais perto dos leitores/telespectadores”.  

 Se a imprensa encontrou nas questões ambientais elementos para fugir da censura e, de 

certo modo, expor parte dos resultados do projeto do governo, os ambientalistas buscaram 

naquela a visibilidade para a luta ecológica. Até mesmo Paulo Nogueira Neto que chefiava a 
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SEMA encontrou na imprensa a aliada para ampliar a estrutura do órgão e dar-lhe alguma 

eficácia. 

desenvolvi como estratégia de sobrevivência e crescimento procurar os 
jornalistas e dar visibilidade às questões ambientais. Atendia a imprensa a 
qualquer hora do dia ou da noite, e dava entrevistas numa época em que o 
funcionário público normal detestava falar, com medo de ser demitido. (...). 
Os problemas ambientais eram divulgados e aí o governo nos pedia para 
resolvê-los. Dessa forma a SEMA cresceu e chegou a ter 350 pessoas 
trabalhando. (NOGUEIRA NETO, 2003). 
 

 O enfoque da imprensa sobre a degradação ambiental e a poluição oriunda das 

indústrias, bem como a mobilização das populações afetadas pela descarga nociva dos resíduos 

industriais na atmosfera, rios, etc., levaram a alguns governos estaduais e municipais a 

fecharem unidades industriais poluidoras. Todavia o governo federal, logo em seguida, 

impediu que governadores e prefeitos interviessem dessa forma nas indústrias, consideradas de 

interesse ao desenvolvimento e à segurança da nação. Ora, se elas estavam poluindo ao ponto 

de comprometer a saúde da população do entorno, então não só comprometiam o 

desenvolvimento social, como também não eram seguras. Como o desenvolvimento e a 

segurança da nação pode ter por base o prejuízo material e a insegurança da população?   

Na segunda metade da década de setenta, as contestações do movimento ambientalista 

quanto aos resultados nefastos da industrialização sobre a natureza e as comunidades humanas, 

bem como as reivindicações do movimento operário por melhores condições de trabalho e 

moradia levaram, de certo modo, o poder público a criar instrumentos legais para o 

ordenamento do uso do solo e assim, reduzir o impacto ambiental tanto da expansão industrial 

quanto urbana. Dentre esses, destacam-se:  

                                                                                                                                                                                        
9 Viola (1987) considera o ano de 1974 o marco do movimento ecológico no Brasil. Segundo o mesmo, antes da 
segunda metade dos anos setenta vigorava um ecologismo estritamente conservacionista nos moldes surgidas em 
países da Europa e da América do Norte no século XIX. 
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•  Lei nº 6.513. de 20 de dezembro de 1977, que “dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e 

Locais de Interesse Turístico: sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens de valor 

cultural e natural”. 

•  Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que “dispõe sobre o parcelamento do solo urbano”. 

Estabelece regras para os loteamentos urbanos, que são proibidos em áreas de preservação 

ambiental, em áreas alagadiças e onde a poluição possa prejudicar a saúde humana. 

•  Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980, que “dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição”. Esta lei atribui aos estados e municípios o poder de 

estabelecer padrões ambientais e condições para o licenciamento e instalação de indústrias, 

incluindo os Estudos de Impacto Ambiental. Podem ser criados três tipos de zonas industriais: 

1) de uso estritamente industrial, destinada somente às indústrias, sendo proibida a instalação de 

atividades não essenciais ao funcionamento da área; 2) de uso predominantemente industrial, 

para indústrias cujas tecnologias de controle não causem incômodos maiores às atividades 

urbanas e ao repouso noturno; 3) de uso diversificado, aberto às indústrias que não prejudiquem 

as atividades urbanas e rurais. 

•  Lei nº 6.902., de 27 de abril de 1981, que “dispões sobre a criação de estações ecológicas e 

áreas de proteção ambiental”. Esta lei permite a criação das Estações Ecológicas que são áreas 

representativas de ecossistemas brasileiros e das Áreas de Proteção Ambiental, ou APAs, onde 

as propriedades privadas podem ser mantidas, mas o poder público pode impor limitações às 

atividades econômicas. 

 

Ao final da década de setenta, ao mesmo tempo em que se consolidava a 

industrialização assentada nas tecnologias do início do século XX e entrava em crise o regime 

militar, expandia-se o movimento operário que nos anos de 1978 e 1979  “sacudiram o país 

dando uma inusitada dimensão social ao crescente movimento de oposição ao regime autoritário, 

surpreendendo tanto aos militares e empresários acostumados ao silêncio da repressão, quanto aos 

políticos ...”. (MATTOSO, 1995 p134) 
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 A partir de 1979, alguns esquerdistas voltam do exílio incorporando temas ambientais 

ao debate cultural brasileiro, dentre eles o Alfredo Sirkis, Liszt Vieira e o Fernando Gabeira 

“que introduz valores pós-materialistas na cultura de massas, em particular na juventude.” (Viola, 

1987, p. 92). O movimento de defesa da Amazônia também ganha maior expressão, 

difundindo-se pelo país e denunciando o acelerado ritmo de destruição ao qual a floresta estava 

submetida desde o início da década. 

 A população foi ampliando sua percepção quanto à correlação entre a poluição 

industrial e os danos à natureza e à própria vida humana: 

 
estava desaparecendo a floresta amazônica, o Pantanal do Mato Grosso estava 
ameaçado, estavam construindo uma usina atômica numa área que os índios 
classificavam como movediça, uma área pobre como é o caso de Angra dos 
Reis, sem as condições de segurança necessárias. Também começavam a 
nascer crianças sem cérebro num índice alarmante considerando o nível 
internacional, como é o caso de Cubatão e Vila Parisi. Todos esses fatos 
mostravam aos brasileiros (...) que a Ecologia não era um problema europeu 
ou norte-americano, pelo contrário, a proposição da Ecologia é de ser 
exatamente uma questão cósmica”. (GABEIRA, 1987, p.176). 

 

 A insatisfação da sociedade brasileira com os maus resultados do regime militar e a 

introdução da variável ambiental no debate político nacional, bem como na ordem econômica 

internacional proporcionaram a criação de um novo canal de contestação: o movimento 

ambientalista, integrado por setores universitários, naturalistas, intelectuais, artistas, 

comunidades afetadas por impactos locais, adeptos de outros movimentos que contestavam o 

sistema de maneira geral, e militantes de organizações políticas de esquerda que combatiam o 

regime. (BID; MMA, 2003, p. 120). 

 De acordo com Viola (1987) a consideração das questões ambientais, mesmo que de 

forma secundária, no âmbito governamental indica a alteração do campo de forças em relação 

ao passado, promovida pela ampliação do escopo do debate político sobre o futuro da 

sociedade brasileira no qual passa a ter voz e vez a posição ecologista. 
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Em 1979, o Ministério do Interior resolveu criar um grupo de trabalho, com a 

participação de especialistas da FEEMA (órgão estadual de meio ambiente do Rio de Janeiro) e 

da CETESB (órgão estadual de meio ambiente de São Paulo), para preparar um projeto de lei 

para a Política Nacional do Meio Ambiente, que envolveria o estabelecimento do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA). O projeto foi elaborado, mas antes de ser enviado ao Congresso Nacional, sofreu 

modificações na Assessoria Jurídica do Ministério (BID/MMA, 2003). 

 O projeto de lei tramitou durante quase um ano no Congresso. A lei nº 6.938 foi 

aprovada em 31 de agosto de 1981 quase por unanimidade (dois deputados votaram contra). O 

Congresso nacional cedeu ao CONAMA parte do seu poder regulador, embora ele não 

substitua o Congresso, pois não aprova leis.  

Segundo Nogueira Neto (2003), apenas quando a lei saiu da comissão e foi à votação é 

que a Confederação Nacional da Indústria atinou para as conseqüências que a sua aplicação 

poderia gerar. Só aí a Confederação agiu tentando conseguir o veto da lei junto ao presidente 

João Batista Figueiredo. Dos 26 artigos, a Confederação pedia veto para treze.  

A regulamentação da lei foi muito difícil levou dois anos para acontecer.  

A aprovação da Lei nº 6.938/81 e sua posterior regulamentação ocorreram num período 

complexo do ponto de vista político-econômico e social. Segundo Mattoso (1995) entre 1981 e 

1983 o produto industrial caiu a uma taxa média de 4% ao ano, o PIB reduziu a 1,3% negativos 

ao ano, enquanto o PIB per capita caiu 3,7% ao ano e o desemprego atingia altos índices. O 

Estado tornava-se incapaz de orientar o crescimento econômico e as pressões do estoque e 

serviço das dívidas externa e interna reforçavam o desequilíbrio das finanças públicas. 

Neste ínterim estava em curso o processo de redemocratização política iniciado em 

1982 com a realização de eleições competitivas para os governos estaduais. Segundo Vieira 

(1987) nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o setor minoritário  do 
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ecologismo decide apoiar candidatos a deputados estadual que levantaram bandeiras 

ecológicas. Alguns deles foram eleitos em 1982: Liszt Vieira eleito deputado estadual pelo 

Partido dos Trabalhadores – PT do Rio de Janeiro, Walter Lazzarini eleito deputado estadual 

pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de São Paulo. 

A mobilização do movimento ecológico por ocasião da campanha pelas eleições diretas 

revela a politização do ecologismo no país, resultado da dinâmica e maturação do próprio 

movimento. Se em 1982 a grande maioria não queria nenhum tipo de envolvimento nas 

eleições, essa situação foi revertida em 1985 quando a maioria torna-se favorável ao 

envolvimento nas eleições, lançando e apoiando candidatos emergidos do seu interior. E a 

partir de janeiro de 1986 o movimento ecológico mobiliza-se no sentido de influenciar a 

Constituinte. Por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte foi formada uma “Frente 

Verde” liderada pelo Deputado Federal Fábio Feldmann (líder ambientalista filiado ao Partido 

da Social Democracia Brasileira – PSDB) e integrada por cerca de cinqüenta constituintes “que 

conseguiram inserir, além de um capítulo sobre meio ambiente, inúmeros outros dispositivos que 

facilitam a ação nesse campo” (ZULAUF, 1993 p.60). A nova Constituição Federal inspirou as 

constituições estaduais e a maioria das “Leis Orgânicas dos Municípios” que introduziram 

artigos versando sobre a proteção do meio ambiente. 

Vale destacar que a nova Constituição surge num contexto de crise estrutural 

conformada pelo esgotamento do padrão de desenvolvimento nacional associado ao processo 

inflacionário e ao enfraquecimento financeiro, político e institucional do Estado que o tornou 

inoperante e refém dos resultados desastrosos da sua política desenvolvimentista. 

Concomitantemente, assistia-se o crescimento da adesão aos postulados do neoliberalismo que 

desde o início da década vinha exercendo influência nos agentes econômicos locais. 

Ao final dos anos 80, a agenda neoliberal ganhou força conformando-se numa “opção de 

importantes setores empresariais (industriais e agrícolas), classes médias e, inclusive, de parcela de 
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trabalhadores brasileiros” (MATTOSO, 1995, p. 143), que em 1989 elegeram Fernando Collor de 

Melo à Presidência da República. Também em 1989, poucos dias antes da eleição de Fernando 

Collor de Melo, a Assembléia Geral das Organizações das Nações Unidas escolhe o Brasil para 

sediar a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” 

(CNUMAD-92), fato que surge como uma grande oportunidade para o presidente eleito 

projetar sua pessoa e seu governo no cenário internacional.   

Como estratégia para a aceitação do governo por parte do movimento ambientalista 

tanto nacional quanto internacional, Fernando Collor lança a Medida Provisória nº 150, de 15 

de março de 1990, criando a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 

(SEMAM), regulamentada no mesmo dia pelo Decreto nº 99.180. Para chefiá-la, nomeia o 

engenheiro agrônomo e ambientalista José Lutzenberger. Entretanto, a escolha de um 

ambientalista de projeção internacional deve-se mais à necessidade do governo ganhar a 

confiança da opinião pública dos países desenvolvidos e atrair novos investimentos 

estrangeiros para o Brasil do que ao real interesse com o uso racional e a conservação dos 

recursos naturais. 

  Logo em 1990, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), até então ligado ao Ministério do Interior, passa a torna-se parte 

integrante da SEMAM, expressando um reordenamento da estrutura orgânica de defesa do 

meio ambiente no país. Em 06 de junho – um dia após a data instituída pela ONU como o dia 

do meio ambiente – o governo, através do Decreto nº 99.274, regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 

de abril de 1981, que versa sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental, bem como a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente.  

 Além das medidas citadas acima, dá-se também a suspensão dos subsídios e 

incentivos fiscais para agropecuária na Amazônia, a suspensão do programa de ferro-gusa da 
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Amazônia oriental, um maior monitoramento e fiscalização do desmatamento na região 

amazônica, o início da elaboração do macro-zoneamento ecológico-econômico, o fim do 

programa nuclear paralelo dos militares, a adesão do Brasil à política ocidental de não-

proliferação nuclear, a demarcação da reserva Yanomami, o financiamento de  projetos de 

saneamento ambiental pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e, por fim a realização, por convocatória do governo brasileiro, das reuniões de 

presidentes do Pacto Amazônico e do Mercosul onde se destacou a necessidade de empreender 

esforços no sentido do desenvolvimento sustentável. 

Deve-se destacar que as medidas adotadas para a região Amazônica são frutos da 

adesão do País ao Programa-Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, lançado 

pelo G-7 de Houston em 1990, que contou com o financiamento dos países do G-7, da 

Comunidade Européia e com a coordenação do Banco Mundial (CAMARGO, 2002, p.103). 

Sendo assim, as iniciativas do governo Collor de Melo para a preservação da floresta 

Amazônica não foram determinadas por  sua preocupação com o futuro do bioma e dos povos 

da floresta, mas pelo alinhamento da política externa do país à ordem ambiental internacional.  

Ao mesmo tempo em que o governo implementa políticas positivas no campo 

ambiental, tendo em vista a CNUMAD-92, também aprofunda o processo de integração do país 

no mercado internacional, valendo-se da abertura econômica que, se por um lado promoveu 

uma modernização das empresas locais que conseguiram sobreviver à enxurrada de produtos 

importados, por outro lado, esgarçou a produção nacional, gerando falências e desemprego que 

agravaram o quadro social do país.   

Neste sentido, apesar de o ritmo de desmatamento da floresta amazônica ter diminuído 

em 1991, quando a taxa de desflorestamento caiu de 21.130 km2 ao ano para 11.130 km2, a 

partir de 1992 ele voltou a crescer, “Contrariando as expectativas criadas pela Rio-92, quando o 
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governo brasileiro assumiu compromissos no sentido de manter a trajetória de reduções do 

desmatamento regional ... ” (CAMARGO, 2003, p. 123). 

Tal fato revela que as políticas ambientais adotadas além de não serem capazes de 

reverterem-se em resultados práticos duradouros, sua eficácia é sufocada pelo agravamento das 

questões sociais e por interesses econômicos que influem no governo, o qual ainda é marcado 

por uma cultura política patrimonialista que faz com que o  processo decisório descuide da 

dimensão socioambiental em benefício de pressões econômicas e de arranjos políticos 

regionais (CAMARGO, 2002, p. 42). Tanto é assim que, em março de 1992, às vésperas da 

CNUMAD-92, o governo exonera José Lutzenberger, cujo radicalismo no tratamento das 

questões ambientais contrariava as diretrizes do Itamaraty quanto à postura que o governo 

deveria assumir no cenário internacional, tendo em vista a busca de sintonia do discurso 

ambiental com sua macropolítica econômica. No lugar daquele entra José  Goldemberg que 

liderou com sucesso a posição do governo brasileiro na Rio-92, incluindo os aspectos 

organizativos e operacionais para a realização da conferência, mas finalizado o evento, ele foi 

substituído por Flávio Miragaia Perri que ficou à frente da SEMAM até setembro de 1992, 

quando ocorreu o impeachment do Presidente Fernando Collor.  

Com a saída de Fernando Collor de Melo, a Presidência da República passa a ser 

exercida por Itamar Franco, até então vice-presidente. Em novembro do mesmo ano o governo 

cria o Ministério do Meio Ambiente, empossando Fernando Coutinho Jorge (senador paraense) 

como Ministro, o qual ficou no cargo até dezembro de 1993. 

  Evidentemente que a crise política aberta com o impeachment, e as questões 

econômicas desviaram a atenção pública para questões emergenciais de curto prazo que se 

sobrepuseram às questões ambientais tão logo silenciados os ecos da Eco-92. Segundo Rubens 

Harry Born, razões conjunturais pressionaram o governo de Itamar Franco na direção da 

estabilidade financeira e na busca do equilíbrio fiscal, relegando a plano inferior os 
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compromissos acordados na Eco-92 (CAMARGO, 2002). Outrossim, é que o Presidente Itamar 

Franco não possuía a mesma sensibilidade para os problemas ambientais que o seu antecessor, 

dispensando-lhes pouca atenção. Estes fatos fizeram com que a gestão do Coutinho Jorge fosse 

marcada pela quase paralisia do Ministério. Segundo Eduardo Viola, o Ministério do Meio 

Ambiente sofreu pelo atraso na aprovação de financiamentos internacionais disponíveis que 

tinham como condicionantes a contrapartida do Tesouro Federal, cujos recursos não eram 

liberados a contento pelo Ministério da Fazenda, provavelmente, por não considerar a área 

ambiental prioritária.  

Em 09 de dezembro de 1993, é criado, através da Lei nº 8.746, o Ministério do Meio 

Ambiente e da Amazônia Legal, assumido por Rubens Ricupero. Embora o novo ministro 

tenha despertado expectativa favorável na comunidade ambientalista devido a seu papel nas 

negociações da CNUMAD, sua gestão encerrou abruptamente em abril de 1994 quando 

Fernando Henrique Cardoso saiu do Ministério da Fazenda para candidatar-se à presidência. 

Com a saída de Rubens Ricupero, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal é 

delegado ao Henrique Brandão Cavalcanti, que nos anos 70 influiu para criação da SEMA, mas 

apesar de ter uma longa trajetória na área ambiental, apenas pode encarregar-se das questões 

administrativas mais urgentes. 

  Tal fato corrobora para a afirmação de que as condições gerais da economia influem na 

capacidade do setor público em investir na recuperação do meio ambiente, comprometendo 

suas funções legais mínimas de supervisão, coordenação, fiscalização e controle. Entretanto, 

como bem enfatiza Aspásia Camargo, João Paulo Capobianco e José A . Pupim de Oliveira 

(CAMARGO, 2002, p.41) a carência de recursos não pode ser utilizada como único argumento 

para explicar a inação do poder público no enfrentamento dos conflitos socioambientais do 

país. Além do reduzido aporte de recursos financeiros, outros fatores comprometem a 

eficiência do governo na solução dos problemas ambientais, dentre os quais os autores 
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destacam: i) o não aproveitamento de experiências positivas, algumas implementadas e 

financiadas pelo próprio governo, na elaboração de políticas públicas que poderiam replicá-las; 

ii) a falta de integração e coordenação dos diferentes órgãos do governo, reduzindo a eficiência 

e a eficácia das ações; iii) a  falta de ferramentas básicas de gestão.  

Em 1994, por ocasião de início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso à 

Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal é 

transformado em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 

passando a abrigar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) e a Companhia de 

Desenvolvimento de Barcarena (CODEBAR). Durante todo o primeiro governo de Fernando 

Henrique, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal foi 

chefiado pelo político pernambucano Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, muito embora o 

movimento ambientalista, logo após as eleições, tenha feito pressão para que o presidente 

eleito nomeasse o deputado federal reeleito Fábio Feldmann para o Ministério.  

Como principais ações do primeiro governo de Fernando Henrique na área ambiental 

destaca-se a transformação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; a Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela Lei 

nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, a qual também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; a Lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1997 popularizada como “lei de crimes ambientais” que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, as quais no 

entanto perderam força com a edição da Medida Provisória nº 1.710,  de 07 de agosto de 1998, 

que acrescentou à Lei a possibilidade do infrator firmar um “termo de compromisso” com o 

órgão ambiental competente, de modo a obter um prazo para ajustar-se às normas ambientais.  
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Para Capobianco, a “publicação da MP 1710 entrou para a história da legislação ambiental 

brasileira como um dos atos do Executivo mais inconsequentes de que se tem notícia.” (CAMARGO, 

2002, p. 143). Entretanto, o que parece ser incongruência com a busca da sustentabilidade 

ambiental, na verdade expressa uma estreita sintonia com o ideário desenvolvimentista 

cristalizado nas elites brasileiras e com as diretrizes da política macroeconômica do governo, 

baseada na expansão do setor produtivo, na atração de novos investimentos e na exploração 

dos ativos ambientais com vista à elevação dos ganhos econômicos. 

Tal fato pode ser apreciado na constituição do próprio Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos que dos 29 assentos com direito a voto, apenas um foi concedido a representantes da 

sociedade, privilegiando assim as grandes corporações usuárias da água, especialmente o setor 

hidrelétrico (NOVAES, 2002, p. 299), revelando que o interesse a priori não era, 

necessariamente, assegurar a qualidade da água e a universalização do acesso a este recurso 

precioso, mas garantir vantagens aos projetos econômicos ante a disputa pelo uso da água.  

Em 1999, tem início o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso que transforma 

o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal em Ministério do 

Meio Ambiente, o qual, pelo novo arranjo político do governo, passou a ser chefiado por José 

Sarney Filho. Dentre as políticas ambientais surgidas ao longo da segunda gestão de Fernando 

Henrique destacam-se: Lei nº 9.795, de 27 de abril de 2000, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental; a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 que criou a Agência Nacional das 

Águas (ANA) responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

pela coordenação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos; Lei nº 9.985, de setembro de 

2000, que instituiu  o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

A lei que criou a ANA foi sem dúvida um avanço, pois criou uma entidade para dar 

efetividade à Política Nacional de Recursos Hídricos e para coordenar o gerenciamento de 

recursos hídricos em rios federais. Já a lei que criou o SNUC forneceu alternativas de receita 
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para as unidades de conservação, além de possibilitar a participação da sociedade na gestão. 

Entretanto, da mesma forma que se cria instrumentos legais que possibilitam ações mais 

efetivas no campo ambiental, frustra-se a prática através da redução de recursos financeiros 

destinados a preservação do meio ambiente. Segundo Novaes (2002), o orçamento do 

Ministério do Meio Ambiente para 1999 praticamente inviabilizava o financiamento de 

projetos ambientais, pois R$ 8,00 de cada R$ 10,00 estavam comprometidos com pagamento 

de pessoal e gastos administrativos.  

É por isso que a institucionalização dos sistemas de controle ambiental não se expressa 

em melhorias ambientais significativas. As instituições ambientais continuam tendo um caráter 

periférico em relação ao núcleo de poder. É como se elas fossem apenas um apêndice, que 

embora faça parte do corpo orgânico do governo, não tem uma função relevante para a 

elaboração e condução da política macroeconômica.  

Fonte: IBGE (2002, p. 88) 
Gráfico 3 – Desflorestamento Bruto da Amazônia Legal – Brasil (1992-1999) 

 

Tal fato pode ser observado no caso do Programa Avança Brasil - lançado no segundo 

governo de Fernando Henrique - que, apesar de seus impactos sobre o meio ambiente e as 

populações tradicionais, não contou com a participação efetiva do IBAMA,  da FUNAI, nem 

do próprio Ministério do Meio Ambiente (CAMARGO, 2002, p.41). Como resultado dessa 
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falta de articulação tem-se a expansão do desmatamento da floresta amazônica, como mostra o 

gráfico acima.  

Mas se o programa era “Avança Brasil”, contar com a participação dos órgãos 

ambientais responsáveis pelas populações indígenas poderia contrariar os interesses 

subjacentes às ações do governo federal, pois tais instituições poderiam colocar obstáculos às 

intenções de avanço espacial do programa, até porque, segundo pesquisas do Instituto 

Socioambiental (ISA) e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (INPA), uma parcela 

expressiva das unidades de conservação já existentes e das áreas indígenas10 reconhecidas 

seriam afetadas pelos projetos de abertura e pavimentação de rodovias, implantação de 

hidrovias, ampliação de oferta de energia que em essência constituíam o “Avança Brasil”. Para 

Washington Novaes (2002) tal programa do governo se consubstanciava numa “estratégia não 

declarada, de parte da administração federal, de expandir a fronteira para o agribusiness nessa região 

[Amazônica] e nos cerrados” (NOVAES, 2002, p. 252) com vistas a aumentar a exportação de 

grãos e de eletrointensivos. Só o estado de Rondônia entre 1997 e 2000 a produção de soja 

passou de 4,5 mil toneladas para 45 mil toneladas, um crescimento de 900% em quatro anos! 

(CAMARGO, 2002, p. 26).   

A preservação da floresta Amazônica parecia não interessar ao governo, pois de acordo 

com informações de Washington Novaes (2002, p. 253), do montante de recursos federais 

alocados no ano de 2000 para a região, 83% se destinava a implantação de infra-estruturas e 

incentivos ao desenvolvimento econômico, 13% para a área militar e apenas 4% estava 

reservado para a proteção ambiental. Tal fato corrobora para afirmação de que a qualidade do 

meio ambiental não é prioridade nas políticas públicas, principalmente, quando se fica sabendo 

                                                           
10 Encontram-se demarcadas 420 terras indígenas com 87 milhões de hectares, representando 11,55% do território 
nacional. A maior parte das terras indígenas localiza-se na Amazônia, correspondendo a 20% da extensão dessa 
região. Vale destacar que o Brasil é habitado por 216 povos indígenas reconhecidos oficialmente, com população 
de cerca de 350 mil pessoas, que falam 180 línguas. Há evidências de 42 povos isolados. Os índios representam 
apenas 0,2% da população brasileira, mas contém a maior diversidade cultural da América do Sul. (CAMARGO, 
2002, p. 258). 
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que entre 1996 e 1998 a proteção ambiental “teve pouco mais de 0,5% das despesas federais, 

estaduais e municipais.” (NOVAES, 2002, p.259).  

Outro fato que corrobora para a afirmação de que as decisões do governo no que tange 

ao desenvolvimento seguem a revelia dos critérios ambientais é a própria política energética. 

Com o esgotamento do modelo de grandes hidrelétricas com impactos socioambientais 

significativos11, a busca de alternativas que deveria pautar-se em fontes menos poluentes, é 

direcionada para o aumento do uso de combustíveis fósseis, “ao invés de alternativas renováveis 

de menor impacto como as pequenas centrais elétricas, biomassa, energia solar e eólica” 

(CAMARGO, 2002, p. 31). 

 
Tabela 3- Distribuição percentual da oferta interna de energia, segundo as fontes de energia 
Brasil – 1992-2000 
 

Distribuição percentual da oferta interna de energia (%) 
Fontes de energia 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Energia não-renovável 52,8 53,3 53,3 55,0 56,8 57,4 58,2 58,4 60,6
Petróleo derivados 42,0 42,4 42,7 43,6 45,5 46,0 46,9 46,7 47,0
Gás natural 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 3,6 3,7 4,1 5,1
Carvão mineral e derivados 7,4 7,5 7,3 7,5 7,4 7,1 6,8 6,9 7,5
Urânio e derivados 0,2 0,1 0,0 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 1,0

   
Energia renovável 47,2 46,7 46,7 45,0 43,2 42,6 41,8 41,6 39,4

Hidráulica e eletricidade 13,9 14,4 14,3 14,6 14,5 14,5 14,7 14,5 15,2
Lenha e carvão vegetal 17,4 16,8 16,0 14,5 13,0 12,2 11,6 11,6 11,6
Derivados da cana-de-açúcar 13,9 13,5 14,4 14,0 13,9 14,1 13,6 13,4 10,4
Outras fontes primárias renováveis 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,2

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE 2002; p. 146) 

Pela tabela é possível notar que, ao longo de toda a década de noventa, houve um 

incremento na participação de fontes de energia não-renovável em detrimento das fontes 

renováveis. Nota-se que os dados elaborados pelo IBGE não fazem nem menção à energia 

                                                           
11 A Comissão Mundial de Barragens estima que  as barragens construídas no Brasil afetaram cerca de 1 milhão 
de pessoas e dezenas de milhões delas ainda aguardam soluções, como em Itaparica (13 mil) e Tucuruí (6,5 mil) 
(NOVAES, 2002, p.97). Entretanto, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), representa mais de um 
milhão de pessoas desalojadas pela construção de hidrelétricas. Segundo o MAB, de cada 100 famílias desalojadas 
para a construção de barragens, 70 não receberam ainda qualquer indenização (portal www.mma.gov.br, em 
17/07/2004).   
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eólica ou solar, as quais, possivelmente, inserem-se  na categoria “outras fontes primárias 

renováveis”, cuja participação no grupo das fontes de energia renovável é irrisória.  

Enquanto entre 1992 a 2000 a participação das fontes não-renováveis na geração de 

energia pulou de 52,8% para 60,6%,  com destaque para o item derivados de petróleo que subiu 

cinco pontos percentuais, a participação dos recursos não-renováveis teve uma queda de 7,8% 

no período, a qual, no entanto, não decorre da redução da contribuição da energia hidroelétrica 

para o total de energia gerada no país, mas sim da diminuição de energia gerada a partir de 

queima de lenha e carvão vegetal e dos derivados da cana-de-açúcar. A hidroeletricidade, pelo 

contrário, teve um crescimento de 1,3 pontos percentuais entre 1992 e 2000, passando de 

13,9% para 15,2% sobre o total de energia produzida, sendo a segunda principal fonte usada. 

Todavia, esta posição está ameaçada pela necessidade de o governo aumentar a oferta de 

energia elétrica para cobrir o aumento da demanda do setor industrial, principalmente dos 

eletrointensivos que tem aportado no país atraídos pelos incentivos governamentais. Como a 

construção de novas hidrelétricas de grande porte implica alto custo financeiro, social e 

ambiental, além de um tempo razoavelmente longo para a construção, o governo tem 

sinalizado positivamente para termelétricas a gás natural, as quais tornaram-se alvo 

preferencial da política energética do governo Fernando Henrique Cardoso que lançou o 

Programa Prioritário de Termelétricas (PPT), no qual consta o aumento do uso do gás natural, 

cuja perspectiva para o ano 2010 é de que este participe com 12% sobre o total de energia 

produzida no Brasil.  Pela tabela acima, nota-se que entre os anos 1992 e 2000, a participação 

do gás natural sobre o total de energia gerada cresceu 1,9%, índice superior ao verificado pela 

hidrelétricas que foi de apenas de 1,3% e de outras fontes primárias renováveis (entre as quais 

eólica e solar), cujo aumento foi de 0,3%, apesar do imenso potencial eólico e solar do país. 

Considerando que a maioria das termelétricas está projetada para centros urbanos e 

industriais, onde já se verificam altos índices de poluição atmosférica e falta de disponibilidade 
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de água, sua implantação só tende a agravar o quadro de problemas ambientais. Para José 

Goldenberg 

... o sistema energético brasileiro poderá dar origem a sérios problemas 
ambientais nas próximas décadas, caso o uso de combustíveis fósseis adquira 
uma importância muito grande. Para evitar que isto aconteça é essencial dar 
mais ênfase à eficiência energética e ao uso de energias renováveis, o que não 
só é possível em termos econômicos, como desejável do ponto de vista 
ambiental. (CAMARGO, 2002, P. 315).  

   

Todavia, a crise energética que se abateu no país, em 2001, contribuiu para obscurecer 

o debate em torno do modelo energético nacional, direcionando as atenções para a urgência de 

geração de energia através da instalação de usinas que demandassem pouco tempo para entrar 

em operação. Neste momento, antigas propostas tomaram novas cores como a criação da usina 

nuclear Angra 3, as novas hidrelétricas na Amazônia e a redução de exigências para o 

licenciamento ambiental de termelétricas e hidrelétricas.  

Muito embora a crise tenha sido anunciada, os mecanismos de controle e planejamento 

falharam na identificação do problema e na proposição de soluções, o que terminou 

culminando em medidas emergências que vieram a favorecer as termelétricas. Mas se por um 

lado a decisão governamental contribuiu para assegurar o fornecimento de energia às indústrias 

de modo que a produção não fosse afetada,  por outro lado veio acentuar a insustentabilidade 

do modelo de desenvolvimento, tendo em vista que as termelétricas além de serem  nocivas ao 

meio ambiente devido aos altos níveis de emissão de gás carbônico, muitas delas são baseadas 

em tecnologias obsoletas, movidas a diesel  e resíduo asfáltico (CAMARGO, 2002, p.31).  

O licenciamento desses empreendimentos segue, muitas vezes, a revelia dos critérios 

técnico-ambientais devido às pressões dos agentes político-econômicos para a flexibilização 

das exigências previstas em normas. Além do mais, tais empreendimentos podem contar com a 

possibilidade de celebrar “termo de compromisso” com os órgãos do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA) quando da ocorrência de danos ambientais. Tal instrumento 
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envolve a concessão a diversos tipos de empreendimento de um prazo que varia de 90 dias a 3 

anos, podendo ser prorrogável por igual período, para que ele possa se adequar à norma 

ambiental, ficando suspensa, durante a vigência do acordo, as sanções administrativas e as 

penalidades decorrentes da infração praticada.        

Tanto em nível federal quanto estadual os aparatos para conduzir o controle e a gestão 

ambiental são pouco eficientes e reféns de uma legislação incongruente. No âmbito municipal a 

situação é ainda mais alarmante, pois a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic 

2001 do IBGE revelou que 86,4% dos 5.560 municípios brasileiros “não tem sequer legislação 

sobre áreas de interesse especial” e apenas 22,2% contava com Conselho Municipal de 

Proteção ao Meio Ambiente, o qual registrava-se em municípios mais populosos, sendo a 

presença tão maior quanto fosse o nível de renda da região. Enquanto a região Sul e Sudeste 

possuíam, respectivamente 31% e 29,3% dos municípios com conselhos ambientais, na região 

Nordeste o percentual era de apenas 10,7% (UMA-JORNAL DIGITAL, 13/nov/2003). Estes 

números deixam claro que a maioria dos municípios brasileiros, passadas quase duas décadas 

da instituição do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), ainda não havia criado 

estrutura de defesa do meio ambiente e estabelecido políticas públicas ambientais, quer pela 

inconsciência social, quer pelo desconhecimento dos gestores público, quer pela falta de 

vontade política tendo em vista a não afetação dos interesses econômicos, quer ainda pela 

“constante alegação [das prefeituras] de falta de recursos para tanto, nem se lembrando de alocar em 

seus orçamentos nem que seja 0,001% dos recursos que arrecadam ou recebem da união e do Estado.”12   

Mas a mesma pesquisa que apontou para a grande quantidade de municípios 

desprovidos de estrutura de defesa do meio ambiente, também revelou que das 5.560 

prefeituras pesquisadas, 56,4%  oferecem incentivos para a atração de novos empreendimentos 

                                                           
12 Informação obtida junto ao Ministério Público Estadual através de entrevista com o Promotor de Justiça 
Geraldo Margela Correia, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente do Estado de Pernambuco, em 13 de maio de 2004. 
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(UMA-JORNAL DIGITAL, 13/nov/2003). E dentre os municípios com mais de 500 mil 

habitantes, 93,5% valem-se desse mecanismo para atrair investimentos. Assim posto, verifica-

se que a não criação de instrumentos de defesa do meio ambiente, mais do que ausência de 

política, consubstancia-se numa política velada para expansão descontrolada das atividades 

econômicas, pois a grande maioria dos municípios brasileiros abre mão de receita provinda de 

impostos e taxas para garantir novos empreendimentos que irão pressionar os recursos naturais 

e gerar poluição sem que a mesma administração pública assegure as condições necessárias ao 

controle ambiental, como se o cuidado com o meio ambiente fosse ameaça ao progresso e à 

geração de empregos e não o contrário. 

A falta de iniciativa dos municípios só retarda a plena implementação do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o qual 

deveria contar com a participação dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) na 

condução das políticas ambientais. Sem falar que a existência de um arcabouço legal na área 

ambiental é capaz de fornecer aos municípios instrumentos adequados para a gestão urbana, a 

qual torna-se cada vez mais importante na medida em que se dá a urbanização concentradora e 

acelerada.  Vale destacar que 100% dos municípios com mais de 500 mil habitantes tem 

favelas, as quais normalmente ocupam áreas periféricas sem infra-estrutura e/ou 

ambientalmente frágeis. E continuar negligenciando instâncias de controle ambiental é permitir 

que os problemas socioambientais se avolumem sem que os esforços de políticas desconexas 

sejam capazes de minimizá-los ou revertê-los.  

É fato que a qualidade do meio ambiente nas cidades depende sobremodo das políticas 

do governo federal, o qual ao mesmo tempo em que tem encarregado aos municípios boa parte 

das políticas públicas (saúde, educação, moradia, saneamento), não faz acompanhar a 

descentralização de repasse de recursos suficientes para a implementação daquelas. Tem-se o 

exemplo da área de saneamento, cujos investimentos caíram de 0,34% do PIB nos anos setenta 
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para 0,28% nos anos oitenta e para 0,13% na década de noventa. Se a situação já não estava 

favorável aos municípios, ficou ainda mais crítica quando o Conselho Monetário Nacional, 

através da resolução 2.521, de 06 de julho de 1998, vetou todo e qualquer financiamento 

público para o setor de saneamento. Segundo Silvio Caccia Bava, do Instituto Pólis, tal 

resolução impediu o acesso dos municípios e estados às linhas de financiamento para habitação 

e saneamento com fundos de FGTS, principal fonte dos recursos para essa área até então. De 

acordo com o Silvio Bava, dos R$ 13,5 bilhões disponíveis no FGTS, R$ 12,4 bilhões estavam 

destinados ao financiamento da dívida pública (CAMARGO, 2002, p. 362). Tal fato só 

corrobora para a ampliação dos problemas ambientais das cidades e, principalmente das 

metropólis, tendo em vista que concomitante à redução de recursos para o saneamento dava-se 

o aumento da taxa de urbanização no país, a qual passou de 30,5% em 1970 para 38,6% nos 

anos 80 e 49,0% na década seguinte, chegando em 2000 com mais de 81,2%. 

Ora, com a imensa maioria da população brasileira vivendo em cidades, pressionado 

recursos naturais escassos, não se pode crer que a solução dos problemas sociais passe tão 

somente pela via do desenvolvimento econômico, principalmente considerando sua 

implementação dissociada das questões ambientais. O controle ambiental é tão premente 

quanto a geração de emprego e renda, bem como de aumento de receita para os cofres públicos, 

pois ao zelar pela qualidade do meio ambiente e pela preservação de ecossistemas, assegura um 

consciente de ativos ambientais locais que alimenta o próprio fluxo dos investimentos, bem 

como um nível de salubridade que se reveste em melhores condições de vida das populações, 

reduzindo, assim, gastos públicos com tratamento de doenças resultantes da poluição (hídrica, 

atmosférica, sonora) e de locais de trabalho e moradia insalubres. 
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2.3. Controle ambiental no Brasil: a condição dos órgãos estaduais de meio ambiente13 

 

A institucionalização da questão ambiental no Brasil coincide no tempo com a ascensão  

da ideologia neoliberal, que defende a livre operação do mercado em contraposição a 

intervenção pública na economia como mecanismo mais eficiente para a distribuição da 

riqueza produzida. Com o estabelecimento de uma ordem política e econômica internacional 

neoliberal, o Estado se depara com pressões para a redução de gastos, desregulamentação  das 

relações econômicas e fornecimento de incentivos fiscais aos produtores mais exitosos e 

dinâmicos da economia, bem como o fechamento de possibilidades de endividamento externo e 

o imperativo da privatização das estatais, o que rebate na capacidade e na “vontade política” 

para a execução de políticas sociais e ambientais.  

Ora, se o meio ambiente já não era visto como uma área prioritária em situações de 

estabilidade e crescimento econômico, muito menos ainda ele seria em um contexto de crise, 

no qual os recursos financeiros são canalizados para a sustentação das atividades produtivas 

exitosas que favoreçam o crescimento da economia e a capacidade dos governos em saldar suas 

dívidas e garantir o fluxo dos investimentos.   

Considerando-se que a criação das instituições de defesa do meio ambiente no âmbito 

governamental foi motivada por exigências externas, ou seja, pela necessidade de contrapartida 

ambiental quando da execução de projetos financiados com recursos de fundos internacionais, 

então elas assumiam um caráter mais simbólico do que de operacionalização da política 

ambiental nacional e estadual. Ora, ao não se considerar o meio ambiente como prioritário, o 

aparelhamento dos órgãos estaduais de meio ambiente também não assume importância, 

principalmente quando as necessidades destes são confrontadas com as de áreas como saúde, 

educação, segurança pública, transporte, infra-estrutura urbana, etc que também concorrem aos 

                                                           
13 Ao longo deste trabalho será usada a expressão “órgão estadual de meio ambiente” para referir-se às instituições 
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recursos dos cofres públicos. Tanto é assim que a maioria dos órgãos estaduais de meio 

ambiente ainda não dispõe de condições satisfatórias para exercer de modo efetivo suas 

atribuições, carecendo funcionários, veículos, equipamentos, infra-estrutura, laboratórios, etc. 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente – 

ABEMA para o ano de 1987, constatou que dos recursos financeiros alocados para todos os 

estados, 74% destinava-se à CETESB. A pesquisa também constatou que 52% dos funcionários 

eram de apenas dois órgãos: CETESB, de São Paulo, FEEMA do Rio de Janeiro 

(GUTBERLET, 1996, p.41). Poder-se-ia justificar tal fato pelo caráter recente da Política 

Nacional do Meio Ambiente que ao instituir o SISNAMA, compeliu os estados da federação 

que não tinham em seu aparato governamental algum órgão de defesa do meio ambiente a criá-

lo, e muitos vieram a ser instituídos ao final dos anos 80 e início dos anos 90, enquanto os 

Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo já dispunham de órgãos estaduais para controle 

ambiental desde a década de 70. No entanto, a concentração de recursos se deve também à 

concentração de problemas ambientais urbanos, tendo em vista o parque industrial do Sudeste, 

a grande população urbana, o alto índice de poluição, os problemas de saneamento e a pressão 

sobre os resquícios de Mata Atlântica, etc.  

Segundo Capobianco, apoiando-se nos dados do relatório do Banco Mundial, a poluição 

do ar é responsável pela morte prematura de 4 mil pessoas somente no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. E o crescimento desordenado das cidades, não só produziu um déficit de domicílios, 

como também permitiu “a ocupação de áreas de risco e de proteção ambiental tanto pelos ricos e pela 

classe média quanto pelos pobres, como ocorre na Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro e nas áreas de 

mananciais da região metropolitana de São Paulo.” (CAMARGO, 2002, p. 29). 

No início da década de noventa, todos os estados já contavam com órgãos de defesa do 

meio ambiente,  alguns deles instituídos apenas no  final  dos anos oitenta com a transformação 

                                                                                                                                                                                        
governamentais de âmbito estadual responsáveis pelo controle da poluição ambiental e/ou gestão ambiental.  
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Tabela 4-Relação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMA) e número de funcionários 
constantes em 1991  
  

R
eg

iã
o 

UF Órgão Origem Vinculação Nº de 
Funcioná
rios em 
1991 

AC Instituto do Meio Ambiente 1986 Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente  

90 

AP Coordenadoria Estadual do Meio 
Ambiente 

1989 Governadoria 86 

AM Instituto de Desenvolvimento dos 
Recursos Naturais e Proteção Ambiental 
do Amazonas 

 Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia  

357 

PA Departamento do Meio Ambiente 1989 Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente  

158 

RO Secretaria Estadual de Desenvolvimento  
Ambiental 

1987 Governadoria 223 

RR Departamento do Meio Ambiente  Secretaria do Meio Ambiente, 
Interior e Justiça 

172 

N
O

R
TE

 

TO Fundação Natureza do Tocantins 1989 Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social 

36 

AL Instituto do Meio Ambiente 1975 Secretaria de Planejamento 121 
BA Centro de Recursos Ambientais 1983 Secretaria de Planejamento, 

Ciência e Tecnologia 
128 

CE Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente 

1987 Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e do Meio Ambiente 

83 

MA ND ND ND ND 
PB Superintendência de Administração do 

Meio Ambiente 
1978 Secretaria de Justiça, Ciência e 

Meio Ambiente 
128 

PE Companhia Pernambucana de Controle 
da Poluição Ambiental 

1976 Secretaria de Planejamento, 
Tecnologia e Meio Ambiente 

205 

PI Fundação e Centro de Pesquisas 
Econômicas e Ambientais 

  41 

RN Coordenação do Meio Ambiente  Secretaria da Fazenda e 
Planejamento 

49 

N
O

R
D

ES
TE

 

SE Administração Estadual do Meio 
Ambiente 

1978 Secretaria de Indústria, Comércio, 
Tecnologia e Meio Ambiente 

57 

DF Instituto de Ecologia e Meio Ambiente 1989 Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente 

111 

GO Fundação Estadual do Meio Ambiente  Secretaria de Saúde e Meio 
Ambiente 

135 

MT Fundação Estadual do Meio Ambiente 1987 Secretaria de Meio Ambiente 222 C
EN

TR
O

-
O

ES
TE

 

MS Secretaria Estadual do Meio Ambiente 1981 Governadoria 89 
ES Secretaria de Estado para Assuntos de 

Meio Ambiente 
1988 Governadoria  ND 

MG Fundação Estadual do Meio Ambiente 1987 Secretaria de Ciência Tecnologia e 
Meio Ambiente 

143 

RJ Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio Ambiente 

1975 Secretaria do Meio Ambiente 1096 

SU
D

ES
TE

 

SP Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental 

1973 Secretaria de Meio Ambiente 3041 

PR Instituto Ambiental do Paraná  Secretaria de Meio Ambiente 727 
RS Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental 
1990 Secretaria da Saúde e Meio 

Ambiente 
236 

SU
L 

SC Fundação do Meio Ambiente 1975 Secretaria de Tecnologia, Energia 
e Meio Ambiente 

200 

Fonte: Elaborada a partir de informações do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2001, v.1; v.2; 

v.3; v.4; v.5, passim) e de  Zulauf (1993, passim) 
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dos territórios em novos estados. Mas a maior parte dos órgãos de controle ambiental já 

figurava desde o início da década de oitenta, e os dos estados mais industrializados remontam 

aos anos setenta, quando se aprofundava o processo de industrialização nacional. Entretanto, 

todos eles sofrem de defasagem de pessoal como procura mostrar a Tabela 4.  

Nota-se pela Tabela 4 que em 1991 a região Sudeste era responsável por mais da 

metade dos funcionários dos órgãos estaduais de controle ambiental no país, com destaque para 

São Paulo e Rio de Janeiro que possuíam, respectivamente, 3.041 e 1096 funcionários, cuja 

soma correspondia a 52% do total. Na região Sul, os três estados juntos possuíam 1.163 

funcionários de órgãos estaduais de controle ambiental, número que correspondia a uma 

participação de 15% sobre o total. Já a região Norte, que ocupa 45% do território brasileiro, 

possuía apenas 1122 funcionários, correspondendo a apenas 14% do total do quadro de 

funcionários dos órgãos estaduais de controle ambiental do país. Em seguida tem-se o Nordeste 

com 812 funcionários distribuídos por nove estados e a região Centro-Oeste com 557, as quais 

respondiam, respectivamente, por 10% e 7% sobre o total nacional. 

Esses dados revelam uma grande concentração de recursos humanos na região Sudeste, 

particularmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os quais, provavelmente, também 

recebem maior aporte de recursos financeiros tendo em vista sua economia. Porém há que se 

destacar que a concentração de recursos nestes estados termina se consubstanciando numa 

“política de remendos”, visto que enquanto se investe no controle ambiental, a necessidade de 

crescimento econômico e de geração de empregos compele a mais incentivos governamentais e 

investimentos na área produtiva, especialmente na construção civil, por ser grande provedora 

de postos de trabalho, bem como no setor industrial, o que provoca um aumento significativo 

na demanda pelos serviços dos órgãos ambientais. 
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Mas embora os órgãos ambientais do Sudeste sejam melhores providos de recursos 

humanos se comparados aos demais estados da União, não significa que eles estejam 

devidamente aparelhados para fazer face aos problemas ambientais locais, principalmente, 

considerando-se o tamanho do parque industrial da região e da população e a dinâmica de 

ambos. Mais de 70% do valor da produção industrial brasileira concentra-se em São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte. E por produzirem mais, também geram mais resíduos industriais e 

mais poluição: só de resíduo industrial tóxico, a  Grande São Paulo gera quase 200 mil 

toneladas/ano. E o Rio de Janeiro, das 300 mil toneladas/ano de resíduos industriais, 

aproximadamente, 90 mil toneladas/ano são de resíduos tóxicos (NOVAES, 2002, p. 163).  

A deficiência dos órgãos ambientais do Sudeste para exercer o controle ambiental pode 

ser constatada no aumento do desmatamento da floresta Atlântica, o qual, segundo afirma 

Capobianco, não vem ocorrendo em regiões distantes e de difícil acesso, “ao contrário, 

derrubam-se enormes áreas de florestas impunemente a poucos quilômetros de cidades como São Paulo, 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro.” (CAMARGO, 2002, p. 133). Vale destacar que nestes estados 

existem instituições especificas para o gerenciamento dos recursos florestais, o qual não é feito 

a contento por falta de recursos, pelo compartilhamento de funções sem devida articulação, 

pela sobreposição de obrigações ou ainda pela falta de instrumentos legais para tornar as ações 

mais efetivas.  

Tabela 5 - Desmatamento da Mata Atlântica no período 1990-1995 (ha.) 

Mapa Desmatamento UF Área UF Área mapeada Área DMA 

1990 1995 Há %

ES 4.611.522 4.611.522 4.611.522 409.741 387.313 22.428 5,5
GO 34.016.590 3.918.711 3.055.677 7.119 6.471 648 9,1
MS 35.742.410 4.757.315 1.842.821 43.752 39.555 4.197 9,6
MG 58.717.200 43.339.165 27.539.709 1.214.059 1.125.108 88.951 7,3
PR 19.808.603 19.808.603 19.315.664 1.815.137 1.730.528 84.609 4,7
RJ 4.408.111 4.408.111 4.408.111 1.069.230 928.858 140.372 13,1
RS 27.894.664 16.128.695 8.758.533 535.255 506.462 28.793 5,4
SC 9.571.647 9.571.647 9.571.647 1.729.160 1.666.241 62.919 3,6
SP 24.175.211 24.175.211 19.595.899 1.858.959 1.791.559 67.400 3,6
 218.945.958 130.718.980 98.699.583 8.682.412 8.182.095 500.317 5,8

Fonte: (CAMARGO, 2002, p.132) 
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  No Rio de Janeiro assim como em Minas Gerais existe um Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), o qual é responsável pela execução da política florestal de seus respectivos 

estados. Em São Paulo, a competência na gestão dos recursos florestais é compartilhada entre 

Departamento de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN) e o Instituto Florestal (IF), 

encarregado da parte do licenciamento ambiental, o qual também é desempenhado pela 

Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e Proteção dos Recursos Naturais (CPRN), da 

estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, e pela CETESB que realiza o controle das fontes de 

poluição. Mas a despeito de muitas instituições responsáveis pelos recursos florestais, o estado 

de São Paulo não possuía - pelo menos não até o ano 2000 – programas de conservação de 

florestas nativas e plantadas, bem como instrumentos de monitoração da situação real dos 

recursos florestais no estado, mesmo ante às fortes pressões antrópicas existentes. 

(BRASIL/MMA, 2001, v. 4, passim).  

Tal fato vem ao encontro da afirmativa de Capobianco quando disse que a destruição da 

Mata Atlântica demonstra “a inexistência de políticas de conservação ambiental no país e a falência 

do sistema de fiscalização dos órgãos públicos” (CAMARGO,2002, p. 132). Mas não é apenas a 

Mata Atlântica que sofre das ingerências do poder público, os demais biomas brasileiros 

também. No estado do Pará, onde predomina o bioma Amazônia, até o ano de 2000, não existia 

legislação florestal estadual e o Instituto Estadual de Florestas, criado pela Lei Estadual nº 

5.440, de 10 de maio de 1988, ainda não tinha sido implantado (BRASIL/MMA, 2001, v.3, p. 

254). No estado do Piauí, onde predomina a vegetação de caatinga, a Lei de Política Florestal 

aguardava aprovação na Assembléia Legislativa, destacando-se que o projeto de lei já estava 

sob a guarda do relator desde 11 de setembro de 1995 (BRASIL/MMA, 2001, v.2, p. 571). No 

Distrito Federal, incrustado na região de cerrado, não havia, até o início desta década, na 

estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) uma organização 

específica para a gestão florestal nem tão pouco planos de manejo florestal, tendo em vista as 
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diversas categorias de unidades de conservação existentes em seu território (BRASIL/MMA, 

2001, v.1). Em alguns estados a área florestal fica sob a tutela da Secretaria de Estado da 

Agricultura, que diante da necessidade de expansão da fronteira agrícola, termina não 

priorizando ações florestais. É o caso do estado de Santa Catarina, no qual “as atividades 

relacionadas ao fomento [da área florestal] estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural – SDA, através da Gerência do Desenvolvimento Florestal [...] 

No âmbito da SDA os recursos humanos são suficientes, necessitando apenas a priorização das ações 

florestais.” (BRASIL/MMA, 2001, v.5, p.247 e 251, grifo nosso).  

Quer havendo instituto florestal, quer a gestão florestal ficando a cargo do órgão 

estadual de meio ambiente ou diretamente de alguma secretaria de estado, quer sendo as 

funções compartilhadas pelo IBAMA e/ou pela polícia ambiental ou florestal, o fato é que 

praticamente todos os estados, como ficou revelado no “Diagnóstico da Gestão Ambiental no 

Brasil”, publicado em 2001 pelo Ministério do Meio Ambiente, sofrem com a falta de infra-

estrutura geral e de recursos humanos para a área florestal e de instrumentos legais para balizar 

as ações eminentemente técnicas. Sem falar nos conflitos resultantes das constantes mudanças 

na legislação federal com freqüentes edições e reedições de medidas provisórias e portarias, 

que invés de melhorar o setor florestal no país, expõe-no a mais vicissitudes, geradas em 

função de aspectos meramente econômicos. 

Vale lembrar que muitas das medidas provisórias que surgem ao sabor dos interesses 

imediatos ferem a própria Constituição Federal, a qual tem seus princípios alterados por 

emendas constitucionais que invés de respeitar aos valores democráticos impressos na Carta, 

atendem interesses de investidores estrangeiros e do grande capital nacional. Todavia, a que se 

lembrar que a Constituição Federal deixou claro que não é competência exclusiva da União 

legislar sobre os bens coletivos, mas também compete indistintamente aos estados e Distrito 
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Federal “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” e de “preservar 

as florestas, a fauna e a flora” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDRAL, Art. 23, VI e VII).        

Mas mesmo se contando com avanços no campo legal, a mera existência da lei por si só 

não protege o meio ambiente das agressões das diversas atividades humanas, faz-se necessário 

uma infra-estrutura e recursos humanos, materiais e financeiros para realizar efetivamente o 

controle ambiental. E independente do tempo de existência, todos os órgãos estaduais de meio 

ambiente ainda continuam a ter um quadro funcional reduzido, tendo em vista a demanda 

crescente da população e das atividades econômicas, sem falar nas obras implementadas pelo 

próprio Estado, cujas políticas desenvolvimentistas seguem a revelia dos critérios ambientais. 

É forçoso admitir que os órgãos estaduais de meio ambiente se defrontam com a difícil tarefa 

de ter de fiscalizar o próprio governo, que vez por outra inflige as leis ambientais, fazendo-se 

necessário até mesmo a intervenção do Ministério Público, que tem atuado no sentido de 

buscar do Estado a realização de suas obrigações, das quais se furta alegando falta de recursos 

para realizar as ações necessárias à adequação aos termos da lei. Mas muitas vezes ao longo 

deste trabalho se mostrou que não é a falta de recursos o fator determinante para o Estado 

negligenciar a dimensão ambiental, mas a sua não priorização quando da elaboração e 

execução de programas e projetos.  

A prática dos órgãos de meio ambiente é tolhida pelo próprio Estado que de um lado 

não dá condições satisfatórias para o órgão estadual de meio ambiente exercer a plena função 

do controle ambiental e do outro dá incentivos à expansão das atividades econômicas, fazendo 

aumentar a demanda pelos serviços daquele, ampliando ainda mais a área de fuga do controle 

ambiental. Se os órgãos ambientais já eram defasados no início dos anos noventa, ao longo da 

década a tendência só foi aumentar a demanda reprimida, tendo em vista os cortes 

orçamentários para as áreas sociais e ambientais implementados pelos governos que se 

sucederam desde então.  
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O “Diagnóstico de Gestão Ambiental no Brasil”, feito pelo Ministério do Meio 

Ambiente e publicado em 2001, revela que a situação dos órgãos estaduais de meio ambiente 

não mudou muito desde o início da década de noventa. E mesmo que ao longo do período eles 

tenham recebido aporte de recursos, as dificuldades dos órgãos ambientais parecem ter se 

intensificado devido a combinação das dificuldades operacionais já instaladas com o aumento 

da demanda pelos serviços. 

Na Tabela 6, traça-se um perfil da infra-estrutura dos órgãos estaduais de meio 

ambiente, sintetizando os resultados da pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, a qual, por 

sua vez, baseou-se na auto-avaliação dos órgãos ambientais de cada unidade federativa. É 

possível assim verificar que na região Norte, no que tange ao quesito transporte, com exceção 

do estado de Roraima, todos indicam a insuficiência da frota de veículos, embora informem 

que a qualidade dos existentes seja boa e o manuseio seja operacional. No Nordeste, em cinco 

estados a frota é deficitária, em três não há informações e apenas o estado da Bahia afirma ter 

frota suficiente. No Centro-Oeste, em todos os estados e no Distrito Federal a quantidade de 

transporte é insuficiente, com destaque para este último cuja avaliação foi a pior da região, 

tendo em vista que 67,74% da frota é composta por veículos antigos, sendo que os inoperantes 

encontram-se sem peça para reposição e os regulares 

 
circulam com peças que excederam o prazo de utilização estipulado pelos 
fabricantes [...] o número de motoristas está aquém da demanda de serviços, o 
que gera a necessidade de técnicos e fiscais ambientais conduzirem os 
veículos de serviço para realizarem as atividades funcionais, [...] Devido a 
esses fatores os fiscais ambientais têm utilizado os veículos particulares para 
realização de vistoria mediante indenização de transporte” (BRASIL/MMA, 
2001, v.1, p. 24).   

 

Já no Sudeste e Sul do país, apenas os Estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul 

avaliaram a quantidade de transporte como sendo satisfatória, de boa qualidade e 

operacionalidade, enquanto os demais informam carecer deste tipo de recurso, embora também 



Tabela 6 – Diagnóstico dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMAs do Brasil (2001) 
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AC Instituto de Meio Ambiente do Acre 57 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 2
AP Secretaria Estadual de Meio Ambiente 143 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
AM Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas 
131 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

PA Secretaria Executiva de Ciência Tecnologia 
e Meio Ambiente 

128 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

RO Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Ambiental 

126 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2

RR Departamento Estadual de Meio Ambiente 121 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2

N
O

R
TE

 

TO Instituto Natureza do Tocantins 121 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
AL Instituto do Meio Ambiente 83 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 -
BA Centro de Recursos Ambientais 221 2 3 2 2 3 3 1 2 3 - - - 1 2 1
CE Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente 
141 1 2 - 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

MA Gerência Adjunta de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos  

116 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

PB Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente 

98 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 0 - -

PE Companhia Pernambucana do Meio 
Ambiente 

154 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3

PI Secretaria do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos 

86 1 2 3 1 3 3 2 2 2 1 1 1 0 - -

RN Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente 

154 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

N
O

R
D

ES
TE

 

SE Administração Estadual do Meio Ambiente 
 

59 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
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DF Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Distrito Federal 

329 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 NI NI NI

GO Agência Goiana de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 

NI 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 0 - -

MT Fundação Estadual do Meio Ambiente 263 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 NI NI NI

C
EN

TR
O

-
O

ES
TE

 

MS Fundação Estadual de Meio Ambiente – 
Pantanal 

82 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 2

ES Secretaria de Estado de Meio Ambiente 236 1 2 NI 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
MG Fundação Estadual do Meio Ambiente 277 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2
RJ Fundação Estadual de Engenharia e Meio 

Ambiente 
340 1 2 3 2 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 3

SU
D

ES
TE

 

SP Secretaria do Meio Ambiente 2296 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
PR Instituto Ambiental do Paraná 641 1 3 NI 2 2 NI 1 2 3 1 NI NI NI NI NI
RS Fundação Estadual de Proteção Ambiental 222 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 NI NI NI

SU
L 

SC Fundação do Meio Ambiente 189 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2

Fonte: Elaborada a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL/MMA, 2001, v.1, v.2, v.3, v.4, v.5, passim) 
 
 
 

QUANTIDADE: 
 

QUALIDADE: MANUSEIO: 

Insuficiente 1 Má 1 Pouco operacional 1 

Suficiente  2 Boa 2 Operacional 2 
Inexistente  0 Muito boa 3 Muito operacional 3 
 
 
NI – Não Informado 

 



afirmem que a disposição seja de boa qualidade, com exceção dos estados de São Paulo e Santa 

Catarina, onde não só a frota é deficitária, mas também de má qualidade, apesar da 

operacionalidade dos transportes disponíveis, o que não necessariamente reflete algo positivo, 

mas sim que o grande uso da frota existente se deve justamente à falta de veículos, levando à 

sobrecarga do setor de transporte dos órgãos de meio ambiente destes estados.   

 No quesito comunicação nota-se que todos os estados da região Norte avaliaram como 

insuficiente os seus sistemas de comunicação. No Nordeste apenas os estados da Bahia e de 

Pernambuco responderam que a comunicação existente no órgão estadual de meio ambiente é 

suficiente. No Centro-Oeste apenas o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul avaliaram ter 

uma quantidade suficiente no sistema de comunicação. No Sudeste, o Rio de Janeiro e Minas 

Gerais informaram ter um bom sistema de comunicação, com quantidade e qualidade dos 

recursos satisfatórias, enquanto os estados do Espírito Santo e São Paulo a quantidade do 

sistema de comunicação é insuficiente, muito embora a qualidade do recurso existente seja boa 

e o manuseio operacional. 

No tocante ao quesito informática é interessante notar que das vinte e três unidades 

federativas com dados disponibilizados, apenas quatro (Pará, Roraima, Pernambuco e Piauí) 

avaliaram como suficiente os recursos de informática. As condições mais precárias quanto aos 

recursos de informática estavam nos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio de 

Janeiro e Distrito Federal, que além de disporem de uma quantidade insuficiente, também  

avaliaram os equipamentos disponíveis como sendo de má qualidade.  Essa situação de 

insuficiência quase geral de equipamentos de informática nos órgãos estaduais de meio 

ambiente expõe, de certo modo, a precariedade do funcionamento do controle ambiental e da  

gestão ambiental no país, uma vez que lhe falta instrumentos para armazenamento, análise e 

processamento de informações ambientais não apenas para avaliação mais ágil de séries 

históricas, mas também para o planejamento das ações. É de se esperar que associada à essa 
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escassez também haja a falta de qualificação do corpo técnico de alguns órgãos estaduais de 

meio ambiente para operar os recursos de informática.  

No quesito laboratório, dos estados do Norte e Nordeste, apenas o estado de 

Pernambuco havia afirmado dispor de infra-estrutura laboratorial satisfatória, de muito boa 

qualidade e com operacionalidade. Nos demais estados destas regiões faltam laboratórios e os 

existentes, embora sejam de boa qualidade, terminam sendo pouco operacionais, 

provavelmente, por falta de materiais de consumo e de sistemas de análises complementares. 

No Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal, todos os estados avaliaram positivamente 

os seus laboratórios. Já no Sudeste apenas os estados de Minas Gerais e São Paulo avaliaram 

como sendo suficientes seus laboratórios, os quais além de serem de boa qualidade são 

operacionais. Já os estados de Espírito Santo e Rio de Janeiro a infra-estrutura laboratorial é 

insuficiente, sendo que naquele primeiro ela é de má qualidade e pouco operacional. 

No quesito processamento de dados para planejamento foi onde ocorreu maior  omissão 

de informações por parte dos estados, talvez porque tal trabalho não esteja devidamente 

consolidado nos órgãos ambientais, ou porque, embora ele exista, não é alvo ele próprio de 

avaliações por aqueles que o desempenham, ou ainda porque tal área está comprometida pela 

escassez de equipamentos de informática, os quais são indispensáveis ao tratamento de 

informações para balizar o planejamento mais sintonizado com as características e dimensões 

das áreas e setores demandantes. Nota-se que nos estados das regiões Norte e Nordeste, o 

processamento de dados para planejamento ou é avaliado como insuficiente ou como 

inexistente, apenas no estado de Pernambuco há uma avaliação positiva da área. No Centro-

Oeste tem-se apenas a informação do Mato Grosso do Sul, onde o processamento de dados 

para planejamento embora tenha sido avaliado como insuficiente no que tange à quantidade; 

quanto à qualidade, a auto-avaliação referenciou como sendo boa, enquanto o manuseio foi 

avaliado como sendo operacional. No Sudeste apenas o estado do Rio de Janeiro faz uma 



 

 

110

110

avaliação positiva do processamento de dados para planejamento, o que, de certo modo, 

contrapõe-se à sua auto-avaliação da área de informática e de laboratório, cuja precariedade de 

alguma forma deve comprometer a qualidade dos dados. Já os demais estados do Sudeste 

avaliaram a quantidade do processamento de dados para o planejamento como insuficiente, 

muito embora os trabalhos na área sejam desempenhados com operacionalidade. Na região Sul 

apenas o estado de Santa Catarina expôs informações precisas quanto à área, tida como 

insuficiente se vista pela quantidade, mas com bom desempenho ao se analisar a qualidade e 

manuseio do recurso.   

No que se refere a quantidade de recursos humanos e financeiros para desempenhar 

atividades de gerenciamento dos diversos recursos naturais e de controle da poluição, quase 

todos os órgãos estaduais de meio ambiente foram categóricos ao afirmar que aqueles são 

insuficientes, muito embora a grande maioria não tenha aferido a real necessidade desses 

recursos (BRASIL/MMA, 2001, v1, v.2, v3, v4, v.5, passim). 

A escassez de recursos dos órgãos estaduais de meio ambiente gera dificuldades na 

implementação de projetos e na execução de atividades de monitoramento e fiscalização 

ambiental. Neste sentido, estabelece-se um descompasso entre a capacidade de atendimento do 

órgão ambiental e o crescimento da demanda pelos seus serviços, provocando lacunas que se 

expressam em mais poluição e degradação ambientais.  

Como já foi dito, não é a mera existência de leis ambientais que irá assegurar a proteção 

do meio ambiente. Não. Muito embora a legislação ambiental seja um marco para o 

estabelecimento de regras e parâmetros para uso de recursos naturais, bem como para a criação 

de instituições que zelem pela sua observância, são as condições destas últimas que garantirá a 

efetividade daquela. Entretanto, no Brasil há a falsa sensação de que a legislação resolve 

problemas. Ao não se saber como agir ou o que fazer, cria-se normas, geralmente bastante 

restritivas, sem discussão prévia com a sociedade, a qual é passada a falsa impressão de que 
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tudo está sob controle quando na verdade apenas se deu um passo no sentido de garanti-lo, 

visto que “medidas ambientalmente sustentáveis e socialmente justas demanda [sic] muito mais do que 

leis” (CAMARGO, 2002, p. 254). Mas, no tocante às questões ambientais o que se constata é 

“uma disparidade entre a retórica e a realidade da política ambiental, que se manifesta na defasagem 

entre as metas formais e a prática resultante das circunstâncias que predominam nos diversos níveis de 

organização social e política.” (GUTBERLET, 1996, p.41).   

Estando o Estado mergulhado numa crise fiscal, evidentemente que ele vai empreender 

esforços para aumentar a receita, valendo-se de incentivos às atividades econômicas com vistas 

ao aumento da arrecadação tributária. Neste sentido, o meio ambiente é duplamente 

penalizado: 1- por não ser considerado um componente estratégico da política 

macroeconômica, os recursos destinados a área ambiental são reduzidos para atendimento de 

outros setores prioritários; 2- o fato do Estado já não dispor de uma estrutura operacional 

adequada para o controle ambiental e mesmo assim penalizá-la nos ajustes fiscais compromete 

o acompanhamento técnico-ambiental da expansão da atividades econômicas incentivadas pelo 

Estado. 

Os tecnoburocratas ao focalizar apenas os aspectos econômicos das reformas político-

administrativas, ignoram que as conseqüências ambientais de suas medidas cedo ou tarde  

baterão à porta das instituições públicas através de problemas de saúde, crise energética, 

violência, fome, migração de grande contigente de pessoas,  crise econômica e política, etc. e 

que a intenção de contenção de gastos se reverterá em mais gastos futuros para correção ou 

minimização dos danos causados pela negligência do poder público quanto à qualidade do 

meio ambiente. 

O meio ambiente sofre as ingerências de uma administração pública montada pelo 

poder executivo, cujo horizonte do planejamento, normalmente, estende-se até o fim do 

mandato. Havendo uma desconsideração quase generalizada do planejamento de médio a longo 
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prazo nas políticas oficiais, as conseqüências ecológicas das decisões políticas terminam sendo 

negligenciadas. Assim a degradação ambiental atravessa governos sem que haja esforços 

políticos para revertê-la. É como se os danos ambientais se incorporassem ao patrimônio 

público para serem administrados pela gestão seguinte, a qual por sua vez os lega a sua 

sucessora. E assim os grandes projetos de preservação ambiental e de promoção da qualidade 

de vida emperram nas instâncias políticas porque não os têm como prioridades, mas sim como 

obstáculos ao crescimento (da economia, das exportações, da produção industrial, do emprego, 

etc).   
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Capítulo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A degradação ambiental não é um resultado direto da pressão 
demográfica sobre a capacidade de carga dos ecossistemas, mas das 

formas de apropriação e usufruto da Natureza.” 
 

Enrique Leff 
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3.1 Desenvolvimento industrial e meio ambiente em Pernambuco 

 

A degradação ambiental em Pernambuco teve início com a ocupação do seu território, 

ou seja, na primeira metade do século XVI, na época colonial, quando era uma Capitania 

chefiada por Duarte Coelho Pereira. Com o objetivo de atender a demanda de açúcar do 

mercado europeu, cuidou-se logo de introduzir na região a cultura da cana, que passou a 

dominar desde então as áreas de estuários dos grandes rios, onde também eram construídos 

portos fluviais para o embarque da produção.  

 
A cultura da cana-de-açúcar em Pernambuco foi iniciada com a 
colonização(...). Começando no vale do Beberibe, expandiu-se pelo vale do 
Capibaribe e, em seguida, pelos vales dos rios Pirapama, Jaboatão, Ipojuca, 
Sirinhaém, Una, Manguaba, Mundaú, Paraíba do Meio, Coruripe, tendo sido 
construídos engenhos até na margem do São Francisco, na época em que 
Alagoas fazia parte da Capitania de Pernambuco. (ANDRADE, 1988, 
p.516) 

 

De acordo com Manuel Correia de Andrade (1981), os primeiros engenhos bangüês de 

Pernambuco surgiram na área situada entre Olinda e Igarassu - na época duas vilas fundadas 

por Duarte Coelho. A partir daí os engenhos se expandiram pela Várzea do Capibaribe e pelas 

regiões situadas ao Norte e ao Sul, adentrando a parte ocidental do território. Vale destacar que 

a ocupação dessas áreas pressupôs a expulsão dos indígenas que as habitavam.  

A ocupação da faixa litorânea pela vigorosa atividade agroindustrial, implicou na 

supressão da vegetação nativa caracterizada por formações de Mata Atlântica. Já de início 

ocorreu a extração de pau–brasil como matéria-prima de exportação, enquanto outros tipos de 

árvores eram usadas como lenha que abasteciam os engenhos bangüês e os fornos das 

moradias, além de serem usadas também para a construção de casas e a confecção de caixas de 

madeira nas quais o açúcar era armazenado e transportado. Vê-se assim que o desmatamento  

em  Pernambuco  já  começa  vinculado  à instalação da primeira atividade econômica, a 
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agroindústria açucareira, que, apesar do transcurso de cinco séculos, continua como uma das 

principais geradoras de receita para o Estado, bem como de problemas ambientais e sociais. 

Durante o período colonial, não havia outras atividades industriais importantes além da 

relacionada a produção do açúcar, pois proibia-se a instalação de outros tipos de indústrias na 

colônia14. Embora houvesse a produção da farinha, esta era feita de maneira primitiva, 

empregando-se o sistema de “casa de farinha” movida a tração humana. E as tecelagens 

existentes consistiam em pequenos teares manuais cuja produção atendia apenas as 

necessidades de vestuário dos camponeses e dos escravos. De modo geral as demais atividades 

exercidas na capitania eram voltadas para o mercado consumidor local, apenas a produção de 

açúcar destinava-se a exportação. Mas a pouca diversidade de atividades industriais não 

poupou o meio ambiente de ser alvo de degradação, pois a predominância da indústria 

açucareira com seu alto impacto ambiental foi suficiente para legar à sociedade pernambucana 

um meio ambiente comprometido pela poluição hídrica e atmosférica, pelo empobrecimento do 

solo, pela destruição das florestas e dos ecossistemas estuarinos. Entretanto, mesmo diante da 

poluição e da degradação ambientais, as autoridades públicas não tomavam providências 

efetivas para reverter o quadro, pelo contrário, concediam incentivos e financiamentos com 

vista à expansão da atividade agroindustrial canavieira15. A primeira medida para coibir a 

poluição dos rios pelo lançamento de vinhoto só veio surgir em 1910, por ocasião do  governo  

de  Herculano  Bandeira  de  Melo que através de lei proibiu o lançamento das caldas das 

usinas aos rios. (ANDRADE, 1988, p. 547). Porém o instrumento não obteve sucesso, pois não 

                                                           
14 A falta de diversidade de atividade industrial no Brasil resultava da política do governo português que proibia a 
instalação de indústrias nas colônias visando preservar as manufaturas e o comércio luzitanos. 
15 Desde o inicio da colonização o governo Português tinha a preocupação de estimular a indústria açucareira, 
concedendo isenções e favores a quem possuísse  engenhos. Como os senhores de engenho tinham que fazer 
grandes investimentos e, geralmente, não dispunham de capitais, ficavam em sua grande maioria endividados e 
sem condições de saldar os débitos, quitados com a penhora das propriedades. O governo português socorreu os 
proprietários, declarando os engenhos impenhoráveis. E para que os engenhos não perdessem sua capacidade 
produtiva,  foi estabelecido por lei que eles não poderiam ser divisíveis pela sucessão hereditária. Tal medida 
visava evitar a redução da área de canavial e, consequentemente, a paralização da atividade por falta de matéria-
prima. No final do século XIX, o governador de Pernambuco, Barbosa Lima, deu grande apoio aos usineiros 
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havia instituições para fiscalizar ou aplicar penalidades aos infratores, o que favoreceu a 

continuação da prática nociva. 

  No início do século XIX houve uma série de inovações na agroindústria canavieira 

local para fazer face à concorrência internacional. Dentre as inovações destaca-se a introdução 

de nova variedade de cana, o uso do arado, a transformação das caldeiras que passaram a usar o 

bagaço da cana como combustível, fazendo diminuir a destruição das florestas, o surgimento 

dos primeiros engenhos a vapor. Vale destacar que a substituição da lenha (extraída das matas 

nativa) pelo bagaço de cana como combustível, bem como a substituição do processo de 

acondicionamento do açúcar em caixas (de madeira) pelo condicionamento em sacos, resultou 

da própria escassez da matéria-prima local, escassez esta originada da exploração desenfreada 

dos recursos naturais sem que houvesse uma atenção para com a sua reposição.  

 
certamente estas duas medidas resultaram da falta de madeira, quer para o uso 
como lenha quer para a fabricação de caixas, em face da destruição das matas, 
feita durante três séculos (ANDRADE, 1981, p.25). 

 

Todavia o progresso técnico, a serviço do capital, cuidou de assegurar a atividade 

industrial através da aplicação de novas técnicas para a geração de energia, para o 

armazenamento e o transporte do produto. Vê-se assim, que as mudanças não visavam a 

preservação dos ecossistemas, mas da atividade industrial, pois a queima de canaviais e o 

lançamento das caldas nos rios continuaram – e têm continuado – como uma prática recorrente 

do setor, sem que para isso o próprio capital mobilize esforços em benefício da preservação do 

meio ambiente. 

Na segunda metade do século XIX, com a construção de ferrovia ligando Recife ao 

interior, dá-se a expansão dos canaviais para o oeste e, portanto, a expansão dos danos 

ambientais resultantes da produção do açúcar, pois a exploração das formações de Mata 

                                                                                                                                                                                        
financiando a implantação das fábricas e das ferrovias que ligavam várias propriedades com vistas a acelerar o 
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Atlântica feita na faixa litorânea e Zona da Mata passou a acontecer também de forma mais 

intensa no Agreste e parte do Sertão, contribuindo com a supressão desse tipo de bioma nestas 

regiões, nas quais passou a predominar a vegetação de caatinga16. Segundo Manuel Correia de 

Andrade 

expansão da cana-de-açúcar por todas as áreas, sem levar em conta as 
condições climáticas e topográficas vem provocando um forte impacto sobre o 
meio natural ambientais, fazendo desaparecer as reservas florestais, 
intensificando a erosão dos solos e desequilibrando os regimes fluviais. 
(ANDRADE, 1988, p.81) 

 

A modernização da indústria de açúcar e a implantação de indústrias de tecelagem, 

ocorridas no século XIX, provocaram o surgimento de outras atividades industriais, tais como 

as fundições, “criadas no Recife, a partir de 1829, para atender as necessidades dos engenhos de 

açúcar que faziam, anualmente, na entressafra, o ‘apontamento’” (ANDRADE, 1981, p. 35). Em 

1825 é implantada no Recife a primeira fábrica de óleo vegetal. E no final do século XIX, a 

cidade já havia se constituído em um grande centro industrial de óleos vegetais. Em 1875 já 

existiam três fábricas de tecido em Recife. Em Paulista a família Lundgren, implantou uma 

indústria têxtil que teve grande expressão na economia do Estado. Em Pesqueira, a família 

Brito iniciou a produção de doces, a princípio de forma artesanal e, posteriormente, de forma 

industrial, criando fábricas de latas e estendendo a produção a outras frutas e a massa de 

tomate. As Indústrias Peixe tiveram grande expansão, abrindo filiais no Recife e no Sul do 

país. Em 1906, a família Didier, funda a fábrica de doces Rosa, também em Pesqueira, 

tornando a cidade um pólo industrial produtor de doces e massas de tomate. Entretanto, a 

atividade açucareira continuava predominante na economia do Estado, que contava com 

dezenas de usinas cuja área agrícola ocupava milhares de hectares. Em 1910, segundo Manuel 

                                                                                                                                                                                        
transporte da cana para as usinas.  
16 Segundo Camargo (2003), muitos pesquisadores apresentaram evidências de que a  Mata Atlântica cobria uma 
extensão de mais de 35% da região Nordeste e que áreas hoje classificadas como semi-árido foram ocupadas por 
formações florestais. Mas devido ao fato da região se encontrar degradada quando dos levantamentos do Projeto 
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Correia de Andrade, havia no Brasil 187 usinas de açúcar, sendo que 71,5% localizavam-se na 

região Nordeste, com destaque para o estado de Pernambuco, que na época possuía 46 usinas e 

detinha quase a metade da produção de açúcar da região. 

As usinas provocaram alterações na organização do espaço, pois aquelas que possuíam 

maior capacidade de esmagamento de cana passaram a adquirir engenhos, aumentando as 

dimensões de suas propriedades. Do ponto de vista social, a expansão da monocultura da cana-

de-açúcar conduziu à redução de áreas destinadas à cultura de subsistência e à extinção dos 

sistemas de uso da terra através do campesinato ou semicampesinato, levando à proletarização 

dos trabalhadores rurais, que procuraram se instalar nas proximidades das usinas, e à migração 

de pessoas do campo para os centros urbanos em busca de trabalho e de melhores condições de 

vida. Tanto uma situação quanto outra resultou no adensamento populacional nas cidades da 

Zona da Mata e do litoral e, consequentemente, nos problemas ambientais devido à ocupação 

desordenada do solo. 

 Até meados dos anos quarenta do século XX, não havia uma ação efetiva do poder 

público para o controle da poluição industrial ou para a preservação da natureza. Muito embora 

em 1939 tenha sido fundado o Jardim Zoobotânico de Dois Irmãos, cujo primeiro diretor foi o 

ecólogo João de Vasconcelos Sobrinho. Os governadores de estados eram, na grande maioria, 

usineiros ou pessoas ligadas ao sistema canavieiro, por isso não havia uma vontade 

contundente de se fazer um controle efetivo da atividade agroindustrial. Segundo Manuel 

Correia de Andrade imperava um laissez faire, laissez passer na economia açucareira até a 

Primeira República. E o controle sobre a atividade açucareira que surgiu nessa época foi de 

iniciativa federal e teve um caráter eminentemente econômico. Em 1931 é criada a Comissão 

de Defesa da Produção Açucareira (CDPA) que em 1933 foi transformada em Instituto do 

Açúcar e do Álcool (IAA).  

                                                                                                                                                                                        
Radam que subsidiaram o Mapa da Vegetação do Brasil, elaborado pelo IBGE, a extensão da Mata Atlântica no 



 

 

119

119

Até a segunda Guerra Mundial, o Brasil apresentava-se como uma porção de áreas 

isoladas sem comunicação entre si, voltadas para a exportação de seus produtos primários 

locais. E Pernambuco mantinha as características herdadas do período colonial, ou seja, com o 

predomínio da monocultura canavieira na Zona da Mata e no Litoral, enquanto no Agreste e no 

Sertão prevalecia a agropecuária de subsistência. Foi apenas a partir da segunda metade do 

século XX com a aceleração do processo de industrialização do Sudeste que a Região Nordeste 

e, portanto, o estado de Pernambuco, começa a diversificar, de forma mais acentuada, as 

atividades industriais. Em outras palavras, o processo de industrialização nacional pressupôs o 

desenvolvimento e a integração das atividades econômicas da região Nordeste com o resto do 

país17. Entretanto, devido ao fato da região não dispor de reservas de carvão mineral nem de 

petróleo para alimentar as indústrias, então se fez necessário investimentos na geração de 

energia por meio da instalação de usinas hidrelétricas no Rio São Francisco sob a 

responsabilidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, criada em 1945, no 

governo de Getúlio Vargas. De acordo com Andrade (1981), a produção de energia da CHESF 

foi iniciada ainda em 1949 com a instalação de uma pequena usina de 2.500 kw/h, passando-se 

logo em seguida para a construção de grandes represas. Em 1954 foi inaugurada a Usina 

Hidrelétrica Paulo Afonso I. Outras usinas foram sendo instaladas e a capacidade de 

fornecimento de energia foi se expandindo com novas subestações. Em 1968 foi inaugurada a 

Usina Paulo Afonso III e, no ano seguinte, foram iniciadas as obras da usina de Moxotó. E em 

1973 deram início às obras da barragem de Sobradinho (ANDRADE, 1981, p.43). Entre 1961 e 

1978 a produção de energia da CHESF passou de 1.027.980.000 kw/h para 13.153.337.047 

kw/h. Vale destacar que a ampliação da oferta acompanhou o crescimento da demanda tanto de 

                                                                                                                                                                                        
Nordeste do Brasil terminou sendo subestimada. 
17 A industrialização brasileira anterior a este momento tinha um caráter eminentemente regional, visto que as 
indústrias ou se destinavam a produzir mercadorias para exportação, como a açucareira, ou beneficiavam outros 
produtos agrícolas e minerais visando apenas a demanda regional. Em Pernambuco, a industrialização foi o 
resultado da evolução do capital de pessoas que enriqueceram com as atividades agrícolas e comerciais, enquanto 
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uso residencial devido ao aumento da população urbana, quanto de uso industrial, tendo em 

vista o aporte de novas indústrias na região. Em 1978 Pernambuco consumia 24,6% da energia 

vendida pela CHESF, ficando atrás apenas da Bahia que consumia 39,0% do total de energia 

ofertado, revelando que a proporção do consumo de energia está diretamente ligada não apenas 

ao tamanho da população, mas também à composição e tamanho do parque industrial.  

 Mas, se por um lado a oferta de energia elétrica proporcionada pelas usinas 

hidrelétricas reduziu o uso de lenha como fonte de energia, por outro lado trouxe outras sérias 

implicações socioambientais devido à construção das grandes represas18 e à expansão e 

diversificação das atividades industriais com a conseqüente ampliação da pauta de resíduos 

poluentes, não mais registrados apenas na Zona da Mata Norte, na Zona da Mata Sul e na 

Região Metropolitana do Recife, mas também em outras microrregiões de Pernambuco. 

Neste ínterim, a produção de açúcar teve um grande crescimento face à elevação do 

preço do produto em decorrência do aumento da demanda externa. Embora tal fato tenha sido 

bom para a economia, era ruim para o meio ambiente, tendo em vista o aumento da carga de 

vinhoto que era lançada nos rios. Diante da acentuação da poluição hídrica, o governo estadual 

cria, em 1946, a Comissão Permanente de Proteção dos Cursos D’água (CPPCA), medida esta 

que não resultou na reversão do quadro de degradação das bacias hidrográficas da área 

canavieira. Até porque enquanto se institucionalizava o controle ambiental no estado, também 

se incentivava o setor agroindustrial para que aproveitasse o momento de expansão da 

demanda externa e assim trazer mais divisas para o país.  

                                                                                                                                                                                        
empresários estrangeiros penetravam nos setores de transporte, comunicação e de produção de energia, as mais 
rendosas atividades da época (ANDRADE,1981, p.37). 
18 De acordo com Freitas (1994, p. 8), em Sobradinho a falta de infra-estrutura das agrovilas, além das 
dificuldades para os agricultores causadas por solos muito pobres, falta de dispositivos para irrigação, falta de 
crédito e grande distância dos mercados consumidores provocaram o abandono dos lotes ou a venda para 
agricultores de maior porte e a migração dos camponeses para as cidades. Muitos dos ex-proprietários 
transformaram-se em trabalhadores rurais assalariados nos projetos de irrigação que se estabeleceram ao longo do 
Vale. De modo geral, os projetos de desenvolvimento estabelecidos no Vale do São Francisco quer através da 
CHESF, quer através da CODEVASF,  embora tenham contribuído com o aumento da produção agrícola e de 
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A ampliação da demanda levou os usineiros a investirem no aumento da produtividade, 

valendo-se para tanto de duas estratégias básicas: 

1- Na produção agrícola – procedeu-se a expansão da cultura de cana pelas áreas ocupadas 

pelos moradores ou arrendadas a foreiros, nas quais se cultivavam lavouras de subsistência 

ou produtos para venda no mercado local e regional; 

2- Na produção industrial -  mobilizou-se a capacidade ociosa das usinas que passaram a moer 

uma quantidade maior de cana por dia e a funcionar mais dias no ano. 

 

Tais medidas levaram ao empobrecimento e à proletarização do trabalhador agrícola, bem 

como acentuou, não apenas os problemas ambientais como também a questão social na área 

rural. Os conflitos entre proprietários e foreiros despossuídos de terra levaram a estes últimos a 

organizarem-se nas Ligas Camponesas19. Enquanto isso, a proletarização dos trabalhadores 

rurais fez com que estes lutassem por direitos trabalhistas através da constituição de sindicatos 

rurais que doravante passaram a mediar a relação entre patrão e empregados do campo. 

Todavia, o setor exercia, de certo modo, um controle sobre a política local, o qual foi 

aprofundado em 1958 com a eleição de Cid Sampaio – dono da usina Roçadinho, no município 

de Catende – para governador de Pernambuco. Vale destacar que uma das principais medidas 

do Governador Cid Sampaio foi a implantação de uma Fábrica de Borracha Sintética que 

deveria usar o álcool como matéria-prima, com vistas a proteger os usineiros da oscilação do 

mercado do álcool anidro e a assegurar a lucratividade do setor – e de sua própria usina que era 

uma das grandes produtoras de álcool anidro do estado.  

                                                                                                                                                                                        
outras atividades econômicas no Sertão, favoreceram a concentração da propriedade, a extinção do pequeno 
produtor rural e o crescimento dos centros urbanos das áreas de influência.  
 
19 A primeira Liga Camponesa surgiu em 1955 resultado da organização da luta dos foreiros do Engenho Galiléia, 
no município de Vitória de Santo Antão na Zona da Mata pernambucana, a partir desse pólo inicial o  movimento 
se irradiou para outros municípios, chegando a estabelecer núcleos em outros estados. 
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Na década de 50, a projeção nacional das Ligas Camponesas levou à divulgação dos 

problemas da região Nordeste, cuja imagem era associada ao atraso resultante das secas, da 

miséria, da fome, de índices altos de mortalidade e baixos de saúde e educação, fazendo-se 

necessário a correção dos problemas através da maior presença do governo federal na região. A 

intervenção do Estado na região chegou em 1959 na forma de Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada no governo de Juscelino Kubitschek para 

induzir o desenvolvimento nos estados da região.  

 Embora os problemas regionais tenham origem na concentração fundiária, a SUDENE 

deu maior ênfase às medidas ligadas à política de industrialização, deixando de lado aquelas 

ligadas à solução do problema agrário, o que revela certa dissociação das questões 

socioambientais do processo de crescimento econômico. Segundo Manuel Correia de Andrade, 

“a SUDENE foi um produto ideológico do desenvolvimento jucelinista que considerava ser 

fundamental para o desenvolvimento econômico e social a difusão e implantação de indústrias.” 

(ANDRADE, 1981, p.50).    

 A política de industrialização da região Nordeste, fomentada pela SUDENE,  promoveu 

nos diversos estados a instalação de indústrias extrativas minerais, de minerais não-metálicos, 

metalúrgica, mecânica, material elétrico e de comunicação, material de transporte, madeira, 

mobiliário, papel e papelão, borracha, couros e peles, química, produtos farmacêuticos, 

perfumaria, produção de material plástico, confecção, calçados, produção de gêneros 

alimentícios, editorial e gráfica, dentre outras. Também foi incentivada a instalação de hotéis, 

de empresas de telecomunicações, de energia elétrica e de pesca. (ANDRADE, 1981, p.55). 

Entre 1961 e 1977, o estado de Pernambuco viu surgir muitas indústrias financiadas pelos 

recursos oriundos de fundos administrados pela SUDENE, o que pode ser constatado pela 

tabela a seguir: 
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Tabela 7 – Distribuição espacial dos projetos industriais aprovados pela SUDENE  (1960-1977)  
 

Número por Estado Classe de Indústrias 
MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG 

Total 

Extrativa mineral 1 - 2 9 - 3 - - 4 - 19
Minerais não-metálicos 1 1 14 4 15 36 3 4 43 6 127
Metalúrgica - 2 16 4 15 40 2 1 22 14 116
Mecânica - - 7 - 2 19 1 - 13 3 45
Mat elétrico e de comunicação - - 3 - 4 15 - - 7 2 31
Material de transporte - - 1 - 7 8 - 1 6 2 25
Madeira 1 - 2 2 2 2 - - 9 1 19
Mobiliário - - 4 1 2 10 1 - 2 1 21
Papel e papelão 1 - 5 2 6 14 2 2 7 1 40
Borracha - - 3 - 2 3 - - 5 - 13
Couros e peles 1 - 5 3 6 9 1 1 3 1 30
Química 9 6 15 4 11 28 7 3 49 4 136
Produtos farmacêuticos 1 3 1 1 1 2 1 - 1 - 11
Perfumaria, sabões e velas - - - - - - - - - - -
Produção de matérias plásticas - - 6 2 7 20 - - 6 1 42
Têxtil 3 2 30 12 21 38 7 11 21 4 149
Vestimentas, calçados e artefatos 
de tecidos 

1 1 20 10 8 12 1 2 4 3 62

Produtos alimentares 4 6 38 15 16 48 11 5 27 11 181
Bebidas - - 2 - - 4 - - 6 1 13
Fumo - - - - - - 1 - 3 - 4
Editorial e gráfica - - - 1 2 7 - 3 2 1 16
Diversos - - 2 3 3 10 2 2 6 1 29
Hotéis de turismo - - 2 2 3 8 2 3 14 3 37
Telecomunicações 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 16
Energia elétrica - 1 - - - - - - - - 1
Pesca - - 5 10 2 4 - - 1 - 22
 
TOTAL 

24 24 185 86 136 342 43 39 264 62 1205

    Fonte: (ANDRADE, 1981, p.56) 

Como é possível verificar pela tabela acima, entre 1960 e 1977, o estado de 

Pernambuco obteve o maior número de projetos industriais, 342, ficando a frente da Bahia que 

obteve 264 projetos industriais e do Ceará, com 185. Nota-se também que dos projetos 

industriais do setor alimentício destinados aos estados do nordeste, 28,23% seria alocado em 

Pernambuco, que também receberia 29,75% dos empreendimentos do setor de minerais não-

metálicos, 21,21% das indústrias químicas, 26,20% das indústrias têxtil e 39,21% das 

metalúrgicas vindas à região. Vê-se assim que dos cinco setores industriais de maior aporte no 

Nordeste correspondem também aos cinco principais setores instalados em Pernambuco, estado 

que também concentrou quase a metade dos empreendimentos de material elétrico e de 
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comunicação, de mobiliário, de produção de materiais plásticos, de bebidas, além dos 

investimentos em editorial e gráfica. 

Dos projetos industriais de Pernambuco, 37,4% localizavam-se na cidade do Recife. 

Segundo as informações de Andrade (1981), a Região Metropolitana do Recife, que na época 

era formada por nove municípios, detinha 69,7% do total de projetos industriais do estado, 

enquanto o restante distribuía-se pela Zona da Mata, Agreste e pelo Sertão. Ora, o meio 

ambiente da Zona da Mata e da Região Metropolitana já recebiam uma forte pressão tanto dos 

aglomerados urbanos quanto das atividades industriais e agroindustriais já instaladas, 

evidentemente que os novos empreendimentos, que não contavam com dispositivos de 

segurança ambiental, só vieram acentuar os problemas ambientais locais com suas cargas 

tóxicas (gases, resíduos sólidos, efluentes industriais) lançadas no ar, no solo e  nos cursos dos 

rios.  

Vale destacar que a introdução de novas indústrias levou não apenas à ampliação, mas 

também à diversificação dos resíduos industriais e, portanto, da poluição, demandando ações 

de controle e gestão ambientais capazes de tratar da especificidade de cada modalidade de 

produção. 

A industrialização de Pernambuco não destituiu o setor açucareiro da sua importância 

econômica para o estado e para o país, os quais tinham no açúcar um dos principais produtos 

de exportação, fazendo-se necessário os esforços conjuntos para garantir o vigor da 

agroindústria: “a concentração da monocultura sobre um produto de exportação desencadeia processos 

econômicos e sociais que consolidam a monocultura” (ALTVATER, 1995, p. 231). Neste sentido, 

em 1971 foi criado, através do Decreto Federal nº 51.104, o Fundo de Recuperação da 

Agroindústria Açucareira, destinado a fornecer empréstimos para usineiros, fornecedores de 

cana e cooperativas de produtores para que eles equipassem as indústrias e modernizassem a 

agricultura. Segundo o Manuel Correia de Andrade (1981), o ideal de modernização agrícola 
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era influenciado pela “Revolução Verde” que implicava no uso de aditivos químicos para 

aumentar a produtividade do solo e de outros compostos, tais como inseticidas, fungicidas, 

herbicidas, etc. como meio de assegurar a qualidade da matéria-prima e reduzir os custos da 

produção, mais especificamente com a mão-de-obra. Vê-se que o poder público, mais uma vez 

incentivou a atividade econômica em detrimento da qualidade ambiental, pois o uso de adubos 

químicos aliado ao uso de inseticidas, herbicidas e de fungicidas contribuiu para poluir ainda 

mais as águas dos rios. 

 
Para que as empresas tenham sempre mais lucros e possam expandir a sua 
produção e competir com as concorrentes, faz-se o desenvolvimento da 
técnica industrial, sem levar em conta as conseqüências sociais e ecológicas 
deste desenvolvimento, deste ‘progresso’. Esta mentalidade é também a 
grande responsável pelo alto nível de poluição dominante na área canavieira, 
onde o ar é poluído pelo odor dos fertilizantes e pelo pó das chaminés, a terra 
é poluída pela grande quantidade de herbicidas e adubos, e os rios são 
poluídos pelos efluentes que recebem diretamente da indústria ou 
indiretamente da terra, quando os produtos químicos solúveis são levados a 
eles pelas águas das chuvas. (ANDRADE, 1988, pp. 545-546). 
 

Em 1975 o governo federal lançou o PROÁLCOOL20, que teve uma grande repercussão 

na economia do estado. O setor sucroalcooleiro teve um salto na produção de álcool, a qual 

triplicou no intervalo de três safras como pode ser visto na tabela seguinte: 

Tabela 8 – Crescimento da produção de álcool no Estado de Pernambuco (1969/70–1981/82) 
 

Safra Nº de destilarias Produção (litros) 
1969/70 - 80.293.000 
1972/73 27 55.433.000 
1975/76 29 64.524.000 
1978/79 32 185.170.00 
1981/82 32 255.378.000 

Fonte: Andrade (1988, p. 525)  

 

                                                           
20 O Programa Nacional de Álcool (PROÁLCOOL) foi criado pelo Decreto Federal nº 76.593, de 14 de novembro 
de 1975 com o objetivo de expandir a produção de álcool, promover a implantação de destilarias, promover uma 
política de mistura gradativa de álcool à gasolina até atingir 20% e a utilização do álcool como matéria-prima para 
a indústria química. A partir de então o controle da comercialização do álcool anidro deixou de ser feito pelo IAA, 
tornando-se responsabilidade do Conselho Nacional de Petróleo (ANDRADE, 1981, p. 80), criado em 1938 
durante o Estado Novo.   
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O açúcar e o álcool representam um percentual elevado na economia do estado, sendo  

um dos principais produtos de exportação de Pernambuco. Além do mais, a cultura da cana 

ainda utiliza uma boa quantidade de mão de obra, tendo em vista que os terrenos com 

topografia acidentada atrapalham a mecanização, sendo o plantio, o corte e as limpas anuais 

dos canaviais feitos manualmente. Entretanto, isso não exime o setor sucroalcooleiro da sua 

carga nociva, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Todavia, parece que o Estado se 

concentra apenas no aspecto econômico da atividade, visto que sua ação no sentido da 

desconcentração fundiária e de renda é tímida e o controle ambiental ineficiente. Na verdade, o 

Estado, priorizando uma forma de desenvolvimento excludente do ponto de vista social e 

nociva do ponto de vista ambiental, fez-se ausente em tudo que tange à qualidade ambiental. E 

mesmo que tenha criado instituições ligadas à questão ambiental, estas por serem marginais no 

processo de decisão política terminam vendo seus esforços tolhidos pela própria máquina 

pública, mobilizada no sentido de um crescimento econômico assentado na expansão da 

atividade industrial.  

Em Pernambuco esse fato é emblemático, pois desde 1946 se recria instituições de 

controle ambiental, mas a despeito disto a poluição hídrica por lançamento do vinhoto, de 

outros efluentes industriais e de esgotos domiciliares permanece porque também permanece 

nos centros de decisão política a mesma forma de encarar o problema.  

No início dos anos 80, Pernambuco possuía 41 usinas que eram responsáveis por 45,7% 

da produção de açúcar do Nordeste (ANDRADE, 1981, p.78). E na safra de 83-84, o estado 

consolidou sua posição de maior produtor do Nordeste, mas não sem prejuízos do ponto de 

vista ambiental. Em agosto de 1983, o lançamento indiscriminado do vinhoto aos rios causou 

um grande desastre ecológico no estado. A poluição do rio Capibaribe se estendeu pelo oceano 

até uma distância de mais de dez quilômetros da costa. (ANDRADE, 1988, p. 547), acidente 

que mereceu a cobertura da imprensa nacional e a incriminação dos responsáveis, que em 
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novembro de 1984 foram condenados pela justiça à prisão, fato este inédito na região para 

crimes cometidos contra o meio ambiente.  

 Em decorrência desse desastre ecológico, o então governador do estado, Roberto 

Magalhães de Melo, proibiu a ampliação das destilarias existentes e a instalação de novas 

destilarias de álcool se estas não tivessem  

 
em seus respectivos projetos, equipamentos especiais necessários à 
implantação de processos alternativos objetivando o tratamento e/ou 
aproveitamento de caldas ou vinhoto, de modo a que não venha a ocorrer o 
lançamento dos citados efluentes, direta ou indiretamente e em qualquer 
volume, nos cursos d’água do Estado de Pernambuco(PERNAMBUCO, Lei 
nº 9.377/83).   

 

  Entretanto, o instrumento legal não proibiu completamente o lançamento do vinhoto 

aos cursos d’água, apenas condicionou-o a alguns requisitos técnicos e burocráticos. As 

destilarias existentes seriam autorizadas pelo órgão ambiental do estado, ou seja, a Companhia 

Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos 

(CPRH), a efetuar o lançamento do vinhoto nos cursos d’água sob condições controladas. No 

sentido de evitar o descumprimento da lei, a CPRH redirecionou a fiscalização às destilarias e 

usinas, no intuito de gerar junto à classe empresarial a conscientização da degradação 

ambiental, evidenciando os caminhos para o reaproveitamento do resíduo decorrente da 

produção do álcool. Em 1987, a Lei 9.377 foi revogada e institui-se, na mesma data, a Lei 

9.988, com maior abrangência e controle das usinas e destilarias de álcool.  

Destaca-se que o uso do vinhoto como adubo só veio a ocorrer praticamente no final 

dos anos 80 e mesmo assim, a descarga da calda nos rios se faz freqüente, visto que nem todas 

as áreas são propícias para a aplicação da fertirrigação, e nem toda vez o solo das áreas 

receptíveis  demanda o uso de vinhoto como adubo. Neste sentido, o lançamento do vinhoto 
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aos rios torna-se fato inevitável, cabendo apenas o controle da descarga. (informação verbal)21, 

o qual não impede o impacto ambiental, tendo em vista que o vinhoto, por conter grande 

quantidade de matéria orgânica, consome o oxigênio da água, comprometendo o 

desenvolvimento de vegetais e animais aquáticos. Considerando que o vinhoto chega a 

representar 13 a 14 vezes o volume de álcool produzido, então o volume da carga poluente é 

superior ao produto comercializado. Seria o custo ambiental resultante da poluição por vinhoto 

também superior ao retorno econômico? Uma coisa é fato, a poluição ambiental em 

Pernambuco repousa na incapacidade do estado em planejar sua economia de modo a 

compatibilizá-la com a capacidade de suporte da natureza. Veja-se o caso do desastre ecológico 

de agosto de 1983: se a produção de álcool da safra 1982/83 foi de 340.000.000 litros, então o 

volume de vinhoto lançado aos rios do estado neste período foi cerca de 4.420.000.000 litros! 

(ANDRADE, 1988). Se não havia meios eficientes de controle da poluição agroindustrial, o 

desastre era iminente, o poder público é que foi omisso no controle ambiental e ignorante 

quanto às interfaces ambientais e sociais do crescimento da produção industrial. Faz-se 

necessário introduzir a contabilidade ambiental no âmbito governamental para que a indução 

do crescimento das diversas atividades econômicas não leve a mais desastres ecológicos como 

o já referido. Mas, principalmente, faz-se necessário que o próprio poder público cumpra a 

legislação ambiental, respeitando a cadeia natural que põem em interdependência todos os 

elementos da natureza, de modo que a fragmentação dos ecossistemas gerados pela 

implantação de grandes projetos de desenvolvimento não venha a comprometer a qualidade do 

meio ambiente nem a saúde e segurança da população. 

 Quando o Complexo Industrial Portuário de Suape foi criado, em 1973, os impactos 

ambientais do desenvolvimento já eram amplamente discutidos no âmbito internacional. 

Porém, os governos federal e estadual ignoraram este aspecto, muito embora não tenham 

                                                           
21 Informação obtida através de entrevista com funcionário da CPRH, em 21 de maio de 2004. 
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descuidado do caráter internacional impresso neste grande projeto de desenvolvimento da 

região Nordeste e, principalmente, do Estado de Pernambuco. Segundo informações do portal 

eletrônico de Suape, o projeto do novo porto do estado espelhava-se em sistemas portuários 

como os de Marseille-Fos, na França e de Kashima, no Japão, que integravam áreas de 

indústrias e serviços ao terminal marítimo. O início do projeto se deu, praticamente, a partir de 

1978 com a criação da empresa Suape Complexo Industrial Portuário, a qual coube organizar 

as obras de infra-estrutura.  

De acordo com reportagem do jornal de grande circulação no estado, a construção do 

porto pressupôs a retirada de 300 metros de arrecifes naturais e o aterramento de 21,5 hectares 

de manguezal. Embora a área aterrada seja diminuta comparada a extensão do porto cuja área 

total é de 13,5 mil hectares, tais medidas associadas levaram a uma sucessão de desastres 

sociambientais cujos efeitos a população presencia até hoje quer pela diminuição de pescados 

na região do Ipojuca, prejudicando os meios de sobrevivência dos pescadores locais, quer pelos 

ataques de tubarão que passaram a ser registrados, a partir de 1992, nas praias da Região 

Metropolitana do Recife. Com a abertura dos arrecifes, a água salgada penetrou no estuário do 

Rio Ipojuca, provocando uma diminuição de 70% da quantidade de microalgas que são a base 

da cadeia alimentar aquática, acarretando um decréscimo na população de outras espécies 

aquáticas locais. Além disso, o aterramento do mangue suprimiu o local de reprodução de 

muitas espécies de animais marinhos, dentre elas algumas espécies de tubarão que foram 

forçadas a migrar para outras áreas. No que tange aos tubarões, segundo o oceanógrafo Fábio 

Hazin, é possível que estes tenham migrado do estuário do Rio Ipojuca para o do Rio Jaboatão, 

mais ao norte.   

A construção do porto de Suape não apenas originou o conflito entre homem X animal 

(tubarão) nas praias ao norte do estuário do Rio Jaboatão, mas também acentuou os conflitos 

sociais pelos recursos naturais dentro da área de influência do porto. Recentemente, em junho 
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de 2004, a mídia divulgou a interdição de um trecho da rodovia PE-09 feita pelos pescadores 

do município de Ipojuca em protesto à obstrução do Rio Ipojuca, que para os mesmos tem sido 

provocada pelo empreendimento portuário. 

  
Nossas famílias estão passando necessidades. Além da escassez de peixes, o 
rio secou e a água apodreceu. Os caranguejos também desapareceram.22 

  

A infra-estrutura do Complexo de Suape aliada a incentivos fiscais oferecidos pelo 

governo estadual e pela prefeitura de Ipojuca atraíram ao longo dos últimos anos mais de 70 

empresas e outras estão a caminho, dentre as quais um estaleiro que se pretende seja o maior da 

América do Sul. Considerando que o porto já abriga indústrias com elevado potencial 

contaminante, principalmente as referentes ao setor químico e petroquímico, a vinda do 

estaleiro, embora seja positiva do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental 

tenderá a aumentar a carga poluente da região, visto que em torno dele se prevê o 

estabelecimento do cluster da indústria naval, envolvendo atividades de usinagem, montagem, 

metalurgia e caldeiraria, etc. Neste sentido, far-se-á necessário o poder público dar maior 

capacidade de operacionalização ao órgão estadual de meio ambiente para que possa cobrir a 

ampliação da demanda que se descortina com a expansão industrial favorecida pelo processo 

de consolidação do Complexo Industrial Portuário de Suape. Até porque o controle ambiental 

das atividades industriais não cessa com a expedição do licenciamento ambiental, nem tão 

pouco deve voltar-se para ele de tempos em tempos por ocasião das renovações, mas deve 

constituir-se numa rotina da própria gestão governamental.  

                                                           
22 Fala do presidente da Associação de Pescadores de Ipojuca, Geraldo Hilário, divulgada no jornal eletrônico JC 
OnLine no dia 04/06/2004 na matéria  “Pescadores de Ipojuca interditam PE-09” 
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3.2. A degradação ambiental no rasto do desenvolvimento de Pernambuco  

 

Pernambuco  chega  ao século  XXI  com  uma base econômica composta de diversas 

atividades industriais e agroindustriais que se distribuem ao longo do seu território, mas com 

uma concentração expressiva na Região Metropolitana do Recife. Atualmente, dentre as 

atividades econômicas mais fortes destacam-se: a indústria gesseira no Sertão do Araripe, a 

fruticultura irrigada no Sertão do São Francisco, a caprinocultura no Sertão do Pajeú/Moxotó, a 

indústria de baterias automotivas e a indústria têxtil no Agreste Central, a avicultura no Agreste 

Setentrional, a pecuária leiteira no Agreste Meridional, a indústria de alimentos na Zona da 

Mata, o pólo de software e pólo médico na Região Metropolitana. De acordo com o próprio 

governo, o parque industrial de Pernambuco é o segundo maior do Nordeste, concentrando 

22% das indústrias da região, perdendo apenas para a Bahia que detém em seu parque 

industrial 49% do total de indústrias nordestinas. 

Mas associada a essa expansão econômica dá-se também a expansão da degradação e 

da poluição ambiental, visto que o estado não se equipou devidamente para controlar os 

impactos ambientais do crescimento econômico: “o mapa do desenvolvimento, muitas vezes, se 

superpõe ao mapa de risco ambiental” (CPRH, 2003, prefácio). Recentemente, a Agência Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) publicou o “Inventário Estadual de Resíduos 

Sólidos Industriais – Pernambuco”, no qual é possível verificar que das doze microrregiões de 

desenvolvimento do estado, onze possuem indústrias cujas tipologias apresentam um alto 

potencial contaminante. Também é possível notar que essas atividades industriais ao se 

distribuírem irregularmente entre 68 municípios, concentram a poluição não apenas em cinco 

microrregiões principais (Metropolitana, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Sertão do 

Araripe e Agreste Central), mas também nas principais bacias hidrográficas do estado, com 

destaque para as bacias litorâneas (GL1, GL2, GL3 e GL4) e para as Bacias dos rios 
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Capibaribe, Goiana, Ipojuca, Serinhaém e Una, cujos processos de degradação, apesar de 

remontarem à época colonial, são cada vez mais acentuados tanto pela expansão das atividades 

econômicas quanto dos aglomerados urbanos (vide Mapa 1 e Mapa 2). Como se não fosse o 

bastante a poluição desses cursos d’água, a bacia hidrográfica do rio Brígida vem sendo 

pressionada pelas indústrias do pólo gesseiro incrustadas no Sertão do Araripe, onde também a 

vegetação de caatinga está sendo desmatada para servir de lenha aos fornos das fábricas de 

gesso. 

Apesar da quantidade significativa das indústrias e agroindústrias potencialmente 

poluentes presentes na Zona da Mata, Agreste e no Sertão, tais regiões não dispõem de 

unidades descentralizadas do órgão estadual de meio ambiente, o qual para exercer o 

monitoramento e a fiscalização nessa parte do território tem que deslocar pessoal e recursos, o 

que implica em transporte adequado, diárias dos funcionários, equipamentos e materiais que 

permitam a análise da concentração de poluentes (atmosféricos, hídricos e do solo), etc, que no 

conjunto depende, por sua vez, das condições financeiras e estruturais do próprio órgão, sem 

falar na priorização das ações, esta tanto mais focalizada quanto maior o déficit de recursos e a 

necessidade de contenção de gastos. 

Em se considerando que o setor industrial não tem “uma preocupação mais contundente 

com o saneamento ambiental, em particular a gestão integrada dos resíduos sólidos e o tratamento de 

efluentes, fato que vem gerando problemas sanitários, contaminação hídrica e doenças na população, 

principalmente em se tratando de cargas tóxicas” (PERNAMBUCO, 2002, p. 57), então a presença 

mais próxima do estado no que tange ao controle ambiental  contribuiria  para  compelir às 

indústrias  locais a operacionalizar sistemas de gestão ambiental mais eficientes. Até porque 

para a maioria dos empreendedores o respeito ao meio ambiente resume-se ao licenciamento 

ambiental, visto como uma obrigação imposta pelo órgão ambiental 



MAPA 1-Distribuição das principais tipologias inventariadas por microrregiões 

 

Fonte: CPRH, 2003 
 
� principais tipologias por quantidade de resíduos gerados 
 
� principais tipologias por número de empresas 



MAPA 2- Distribuição da localização dos dezoito maiores geradores de resíduos, por município e por bacias hidrográficas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CPRH, 2003) 
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MAPA 3- Distribuição e localização dos 10 maiores geradores de resíduos perigosos, por município e por bacias hidrográficas 

 

 

 

Fonte: (CPRH, 2003) 



Mas a presença do órgão estadual de meio ambiente nestas regiões não se faz necessária 

apenas para exercer o controle da poluição industrial, mas também das atividades agrícolas e 

da ocupação do solo urbano, com vistas a assegurar a sustentabilidade futura das cidades, bem 

como dos recursos hídricos e florestais. Até porque a descentralização das atividades 

produtivas no estado sem o devido acompanhamento da descentralização ou desconcentração 

dos serviços de controle ambiental, invés de contribuir com a qualidade de vida, tenderá a 

acentuar os problemas decorrentes da urbanização que se segue a industrialização, 

principalmente, quando se tem em vista que estes fenômenos ocorrem num contexto social de 

forte concentração de renda.   

O crescimento urbano requisita ampliação das redes de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, ações que na maioria dos municípios pernambucanos fica sob a 

responsabilidade da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, pertencente ao 

próprio governo estadual, o qual por não equipá-la com recursos financeiros, técnicos e de 

pessoal dificulta-lhe o desempenho de sua missão. 

 
A gestão inadequada dos serviços de esgotos é atestada pela qualidade 
precária dos sistemas existentes, concorrendo para isso a falta de capacidade 
técnica no setor, falta de recursos financeiros específicos, com a falta de 
prioridade da Compesa para esses serviços, privilegiando apenas os serviços 
de água, sem a devida preocupação com a água residuária formada pelo seu 
uso (PERNAMBUCO, 2002, p. 22)  

 

De acordo com a própria Agenda 21 do estado, a poluição hídrica além de refletir a 

falta de investimentos governamentais para a recuperação e ampliação dos sistemas de 

tratamento de esgoto, também revela a “ineficácia dos órgãos de vigilância sanitária e de controle da 

poluição, municipais e estaduais” (PERNAMBUCO, 2002, p. 22) 

Os atuais problemas ambientais no estado de Pernambuco, embora em sua grande 

maioria reflita questões urbanas, as quais recaem na competência dos municípios, tem como 

fator indutor as políticas de desenvolvimento implementadas pelo governo, que ao orientar os 
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recursos de investimento para um processo de industrialização concentrado em grandes 

cidades, gerou outros tantos custos ecológicos e sociais. Ao longo de toda a história de 

Pernambuco, o modelo de desenvolvimento econômico incentivado e implementado pelo 

governo implicou na concentração fundiária e proletarização de grande parte da população 

rural, que migrou do campo para as áreas urbanas em busca de melhores condições de vida. A 

busca dos espaços urbanos implicou numa ocupação desordenada do solo, que associada à falta 

de infra-estrutura, reflexo da omissão do poder público no processo de urbanização, deram 

vazão a uma série de problemas ambientais que acompanham a vida dos citadinos. 

Mas não é só nas áreas urbanas que se verifica a deterioração do meio ambiente 

provocada por um desenvolvimento que segue a revelia das questões ambientais. Não. No 

campo tem-se observado o desmatamento, as queimadas e o uso indiscriminado de produtos 

químicos, bem como a irrigação e a mecanização que, se por um lado objetivam a expansão da 

produção agrícola, por outro lado tem contribuído com problemas de erosão, salinização e 

desertificação. Considerando que o estado de Pernambuco concentra-se em sua grande parte 

em área de semi-árido, portanto sujeito às secas, perdas de solo agrícola terminará se 

revertendo em sérios problemas econômicos para o estado. O município de Cabrobó, 

localizado no Sertão do São Francisco, já vem sofrendo com o processo de desertificação, onde 

grandes áreas estão se transformando em verdadeiros desertos. 

 
o núcleo desertificado está localizado no município de Cabrobó, no Sertão do 
São Francisco, onde foi desenvolvida uma pecuária extensiva, associada à 
culturas de subsistência. [...]. A agricultura irrigada, inicialmente em pequena 
escala, passou a ser incentivada pelo poder público, principalmente a partir da 
segunda metade deste século [século XX], através da implantação de sistemas 
de irrigação, associado às iniciativas de construção de barragens ligadas ao 
sistema de geração de energia hidroelétrica. (PERNAMBUCO, 2002, p. 70) 

  

 A desertificação não é fenômeno recente, desde a década de trinta ela vem sendo objeto 

de estudo da comunidade científica, e no estado de Pernambuco ela foi denunciada pela 
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primeira vez pelo ecólogo Vasconcelos Sobrinho. Entretanto, só recentemente com o 

mapeamento das áreas de desertificação no Brasil, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente 

é que se pode ter uma real dimensão do problema. Os dados da pesquisa subsidiaram a 

elaboração do Plano Nacional de Combate à Desertificação (PNCD), no qual consta a 

suscetibilidade do solo pernambucano à desertificação. De acordo com o PNCD, tanto a região 

do Agreste quanto o Sertão, que juntas somam 88,6% do território pernambucano, possuem 

áreas sujeitas à desertificação. As áreas identificadas como tendo nível “muito grave” de 

degradação estão localizadas na Mesorregião do São Francisco, somando 22.884 km2. As áreas 

identificadas como sendo de nível “grave” estão no Sertão, perfazendo uma área de 

10.152,2km2. Já no Agreste 19.285,8 km2 são consideradas áreas de “problemas ambientais”. 

(PERNAMBUCO, 2002, p. 70) 

A agricultura irrigada ao longo do Vale do São Francisco surge como estratégia de 

desenvolvimento regional, mas embora tenha contribuído com a produtividade agrícola 

daquela região, deve-se enfatizar que seu estabelecimento pressupôs a acentuação das 

desigualdades sociais, a eliminação dos sistemas tradicionais de cultivo que seguiam o ritmo da 

natureza e, por conseguinte, a supressão da vegetação nativa. Do ponto de vista ambiental a 

vasta extensão de agricultura capitalista tem contribuído com a redução da biodiversidade local 

e com o assoreamento de rios e reservatórios, diminuindo a disponibilidade dos recursos 

hídricos, a contaminação dos cursos d’água por agrotóxicos, perdas físicas e químicas do solo, 

etc. Diante desses problemas faz-se necessário o estabelecimento de mecanismos de gestão e 

controle ambiental para assegurar a sustentabilidade dessa região.   

Mas a depender da disponibilidade suficiente de recursos para efetivar o controle e a 

gestão ambiental nessa região, o meio ambiente seguirá sendo dilapidado e degradado, visto 

que as condições operacionais do órgão executor da política ambiental no estado de 

Pernambuco, a CPRH, não são suficientes para atender a contento a multiplicidade dos 
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problemas ambientais no estado. E o fato deste órgão estar sediado na cidade do Recife e não 

contar com unidades descentralizadas torna a situação muito mais difícil, porque a fiscalização, 

além de pautar-se em prioridades como tipo e dimensão da poluição, baseia-se também no 

critério de proximidade, tendo em vista a concentração da poluição na Região Metropolitana e 

a necessidade de contenção dos gastos imposta pelo ajuste fiscal das reformas administrativas 

induzidos pelas políticas neoliberais, adotadas pelo governo do estado a partir do final da 

década de noventa. Não que não haja uma atuação deste órgão no Sertão e no Agreste, mas que 

o deslocamento implica em gastos adicionais que o compele a limitar a freqüência das 

fiscalizações nessas regiões mais afastadas. 

 
Aqueles eventos tipicamente locais não tem sentido a CPRH controlar, 
principalmente aquele que tem baixo impacto degradador. Por exemplo, 
poluição sonora. Não tem sentido a gente controlar poluição sonora em 
Araripina. Daqui que a CPRH se desloque para lá, para avaliar isso, deixou de 
acontecer e o incômodo permaneceu para as pessoas. [informação verbal]23   
 
 

Se a área de controle ambiental (licenciamento, monitoramento e fiscalização) urbano-

industrial e agrícola já enfrenta sérias dificuldades pela falta de infra-estrutura geral do órgão 

estadual do meio ambiente, a área de conservação de biodiversidade muito mais, porque “é uma 

área absolutamente abandonada que está dentro da CPRH” (informação verbal)24. Todavia este 

abandono, mais do que uma falta de clareza do governo do estado em relação a questão da 

biodiversidade, reflete a própria falta de interesse quanto aos programas de conservação.  

Segundo a Agenda 21-Pernambuco, existem 71 unidades de conservação no estado, das 

quais 20 são de manejo sustentável e 51 de proteção integral. As áreas de manejo sustentável 

são categorizadas como Área de Proteção Ambiental (APA), representando 592.943, 10 ha. 

com destaque para a Chapada do Araripe, Costa dos Corais, Fernando de Noronha, Sirinhaém, 

Engenho Uchôa, e 10 áreas de proteção ambiental estuarinas. As áreas de proteção integral, na 

                                                           
23  Informação obtida através de entrevista com o Sr. Tito Lívio de Barros e Souza, em 11 de março de 2004. 
24 Informação obtida através de entrevista com Ricardo Augusto Pessoa Braga, em 16 de fevereiro de 2004. 
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qual é proibida a exploração dos recursos naturais, totalizam 25.019,54 ha. destacando-se o 

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Excetuando-se oito unidades de 

conservação federais e quatro Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), as demais 

são estaduais, classificadas de acordo com as seguintes categorias: 16 APAs, 38 Reservas 

Ecológicas, 01 Estação Ecológica e 01 Parque Estadual (PERNAMBUCO, 2002, p. 65-66)  

Se se levar em consideração apenas os números, poder-se-ia afirmar que o estado 

resguarda seus recursos naturais, porém não é bem isso que acontece. Só para exemplificar os 

percalços afetos à área florestal, lembra-se que em 1986 o então Governador do Estado 

Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, num momento de arroubo ecológico, definiu, através da 

Lei nº 9.931, de 11 de dezembro de 1986, as reservas biológicas constituídas pelas áreas 

estuarinas do estado como sendo áreas de proteção ambiental, lei que até o presente momento 

não foi regulamentada, o que, de certo modo, põe em xeque a gestão florestal de Pernambuco 

(vide Anexo B). Poder-se-ia alegar que as áreas de mangue já são protegidas por lei federal, o 

que por si só já garantiria sua preservação. Entretanto, o reconhecimento em nível estadual é 

fator fundamental para garantir a afetividade da proteção, visto que a alocação de recursos do 

Tesouro Estadual pressupõe que as áreas estejam integradas à estrutura administrativa do 

governo do estado. Além disso, definir-se-ia melhor as unidades de conservação de estuários, 

postas numa condição de manejo indefinido, tendo em vista que o instrumento legal não 

especificou se as áreas em questão eram de uso direto ou indireto. (BRASIL/MMA, 2001, v.2, 

p. 506). 

Acredita-se que mais do que um mero descuido, a não regulamentação das unidades de 

conservação estuarinas segue atendendo interesses econômicos e de grupos políticos que os 

representam. Até porque tal fato implica em conter a degradação ambiental causada pela 

agroindústria, principalmente a canavieira, bem como a poluição hídrica provocada pelos 

efluentes industriais, pelo lançamento dos esgotos não tratados pela COMPESA, além de 
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impedir o próprio processo de expansão urbana, o qual o estado não é capaz pela lógica 

inerente ao modelo de desenvolvimento praticado. E como se não bastasse estes fatores 

implicantes, preservar as áreas estuarinas seria contrariar ou inviabilizar investimentos no setor 

de turismo e na carcinicultura, dois ramos da economia cuja expansão é incentivada pelo 

governo. Em resumo, os estuários constituem áreas à serviço da acumulação do capital. 

O Canal de Santa Cruz, localizado no município de Itamaracá, é um exemplo cabal da 

degradação ambiental a qual estão submetidas as áreas estuarinas do estado. 

 
Do subsistema hídrico continental que desemboca no Canal de Santa Cruz, 
destacam-se como principais emissários de resíduos domésticos e industriais 
os rios Botafogo e Igarassu, localizados, respectivamente, ao norte e ao sul do 
canal. Próximos a estes rios estão estabelecidos e em operação indústrias de 
produtos químicos e fertilizantes, perfilados de alumínio, papel e celulose e 
aguardente, além de núcleos urbanos. [...] Cabe ressaltar que a contribuição 
dos rios Botafogo e Igarassu para o Canal de Santa Cruz, em termos de carga 
poluidora, atinge um total de 72.823 kg de DBO/dia sendo 41.102 kg de 
DBO/dia provenientes da agroindústria canavieira, 27.930 kg de DBO/dia de 
outros setores industriais e 3.785 kg de DBO/dia de despejos domésticos. Em 
conseqüência disso observa-se que a comunidade pesqueira de Igarassu, 
sobretudo do Município de Itapissuma, à margem do Canal de Santa Cruz, 
vem sofrendo as conseqüências da instabilidade ecológica naquele ambiente 
estuarino. (BRASIL/MMA, 2001, v.2, p. 439).  
 

A poluição dos ecossistemas estuarinos e litorâneos compromete a reprodução das 

espécies, alterando significativamente a cadeia alimentar em seu conjunto. Com a redução das 

espécies tem-se também a redução na oferta de pescados em Pernambuco, que já é 

significativamente pequena em relação a demanda, suprida principalmente por importação de 

outros estados do Brasil e até do exterior.   

 
A pequena oferta de pescados em Pernambuco [...] se deve também aos 
impactos negativos sobre a pesca exercidos pela degradação dos ecossistemas 
estuarinos e litorâneos. (PERNAMBUCO, 2002, p. 55)  
  

Mas não são apenas as áreas estuarinas que estão desprotegidas. As demais unidades de 

conservação também. Veja-se que em janeiro de 1987, o Governador Gustavo Krause 
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Gonçalves Sobrinho, através da Lei nº 9.989, criou de uma só vez 40 (quarenta) reservas 

ecológicas na Região Metropolitana do Recife, sem, no entanto, colocá-las sob a tutela de 

nenhuma instituição governamental, apenas definiu a quem caberia a fiscalização dessas áreas 

(informação verbal)25. 

Caberá á Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos – CPRH, no âmbito estadual, a 
atividade de fiscalização preventiva e repressiva em defesa e controle dessas 
áreas. (PERNAMBUCO, Lei nº 9.989, de 13 de janeiro de 1987).  
 

Todas as quarenta reservas constituíam-se de remanescentes de Mata Atlântica, 

algumas possuindo mananciais de água, podendo ser usado para abastecimento dos municípios 

locais. Todavia, a lei não foi implementada ou por falta de interesse, ou por falta de recursos do 

estado. Alega-se que a lei não foi implementada porque se precisava definir a categoria de 

manejo de cada uma delas, o que só veio a ocorrer com a Reserva Ecológica de Caetés e a 

Reserva Ecológica de Dois Irmãos, transformadas em 1998 em Estação Ecológica de Caetés, 

sob os cuidados da CPRH, e em Parque Estadual de Dois Irmãos, administrado pela Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Afora estas duas unidades de conservação estaduais 

consolidadas, tem-se a APA de Guadalupe, instituída pelo Decreto Estadual nº 19.635, de 13 

de março de 1997,  também sob a administração da CPRH. Porém, todas elas contam com 

instalações precárias e com falta de pessoal. 

Na CPRH, a gestão florestal é da competência da Diretoria de Recursos Hídricos e 

Florestais (DHF), a qual dispunha, em 2001, de apenas 29 pessoas, sendo que dentre estas 10 

eram bolsistas e 3 eram estagiários, e apenas 16 pertenciam ao quadro de servidores da CPRH, 

sendo que apenas um estava lotado na Gerência de Desenvolvimento Florestal, responsável 

pela gestão florestal em Pernambuco (BRASIL/MMA, 2001, v.2, p.450). De acordo com o 

próprio órgão, tanto os recursos humanos quanto os financeiros são insuficientes para 

                                                           
25 Informação obtida através de entrevista com ex-funcionária da CPRH, em julho de 2004. 
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desenvolver a gestão florestal no estado. A real necessidade do setor seria de mais 08 técnicos 

de nível superior, 03 técnicos de nível médio e 04 funcionários da área administrativa, ou seja, 

praticamente o dobro do quadro de pessoal. Já com relação à questão financeira, a necessidade 

estimada na época para gerenciar os recursos florestais em Pernambuco foi de cerca de R$ 

500.000,00 por ano. (BRASIL/MMA, 2001, v.2, p.563). 

Pode-se concluir do exposto acima que a conservação dos recursos naturais em 

Pernambuco é negligenciada pelo governo que não a tem como prioridade, pois se a tivesse 

alocava recursos para viabilizar tanto a implantação das demais unidades de conservação, quer 

seja em áreas de estuários, quer de Mata Atlântica, quer seja na área de Caatinga. Além do 

mais, centralizaria a gestão florestal num órgão específico, tendo em vista que o setor florestal 

inserido na CPRH disputa recursos escassos do próprio órgão, o qual termina priorizando a 

área de controle ambiental, principalmente o licenciamento que se reverte em receita para o 

custeio da máquina. Outrossim, é que a dispersão da gestão florestal provoca dificuldades no 

acesso às informações produzidas sobre o meio físico, o biótico e o social das unidades de 

conservação, levando a duplicação de esforços e, consequentemente, ao desperdício de tempo e 

de recursos financeiros e de pessoal.  

   
o pouco sucesso da conservação dos recursos naturais em Pernambuco através 
da estratégia de criação de Unidades de Conservação, se deve à falta de um 
setor que se especialize e centralize as informações que digam respeito à 
conservação no nosso estado” (BRASIL/MMA, 2001, v.2, pp. 510).   

 

Ao longo de todo este capítulo buscou-se mostrar que o próprio estado não dá a devida 

atenção aos recursos naturais, fato que pode ser constatado pelo incentivo à expansão das 

atividades industriais e agroindustriais a revelia dos danos que causam ao meio ambiente e à 

sociedade de modo geral. Também se mostrou que a descentralização do desenvolvimento 

econômico impulsionado pelo governo estadual se dá sem a devida contrapartida na 
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instrumentalização da instituição responsável pelo controle ambiental e pela gestão dos 

recursos naturais, ou sem a desconcentração ou descentralização destes. 

No próximo capítulo será abordado o processo histórico de consolidação do órgão 

estadual de meio ambiente, detendo-se nas mudanças organizacionais e nas condições 

operacionais para levar a cabo a suas atribuições, ou seja, a execução da política ambiental do 

estado.  
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Capítulo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sempre que houver uma longa demora a partir do tempo em que for 
espalhado um poluente, até o momento de seu aparecimento em forma 

nociva, sabemos que haverá uma demora igualmente longa desde o 
tempo de ‘controle’ daquele poluente até o tempo em que, finalmente, 

seu efeito nocivo decresce. Em outras palavras, qualquer sistema de 
controle de poluição, baseado em sistemas de controles, somente 

quando algum mal já for evidenciado, provavelmente fará com que o 
problema se torne muito pior, antes de melhorar. Sistemas dessa 

natureza são extremamente difíceis de controlar, porque exigem que as 
providências atuais sejam baseadas em resultados previstos para um 

futuro mais remoto” 
  

Clube de Roma (Relatório “Limites do Crescimento”) 
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4.1. O controle ambiental no Estado de Pernambuco: antecedentes da CPRH 

 

Em Pernambuco, a criação de uma instituição pública encarregada da questão ambiental 

remonta à década de 40. A poluição hídrica da Zona da Mata e área litorânea causada pelo 

lançamento dos efluentes da agroindústria canavieira, e o comprometimento dos rios como 

fonte de abastecimento de água para as populações locais levou o Interventor Federal no 

Estado, José Domingues da Silva, a proibir, através do Decreto-Lei nº 1.421, de 31 de julho de 

1946, “o lançamento às águas interiores das caldas das destilarias ‘in natura’, bem como de outros 

resíduos industriais nocivos” (Decreto-Lei nº 1421/46, Art. 1º). Com vistas a instrumentalizar o 

Estado para promover e fiscalizar a execução do Decreto-Lei 1.421/46, o mesmo cria a 

“Comissão Permanente de Proteção dos Cursos de D’água – CPPCA”, vinculada a Secretaria 

de Saúde e Educação.  

Considerando que nenhum outro estado da Federação à época possuía em sua estrutura 

um órgão específico para o controle da poluição, então, é muito provável que a CPPCA tenha 

sido a primeira instituição a ser criada pelo poder público para controlar o lançamento de 

efluentes industriais nos cursos d’água, o que torna o estado de Pernambuco o precursor nessa 

área. Tal fato vem contestar a afirmação de Zulauf (1993) para o qual a Comissão 

Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar (CICPAA), criada em 1960 na 

região do ABC Paulista foi a primeira instituição para o controle da poluição. 

Por ter sido o instrumento pioneiro no controle da poluição das águas em Pernambuco e 

pela falta de instituições desse tipo a nível nacional ou em outros estados da federação que 

pudessem servir como referência, evidentemente que a CPPCA sofreu os percalços de uma 

instituição vanguardista. Acredita-se que sua conformação foi guiada pelos ditames do Código 

Civil de 1916 com sua referência às águas dos mares e rios como sendo bens de uso comum, 

do Código das Águas de 10 de julho de 1934, alterado pelo Decreto nº 852 de 11 de novembro 
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de 1938, e pelo Código Penal, de 07 de dezembro de 1940 que estabeleceu proteção contra o 

envenenamento, corrupção e poluição da água potável.  

A despeito da importância da iniciativa do governo do estado em criar uma instituição 

para conter a poluição da indústria canavieira, havia uma compreensão limitada do problema 

uma vez que o restringiu à poluição hídrica, não destacando outros aspectos nocivos da 

atividade econômica sucroalcooleira como a destruição da Mata Atlântica e a poluição do ar 

proveniente da prática da queimada. 

Outro aspecto a destacar é como os empresários do setor seriam capazes de fiscalizar e 

punir a si mesmos? Ora, tendo em vista que a CPPCA era composta por cinco membros, dentre 

os quais dois eram diretamente ligados ao setor sucroalcooleiro (um representante do Instituto 

do Açúcar e do Álcool e um representante da Cooperativa dos Usineiros de Pernambuco) e que 

este era a maior atividade econômica do Estado na época, é evidente que os usineiros não iriam 

usar de um instrumento para punir, conter ou onerar a sua atividade produtiva. Outrossim, é 

que, historicamente, no cenário político pernambucano figuravam políticos originários ou 

ligados às famílias da elite econômica local, ou seja, da agroindústria canavieira.  

É curioso observar que enquanto a CPPCA para funcionar no seu ano de criação iria 

dispor de um crédito de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros); as empresas que construíssem 

instalações de tratamento dos efluentes num prazo de seis meses a partir da publicação do 

Decreto-Lei 1421/46, receberiam como prêmio Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros), ou seja, o 

equivalente a dois terços da verba destinada a entidade fiscalizadora. O valor do prêmio bem 

que poderia soar como uma restituição dos cofres públicos ao empresário pelo gasto com a 

conservação ou melhoria de um bem coletivo, muito embora não houvesse na época a 

compreensão do que era meio ambiente, nem tão pouco de que ele era um bem coletivo, nem 

muito menos o interesse do setor empresarial em internalizar as externalidades negativas de sua 

atividade. Se alguém fez jus ao prêmio não se sabe, pois isso não foi pesquisado, mas o que se 
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sabe é que, embora a existência de um ente fiscalizador, o lançamento indiscriminado do 

vinhoto continuou a ser uma prática comum em Pernambuco. 

Com a criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental pelo Decreto-

lei 303, de 28 de fevereiro de 1967, a visão quanto à forma de intervenção sobre os problemas 

ambientais é ampliada, deixando de ter um enfoque eminentemente sanitarista e corretivo, 

passando a incorporar um caráter mais preventivo. Diante do novo patamar de tratamento da 

questão ambiental na esfera nacional, especificamente da questão hídrica, fazia-se necessário 

rever o caráter da instituição responsável pelo controle da poluição no Estado de Pernambuco, 

ou seja, a efetividade da CPPCA. Até porque estava sendo aprofundado o processo de 

industrialização de Pernambuco como decorrência do programa de desenvolvimento do 

Nordeste implementado pelo governo Federal. Como o parque industrial do estado estava se 

diversificando, fazia-se necessário ampliar o escopo do controle ambiental, fato que levou à 

extinção da CPPCA, focalizada apenas na poluição das usinas de açúcar, e a sua substituição 

pela Comissão Estadual de Controle da Poluição das Águas (CECPA), doravante responsável 

pelo controle da poluição industrial no estado de Pernambuco. 

Com a criação da CECPA pela Lei nº 6.058, de 29 de novembro de 1967, o tratamento 

da questão ambiental em Pernambuco adquire um perfil mais técnico, muito embora a 

composição do quadro profissional especializado tenha, praticamente, restringido-se a 

engenheiros e a químicos, revelando uma visão fragmentada e utilitarista do meio ambiente. 

Todavia, o fato de dispor de funcionários para a execução das atividades burocráticas e das 

atividades fins foi um avanço no sentido do Estado incorporar na sua estrutura administrativa 

um quadro funcional para tratar de forma específica da questão ambiental. Para compor seu 

quadro de pessoal, a Lei nº 6.058 coloca a contratação de empregados na forma da Legislação 

Trabalhista ou cessão de servidores públicos do Estado. Já a administração do órgão ambiental 

seria composta por cinco membros e dois suplentes de livre escolha do Governador e 
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portadores de qualificação técnico-científica com mandato de dois anos, com direito a 

recondução. 

O principal ponto de destaque é que em relação à legislação anterior, a Lei nº 6.058/67 

avança no sentido de definir poluição, embora restringindo-a à poluição hídrica como define 

seu Art. 2º; § Único:  

“Considera-se poluição qualquer alteração de propriedades físicas, químicas 
ou biológicas das águas que:  
I – seja nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e ao bem-estar das 
populações;  
II – crie condições inadequadas para fins domésticos, industriais, 
comerciais e agropecuários;  
III – ocasione dano à flora e à fauna aquática.” (PERNAMBUCO, Decreto 
nº 6.058, de 29 de novembro de 1967) 

 

O mesmo Artigo amplia a proibição para lançamento de efluentes, pois enquanto o 

Decreto-Lei nº 1421/46 referia-se apenas ao lançamento das “caldas das destilarias ‘in natura’” 

e de outros resíduos industriais nocivos; a Lei nº 6058/67 menciona “efluentes das redes de 

esgotos e dos resíduos líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer outro estado da matéria”, 

proibidos de serem lançados em todos os tipos de águas se isto implicar direta ou indiretamente 

em poluição.  

Interessante verificar que a legislação, além de prever multa de interdição em caso de 

reincidência para os infratores, também prevê o gozo de incentivos fiscais às empresas que 

“utilizarem instalações e equipamentos para controle ou para evitar a poluição das águas”(Lei 

nº 6058/67; Art. 12). Novamente a lei ambiental traz um elemento que pode ser interpretado 

como uma oportunidade do setor empresarial em barganhar com o Governo do Estado 

benefícios fiscais em troca do cumprimento da lei. É como se o ajustamento do setor deixasse 

de ser uma obrigatoriedade e passasse a ser uma concessão invertida, ou seja, não seria o 

Governo do Estado e à sociedade que consentiria o uso do meio ambiente pelo industrial, mas 

este que consentiria uma menor poluição ao Governo do Estado e à sociedade. É como se a 
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dimensão econômica solapasse os critérios ambientais para o funcionamento das atividades 

produtivas. Vale destacar que tanto o governo federal quanto o estadual já forneciam incentivos 

fiscais para as indústrias se estalarem na região. 

O descuido com a dimensão ambiental pelo próprio poder público é tanto que o 

regulamento da CECPA, que deveria ter sido aprovado por decreto do Chefe do Poder 

Executivo no prazo de noventa dias a contar de sua criação, só veio a surgir oito anos depois 

através do Decreto nº 3.492, de 12 de março de 1975, no governo de Eraldo Gueiros Leite. Isso 

revela o caráter não prioritário que o controle ambiental tinha para a administração pública, 

pois justamente o Estado que deveria salvaguardar o patrimônio coletivo que é o meio 

ambiente, negligencia-o por razões meramente econômicas. 

Todavia, o Regulamento da CECPA, embora tardio, traz avanços significativos quanto 

ao escopo da poluição ambiental, não mais restrita às águas, mas ampliada para o ar e o solo, 

revelando que o período que antecedeu a regulamentação do órgão serviu não apenas para a 

maturação da instituição, mas também para que o debate ambiental local se sintonizasse com a 

evolução do pensamento internacional e nacional quanto ao tratamento da problemática 

ambiental, o que pode ser verificado na ampliação do escopo da poluição:  

 

Art. 2º - “Considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas do meio ambiente que:  
 I  – seja nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e ao bem-estar das 
populações;  

II – crie condições inadequadas para fins domésticos, industriais, 
comerciais e agropecuários;  
III – ocasione dano à flora e à fauna.” 

 

O tratamento da poluição ambiental pela CECPA seguia duas vertentes: ou era visto 

como uma questão a ser tratada por engenheiros ou era algo para os químicos. Essa dualidade é 

retratada na própria estrutura da CECPA que, afora a Secretaria Executiva responsável pelos 
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aspectos administrativos do órgão, possuía o Serviço de Controle e Pesquisa, ao qual se 

vinculava os químicos, e o Serviço de Engenharia, que abrigava os engenheiros.  

 

Tabela 9 - Divisão do setor operacional da CECPA 
 

DIVISÃO DO SETOR OPERACIONAL DA CECPA 
SERVIÇO DE CONTROLE E PESQUISA SERVIÇO DE ENGENHARIA 

Art. 14 – Compete ao Serviço de Controle e Pesquisa:  
 

I -  realizar análise dos resíduos que sejam lançados 
às águas, no ar e solo, por estabelecimentos 
públicos ou particulares, industriais, de 
prestação de serviços, agropecuários e outros;  

II -  estudar e rever, de forma sistemática e 
permanente, o controle da poluição no sentido 
de proteger os recursos naturais do Estado; 

III -  fiscalizar e inspecionar as instalações 
industriais, de prestação de serviços, 
agropecuárias e outras, públicas ou particulares, 
de cujas atividades possa decorrer a poluição;  

IV -  cadastrar os estabelecimentos públicos ou 
particulares, industriais, de prestação de 
serviços, agropecuários e outros, cujos resíduos 
sejam lançados  às águas, no ar ou solo; 

V -  estabelecer padrões para os diversos tipos de 
águas e ar atmosférico, de acordo com a sua 
utilização;  

VI -  sugerir medidas que conduzam à cessação da 
poluição; 

VII -  analisar e caracterizar as amostras que 
instruírem a investigação preliminar e o auto de 
infração, anexando aos processos o laudo 
pericial; 

VIII -  prestar quaisquer informações necessárias a 
uma adequada instrução nos processos de 
investigação preliminar e autos de infração. 

 

Art. 15 – Compete ao Serviço de Engenharia:  
 

I -  efetuar análise dos processos de tratamento 
dos despejos industriais poluentes e das 
estações de tratamento; 

II -  realizar medição de vazões e velocidade 
dos cursos d’água, determinando a máxima 
capacidade de absorção de poluentes; 

III -  levantamento biológico de bacias; 
IV -  levantamento taquimétrico de rios, lagoas 

e faixas costeiras; 
V -  interpretação de análises físico-químicas 

das águas;  
VI -  realizar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo Presidente.  
 

Fonte: Capítulos VII e VIII do Decreto Estadual nº 3492 de 12 de março de 1975.  

 

Mas apesar das limitações quanto à dimensão técnica, o órgão procedia ao 

monitoramento dos principais cursos d’água, mas sem a devida capacidade de intervir sobre a 

poluição industrial. A industrialização fazia parte das estratégias de desenvolvimento do 

estado, e nesta época não havia uma preocupação contundente dos poderes públicos quanto à 

qualidade do meio ambiente. Neste sentido, o monitoramento terminava se revestindo no 
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acompanhamento do processo de ampliação da poluição dos recursos hídricos pelo lançamento 

dos efluentes industriais, visto que as indústrias aqui instaladas, segundo propaganda veiculada 

pelo governo federal nos países centrais, não eram obrigadas a terem dispositivos de segurança, 

fato que  motivou a transferência de algumas unidades produtivas dos países desenvolvidos do 

Norte para o Brasil. E devido aos incentivos à industrialização do Nordeste, alguns 

empreendimentos terminaram aportando em Pernambuco, pólo dinamizador da região. 

A dinâmica econômica impôs restrições a própria capacidade de atuação da CECPA, 

cujos avanços são submetidos ao ritmo das instituições burocráticas estatais. E mesmo que a 

instituição tivesse um amplo leque de atribuições no tocante ao controle ambiental, a expansão 

das atividades produtivas estava além das condições operacionais do órgão para controlar os 

impactos ambientais decorrentes daquelas. Veja as atribuições da CECPA expostas no Artigo 

10 da Lei nº 6.058:  

 

Art. 10 - Compete a CECPA:  

I -  divulgar junto aos setores interessados da sociedade a legislação 
nacional e estadual pertinente ao controle da poluição;  
II -  cadastrar os estabelecimentos públicos ou particulares, industriais, de 
prestação de serviços, agropecuários e outros cujos resíduos sejam lançados às 
águas, atmosfera ou solo;  
III -  estudar e rever de forma sistemática e permanente o controle da 
poluição, no sentido de proteger racionalmente os recursos ecológicos do 
Estado;  
IV -  estabelecer padrões para a atmosfera e diversos tipos de águas, de 
acordo com a sua utilização;  
V -  baixar instruções e portarias, fixando normas necessárias ao pleno 
exercício de suas atribuições;  
VI -  promover por todos os meios ao seu alcance a divulgação de normas 
tendentes a eliminar a poluição;  
VII -  fomentar, organizar e executar planos estaduais de controle da poluição;  
VIII -  inspecionar e fiscalizar as instalações industrias, de prestação de 
serviços, agropecuárias ou outras privadas ou públicas, cujas atividades possa 
decorrer a poluição;  
IX -  em face de indícios veementes proceder averiguações preliminares, 
para aferir da necessidade ou não de ser instaurado processo administrativo, 
destinado a apurar e reprimir a poluição;  
X -  apurar, em virtude de representação, a prática de quaisquer atos que 
importem em poluição; 
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XI -  diligenciar para que cessem, dentro de determinado prazo, as atividades 
das quais decorram poluição; 
XII -  decidir sobre a ocorrência ou não da poluição;  
XIII -  notificar os interessados e fazer cumprir suas decisões; 
XIV -  adotar as providências administrativas e jurídicas cabíveis;  
XV -  decretar a interdição; 
XVI -  cominar multas; 
XVII -  fornecer anualmente a Secretaria de Indústria e Comércio dados 
relativos à elaboração da proposta orçamentária do Estado;  
XVIII -  definir as responsabilidades de cada fonte, no caso da poluição 
ser atribuída a mais de uma entidade; 
XIX -  providenciar sobre a instauração de processo, de indenização 
contra o infrator que causar dano aos viveiros, açudes e solo de domínio 
público; 
XX -  firmar, diretamente ou por delegação da SEMA, convênio ou acordo 
com Estados, Municípios, estabelecimento de ensino e institutos 
especializados, órgãos e entidades nacionais ou estrangeiras, públicas ou 
privadas, para o melhor desempenho de suas finalidades;   
XXI -  promover, em todos os níveis, a formação e o treinamento de 
técnicos e especialistas em assuntos relativos a preservação do meio ambiente;  
XXII -  opinar sobre as instalações e os projetos de tratamento dos 
despejos industriais, agropecuários ou de prestação de serviços, públicos ou 
particulares; 
XXIII -  sugerir as viagens de técnicos a outros Estados ou ao exterior, 
para participação em conclaves ou cursos de aperfeiçoamento;  
XXIV -  executar e fazer o presente Regulamento em todo o território do 
Estado de Pernambuco. 

 

A vinculação da CECPA, órgão da administração direta do Estado de acordo com o 

inciso “b”, Art. 2º da Lei nº 6064/67, à Secretaria de Indústria e Comércio fornece os indícios 

de uma visão equivocada tanto da questão ambiental quanto do caminho institucional que 

melhor conduzisse ao eficiente controle da poluição ambiental, bem como ao abarcamento da 

dinâmica causadora da poluição, ou seja, os impulsos de desenvolvimento promovidos ou 

incentivados pelo Estado. Ao vincular o órgão ambiental à Secretária de Indústria e Comércio, 

cuja principal  orientação era o estímulo às atividades industriais e comerciais no Estado e o 

estudo dos problemas técnicos e econômicos desses setores, o governo local, embora 

sinalizando para a necessidade de conter a poluição, equivocou-se tanto quanto alguém que 

pensasse que o uso do fogo fosse capaz de apagar um incêndio. No final da década de sessenta 

era pouco provável que a poluição constituísse um problema técnico ou econômico para a 

indústria ou para o comércio em Pernambuco, tanto era assim que a Lei nº 6064/67 que 
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reestruturou a administração do Poder executivo no Estado não fez nenhuma menção ao 

controle ambiental quer fosse no âmbito da Secretaria de Indústria e Comércio, quer no da 

Secretária de Obras e Serviços Públicos, quer fosse ainda no da Secretária de Coordenação 

Geral responsável pelo acompanhamento da política de desenvolvimento do Estado. Ademais, 

as práticas nocivas à natureza perduraram sem que surgissem iniciativas do empresariado local 

para contê-las. 

Apenas em 1975 foi que o controle ambiental apareceu relacionado à estratégia de 

desenvolvimento do Estado, deixando de ser uma responsabilidade restrita de uma única 

Secretaria e apontando para a necessidade de uma ação articulada das demais áreas do poder 

executivo. De acordo com o Decreto 3492/75; Art. 9º; § 2º a CECPA, através da Secretaria de 

Indústria e Comércio, atuaria em articulação com a Secretaria de Coordenação Geral, que 

examinaria principalmente as implicações para a preservação do meio ambiente da estratégia 

de desenvolvimento estadual. Vale destacar que tal fato é reflexo da criação, no âmbito federal, 

de uma instituição ligada ao controle ambiental, mas, principalmente, da incorporação da 

questão ambiental pelos organismos financeiros internacionais, que passaram a conceder 

empréstimos para projetos de desenvolvimento nos países da periferia do capitalismo mediante 

a existência de instituições ambientais.   

Da criação da CECPA, em 1967, até a aprovação do seu regulamento, em 1975, foi um 

período de rico debate sobre as questões ambientais no âmbito nacional e internacional em 

virtude da realização da Conferência de Estocolmo, em 1972, que impeliu a administração 

pública “a se preparar para uma política pública explícita de meio ambiente, buscando uma visão mais 

holística dos recursos naturais, da sua interação e dos modos de sua apropriação” (BID/MMA, 2002, 

p.122). No âmbito nacional os questionamentos quanto ao tratamento dispensado à questão 

ambiental leva o governo federal, em 1973, a criar, na estrutura do Ministério do Interior, uma 
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Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) que, sob o comando do Professor Paulo 

Nogueira Neto, passa a organizar a gestão ambiental no Brasil.  

Após a criação da SEMA surgiram algumas leis e decretos que requisitavam das 

administrações estaduais um formato institucional mais operacional e que integrassem as 

funções de controle, monitoramento, fiscalização e gestão dos recursos naturais. Embora o 

regulamento da CECPA contemplasse as determinações legais advidas do governo federal e 

estadual, seu formato institucional não atendia ao modelo administrativo requerido de um 

órgão ambiental que deveria ter maior dinamização, uma visão mais sistêmica do meio 

ambiente, melhores condições de operacionalização e munida de instrumento legal que 

respaldasse as funções demandadas pelo novo contexto político. 

Seguindo a tendência nacional de criação de empresas de economia mista  estaduais 

responsáveis pelo controle ambiental, como por exemplo a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Básico e de Controle de Poluição das Águas (CETESB) criada em 1973 no estado 

de São Paulo; a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), em 1975, no 

Rio de Janeiro; é criada no Estado de Pernambuco uma empresa de caráter público com a 

função de controle, monitoramento, fiscalização  do meio ambiente. 

Sendo assim, a CECPA, após quase dois anos de regulamentada, é extinta e em sua 

substituição é criada, através da Lei nº 7.267, de 16 de dezembro de 1976 com a sanção do 

então governador José Francisco de Moura Cavalcanti, uma sociedade anônima de economia 

mista denominada Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de 

Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), vinculada à Secretaria de Saneamento, 

Habitação e Obras.  

De acordo com a assessoria de Comunicação da CPRH, no trabalho CPRH-25 anos, a 

Lei nº 7267/76  “consolidou a Legislação Básica de Meio Ambiente, controlando as atividades 
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potencialmente poluidoras, orientando o uso adequado dos recursos naturais e contribuindo para a 

proteção dos principais ecossistemas de Pernambuco.”  

 

4.2. A trajetória histórica da CPRH 

  

Historicamente a atividade da Companhia Pernambucana de Controle da Poluição e de 

Administração dos Recursos Hídricos (CPRH) esteve ligada ao controle da poluição hídrica, 

mais especialmente através do licenciamento e fiscalização dos empreendimentos industriais, 

com um enfoque direcionado principalmente para indústria sucroalcooleira, tendo em vista a 

prática danosa do lançamento do vinhoto nos cursos d’ água. 

A CPRH como sucessora da CECPA, também herdou a dicotomia do “modus operandi” 

desta, cuja estrutura orgânica fora dividida em Serviço de Controle e Pesquisa, ao qual se 

vinculava os químicos e Serviço de Engenharia desempenhado por engenheiros. Já a CPRH 

possuía duas diretorias técnicas: uma Diretoria de Operação e uma Diretoria Técnica. De 

acordo com as informações prestadas por um funcionário que trabalha na CPRH desde 1981, 

quando um engenheiro entrava na Companhia ficava vinculado à Diretoria de Operação que 

focalizava seus trabalhos na área de construção civil, de loteamento, mas se tratasse de um 

químico, este ficaria lotado na Diretoria Técnica que concentrava os trabalhos na área 

industrial. 

 
Era como se fosse duas companhiazinhas internas, invés de ter uma CPRH, 
tinha duas: uma só com engenheiros, outra só com químicos e não havia 
entrosamento entre os técnicos das duas. (informação verbal)26 

 

Essa bifurcação nos trabalhos da Companhia perdurou até a gestão de Paulo José 

Barbosa, que presidiu a CPRH entre os anos de 1984 e 1987. Nesta época a CPRH passou por 

                                                           
26 Informação obtida através de entrevista com José Antônio Marques Delgado 
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uma reforma na sua estrutura orgânica com vistas a atender os novos requisitos legais impostos 

com a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA). A partir de então a divisão interna da CPRH deixou de ser por 

formação acadêmica diferenciada, passando a ser por filosofia de trabalho. A reunião de 

funcionários com formação profissional diferente numa mesma unidade organizacional 

favoreceu a construção de uma visão mais integrada dos serviços. 

Até o início da gestão de Paulo Barbosa, a atuação da CPRH no controle da poluição 

industrial era tolhida por força do Decreto Federal nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, que ao 

mesmo tempo em que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por 

atividades industriais e sobre a obrigatoriedade das indústrias tomarem medidas para prevenir 

ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição ambiental, desautoriza estados e 

municípios a suspender o funcionamento de estabelecimentos industriais considerados 

relevantes para o desenvolvimento e a segurança nacionais. Como a definição das indústrias de 

interesse ao desenvolvimento e à segurança nacionais só saiu em dezembro de 1977, isto quer 

dizer que no início de suas atividades a CPRH estava tolhida no exercício das suas atribuições 

legais. Em suma, os interesses econômicos estavam acima da qualidade do meio ambiente e da 

saúde da população. 

Só a partir de 1980 os estados passaram a deter o poder de estabelecer padrões 

ambientais e de licenciamento das instalações industriais, incluindo o Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA. E em 1981 com o dispositivo de criação das estações ecológicas e áreas de 

proteção ambiental, houve um direcionamento para a preservação de espaços naturais.    

As mudanças ocorridas na CPRH decorrem fundamentalmente de evoluções das 

Políticas Estaduais em outros estados do Brasil, mais especificamente do Sudeste e Sul do país, 

decorre da evolução de políticas ambientais em nível federal, como a criação do CONAMA e 

de suas normas ligadas às questões ambientais específicas, ou seja, as resoluções do 
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CONAMA, mas resultou também da complexidade da questão ambiental no estado, que deixou 

de ser apenas em relação às usinas de cana-de-açúcar, passando a compor-se de uma gama de 

indústrias potencialmente poluentes, do grave problema de saneamento básico, até chegar a 

necessidade de se ter o exercício de uma política de conservação dos ecossistemas naturais.  

A partir da segunda metade dos anos oitenta, a CPRH orientou-se no sentido de 

conservação da natureza, como por exemplo, a preocupação com as áreas de mangue e de 

unidades de conservação que até não haviam recebido uma atenção devida. Tal fato, além do 

avanço no campo da regulação, pode ter sido decorrente da mudança do perfil do dirigente da 

Companhia, que teve as três primeiras presidências ocupadas por engenheiros e em seguida a 

gestão de um químico industrial, Paulo José Barbosa, que a despeito do salto qualitativo 

impresso no órgão não possuía uma visão ambientalista que o levasse a introduzir no cuidado 

com o meio ambiente a vertente da conservação da natureza. O trabalho sobre unidades de 

conservação adentrou as prioridades da Companhia em 1987 por ocasião da primeira gestão de 

Luiz Carlos da Costa Menezes (1987–1990), engenheiro sanitarista e ambientalista, nomeado 

pelo Governador Miguel Arraes de Alencar. Segundo informações dos funcionários, o Senhor 

Luiz Carlos C. Menezes havia trabalhado na CETESB por alguns anos, experiência que lhe 

permitiu uma visão mais global de meio ambiente do que seus antecessores. Assim pode 

incorporar à Companhia atividades antes negligenciadas pelas limitações da formação e da 

experiência na área ambiental dos gestores anteriores.  

 
Anteriormente os que vinham aqui, vinham aprender aqui dentro e esse [Luiz 
Carlos] na realidade trouxe a experiência dele, de fora, de ambientalista para 
colocar aqui dentro. (informação verbal)27 

 

Durante a fase de coleta de dados junto aos funcionários da CPRH a referência à gestão 

de Luiz Carlos Menezes foi destacada como aquela que imprimiu um rumo mais claro no 

                                                           
27 Informação obtida através de entrevista com José Antônio Marques Delgado  
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processo de alçar a Companhia não apenas à um estágio de melhor desempenho de suas 

atribuições legais, bem como a um maior reconhecimento público. Pelo que foi percebido, a 

gestão de Luiz Carlos Menezes correspondeu aos anseios do corpo técnico no tocante ao 

direcionamento que a Companhia deveria ter, o que sinaliza para a redução ou inexistência do 

confronto entre as diretrizes estabelecidas pela Diretoria e o rumo que o corpo técnico acredita 

que deveria ser tomado. Mas se no interior da instituição não houve maiores problemas quanto 

ao direcionamento dado ao órgão em relação ao conjunto dos funcionários, o mesmo não pode 

ser dito quanto à relação entre a gestão de Luiz Carlos Menezes e alguns setores políticos que 

influenciavam o governo de Pernambuco, para os quais o controle ambiental é antes de tudo 

restrição ao desenvolvimento. 

Vê-se que a colocação de um ambientalista à frente do órgão estadual de meio ambiente 

não é o fator determinante da efetividade do controle ambiental no estado. A melhoria da 

qualidade ambiental ou a conservação dos recursos naturais requer muito mais que ícones do 

ambientalismo representando o governo, e muito mais que instrumentos legais para validar o 

exercício do controle e da gestão ambiental no estado. É preciso que os próprios homens e 

mulheres que estão no exercício do poder público, na esfera de decisão do governo, tenham a 

convicção de que o cuidado com o meio ambiente deve anteceder e proceder qualquer projeto 

de desenvolvimento. 

Considerando que absolutamente tudo passa pelo meio ambiente, ou seja, que não há 

nenhuma obra pública, nenhuma atividade econômica seja ela agrícola, industrial, comercial ou 

turística que ocorra sem que haja impacto ambiental, então o meio ambiente tem que ser 

tratado de forma diferenciada pela importância que ele tem. Porém não é o que tem acontecido 

ao longo dos diversos governos, independente de qualquer sigla partidária, ou porque eles não 

possuem uma visão de meio ambiente e por isso não são capazes de analisar as coisas sob o 

ponto de vista ambiental ou então porque em sendo muito grande o jogo de interesses nessa 
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área, os governos não têm condições de enfrentar os parceiros para não contrariá-los e assim 

prejudicar a realização dos projetos de desenvolvimento. 

 
Toda vez que você faz [controle do] meio ambiente com qualidade, você 
começa a atrapalhar os seus amigos que querem fazer de qualquer jeito. Então 
[o governo] mantém viva [a instituição], mas sem poder andar.  (informação 
verbal)28 

 

Na segunda metade dos anos 80 o maior problema ambiental de Pernambuco ainda 

continuava sendo o lançamento das caldas das usinas de açúcar e das destilarias de álcool nos 

rios, apesar de quatro décadas de existência de sucessivas iniciativas governamentais para 

conter o problema: a CPPCA na década de quarenta, a CECPA nos anos sessenta e a sucessora 

CPRH, que chegava ao limiar da década de 90 enfrentando uma prática perniciosa e 

recalcitrante, o lançamento da calda das usinas, que se alastrava a mais de quatrocentos e 

cinqüenta anos e que nem se quer fora minimizada pelas suas antecessoras. 

De acordo com a funcionária do setor de recursos humanos o fato mais importante que 

aconteceu para a CPRH na década de noventa foi o reconhecimento público. Até os anos 

oitenta havia um desconhecimento quase generalizado do que era a CPRH e do tipo de trabalho 

que ela desempenhava. A falta de uma projeção maior do órgão refletia o nível de atenção que 

lhe era dispensado pelo governo, o qual não lhe dava o prestígio que precisava para exercer sua 

função. Para reverter essa situação a principal providência tomada na gestão de Luiz Carlos 

Menezes foi a de tornar a CPRH conhecida do público, divulgando as questões ambientais o 

máximo possível, levando-a a ser um instrumento da comunidade. O conhecimento público da 

CPRH levou ao aumento da demanda e tornou mais evidente a falta de recursos para dar conta 

de todas as suas funções. 

 
Enquanto ninguém conhece não há a procura, não há demanda mas a partir do 
momento que a população começa a conhecer que existe uma entidade, um 

                                                           
28 informação obtida através de entrevista com Luiz Carlos da Costa Menezes, em 12 de março de 2004. 
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órgão registrado que cuida de uma coisa que você não sabia até então, a 
medida que vai tomando conhecimento, vai crescendo a demanda. 
(informação verbal)29 

 

O crescimento da instituição e sua atuação mais forte no processo de licenciamento dos 

empreendimentos e na fiscalização se de um lado agradava os setores do ambientalismo local, 

por outro lado descontentava a ala desenvolvimentista do governo e os representantes dos 

diversos setores produtivos que estavam ou tinham proximidade com os detentores do poder 

político. O cumprimento efetivo da legislação ambiental afeta interesses contrários à 

preservação ou ao controle ambiental e favoráveis à realização de empreendimentos de 

qualquer maneira. Ora se a atuação de uma instituição depende em grande parte do 

direcionamento impresso por quem a preside, então, no tocante a CPRH, a ousadia ou o 

comedimento, ou melhor, a conformação a uma área de atuação tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos, deve-se em grande parte ao perfil da sua direção.  

Em 1990, com a saída de Miguel Arraes de Alencar do governo de Pernambuco e a 

assunção do vice-governador, Carlos Wilson Campos, o ambientalista Luiz Carlos é afastado, 

sendo escolhido para substituí-lo o economista Nelson Borges Gonçalves, que presidiu a 

CPRH até 1991, ou seja, menos de um ano. Segundo informação de um funcionário e do 

próprio Luiz Carlos, o afastamento se deu, dentre outros fatores, pelas restrições a um projeto 

turístico no litoral sul do estado.  

 
A CPRH tem missão diferente de qualquer outra empresa. Visa bem-estar que 
afeta interesses de empresas. [...] o próprio governo tem pensamento diferente 
e passa por cima dessas normas técnicas. [...] Não, aquilo são uns ‘pezinhos’ 
de coco e vai deixar de se gerar emprego. Foi mais ou menos a dez anos atrás. 
O Presidente não ficou até o fim do mandato, terminou saindo.(informação 
verbal)30 
 

 

                                                           
29 Informação obtida através de entrevista com funcionária do setor de recursos humanos da CPRH 
30 Informação obtida através de entrevista com funcionário da CPRH, em 21 de maio de 2004. 
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No governo de Joaquim Francisco de Freitas Cavalcante, a CPRH teve duas gestões: 

primeiro Hugo Martins Gomes (1992-1994), depois o engenheiro Júlio Alcino Schettine de 

Oliveira (1992-1994). De acordo com informações coletadas nas entrevistas, as duas gestões 

apenas deram continuidade às tarefas que vinham sendo feitas anteriormente, administrando o 

órgão, mas sem imprimir nenhuma mudança básica no sentido ou no conteúdo da missão do 

órgão. Nesta época a Companhia era vinculada à Secretaria de Planejamento, Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente que ao longo do governo de Joaquim Francisco teve três 

secretários (Gustavo Maria Gomes, Luiz Otávio Melo Cavalcante e Luiz Alberto da Silva 

Miranda). Em 1993 a Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente foi 

extinta, dando origem a duas Secretarias: a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de 

Ciência Tecnologia e Meio Ambiente a qual a CPRH passou a vincular-se. 

Entre 1995 e 1998 a CPRH, mesmo sob o governo de Miguel Arraes de Alencar, teve 

duas gestões internas. A primeira foi a de Luiz Carlos da Costa Menezes, convidado pelo 

governador para  novamente assumir a Presidência da Companhia Pernambucana de Controle 

da Poluição Ambiental e da Adminstração dos Recursos Hídricos, que ficou no cargo até 1996. 

Segundo o próprio Luiz Carlos, houve várias razões para sua saída, porém o razão maior foi a 

dragagem no Porto de Suape, a qual ele se opunha por critérios técnicos que não estavam sendo 

respeitados. Por ser uma obra ligada à estratégia de desenvolvimento do governo do estado, o 

cumprimento dos critérios ambientais soava como obstáculo. E por que a atuação do órgão 

ambiental estava contrariando as intenções político-econômicas vinculadas ao 

empreendimento, então, preferiu-se mudar a direção do órgão. 

Em substituição a Luiz Carlos assume a diretoria da CPRH o biólogo Ricardo Augusto 

Pessoa Braga, que inicia um processo de requalificação do órgão ambiental de Pernambuco 

com vistas a superar diversos problemas da estrutura que afetavam sua eficiência e eficácia e 

oneravam seu custo operacional. A nova gestão empreendeu esforços na construção da nova 
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missão da Companhia e da estrutura necessária para desempenhá-la. Reunindo os funcionários 

em torno do propósito de busca de eficiência dos trabalhos, a nova administração procedeu a 

uma modificação do organograma da CPRH e a uma redefinição dos procedimentos de 

licenciamento e de fiscalização ambiental.  

A reformulação das atribuições, estrutura e gerenciamento da CPRH surgiu da 

necessidade de equipar melhor a empresa para exercer novas funções decorrentes da 

descentralização para os Estados da gestão e desenvolvimento florestal antes sob a 

responsabilidade do IBAMA, das Leis Estaduais nº 11.426 e nº 11.427, ambas de 17 de janeiro 

de 1997, que estabelecem a obrigatoriedade de licenciamento da captação de águas 

subterrâneas e superficiais e da exploração das águas minerais, bem como da Lei Estadual nº 

11.206 que forneceu atribuições ao órgão ambiental na política florestal. A reestruturação 

ocorrida na gestão de Ricardo Braga envolveu a simplificação das licenças emitidas que 

passaram a ser apenas três (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação), a 

unificação do processo de licenciamento numa única gerência (Gerência de Licenciamento) e a 

redefinição do papel das Diretorias que passaram a ser:  

 

1 - Diretoria de Planejamento e Integração – composta pelas gerências de Planejamento e 

Articulação; de Licenciamento; de Educação Ambiental; e de Monitoramento, Informação e 

Padrões;  

2- Diretoria de Controle Ambiental - com as funções de análise de projetos, vistoria e 

fiscalização de empreendimentos industriais, empreendimentos geradores de resíduos urbanos, 

e empreendimentos modificadores do uso do solo; 
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3- Diretoria de Recursos Hídricos e Florestais - responsável pelo gerenciamento e 

licenciamento dos empreendimentos hídricos, empreendimentos florestais e também pela 

administração das Unidades de Conservação do Estado. 

 

Todas essas modificações não apenas culminaram, mas foram validadas pela Lei 

Estadual nº 11.516, de 30 de dezembro de 1997, que além de alterar a denominação da 

Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de Administração dos 

Recursos Hídricos – CPRH para Companhia Pernambucana do Meio Ambiente, mantendo a 

sigla CPRH consolidada na sociedade e a vinculação à Secretária de Ciência Tecnologia e 

Meio Ambiente, também reformulou o licenciamento ambiental. A Lei Estadual 11.516/.97, 

regulamentada pelo Decreto 20.586, de 28.05.98, ampliou a missão e as atribuições da CPRH 

que doravante funcionou com novo organograma e novos procedimentos funcionais. Segue 

abaixo os objetivos da Companhia Pernambucana do Meio Ambiente com as alterações e 

acréscimos fornecidos pela Lei  Estadual nº 11734 de 30 de dezembro de 1999: 

 

I- zelar pela observância da Lei, seu Regulamento e do seu Estatuto; 
II- autorizar, mediante a expedição de licença, autorização a instalação, 

construção, modificação  e ampliação , bem como a operação e o 
funcionamento de atividades potencialmente poluidoras do meio 
ambiente; 

III- aprovar os projetos e obras que objetivarem a concessão  ou 
permissão para uso, acumulação ou denvação de água do domínio 
estadual, ou federal que lhe seja delegada; 

IV- realizar o controle de atividades, processos, obras, empreendimentos  
e de exploração de recursos ambientais , que produzam ou possam 
produzir alterações às características do meio ambiente; 

V- constatar ou reconhecer a existência  de infração ao meio ambiente  
em todo o território do Estado de Pernambuco, aplicando as 
penalidades previstas em lei; 

VI- monitorar atividades ou empreendimentos  potencialmente 
poluidores de acordo com a legislação ambiental   e normas 
pertinentes; 

VII- realizar auditoria ambiental em atividades, processos , instalações e 
equipamentos  potencialmente modificadores  da qualidade do meio 
ambiente; 



 

 

165

165

VIII- impor penalidades mediante auto de infração por ação ou omissão 
que importe na inobservância da legislação e normas ambientais e 
administrativas vigentes; 

IX- analisar e aprovar estudos prévios de impacto ambiental-EIA e 
respectivo relatório de impacto ambiental-RIMA da instalação de 
obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio ambiente, a que se dará prévia publicidade, 
garantida a realização de audiência pública, na forma da Lei; 

X- administrar e promover o desenvolvimento dos recursos hídricos e 
florestais em todo o território do Estado de Pernambuco, visando a 
utilização racional dos recursos naturais; 

XI- realizar pesquisas e serviços científicos e tecnológicos, direta e 
indiretamente relacionados com seu campo de atuação; 

XII- treinar pessoal voltado para o desenvolvimentos de atividades que 
visem a proteção do meio ambiente; 

XIII- promover a educação ambiental orientada para a proteção e 
recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida; 

XIV- requisitar informações de pessoas, órgãos, autoridades públicas ou 
privadas sobre os assuntos de sua competência, determinando as 
diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções; 

XV- terceirizar serviços que atendam necessidades da CPRH para 
cumprimento pleno dos seus objetivos; 

XVI- realizar inspeção veicular de gases e ruídos, conforme estabelecido 
pela legislação federal em vigor; 

XVII- emitir o CNDA – Certidão Negativa de Débito Ambiental; e 
XVIII- emitir laudos e pareceres sobre poluição ambiental.  

 

Em 1998, a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente sai do seu limite anterior, 

ligado basicamente ao licenciamento e à fiscalização, e assume uma postura gestora, 

envolvendo tanto o monitoramento ambiental como ações pró-ativas, de convencimento, 

negociação e administração de conflitos. Três grandes vertentes passaram a direcionar os 

trabalhos da Companhia: 

 

1- Controle da poluição urbano-industrial-rural, que envolve desde efluentes industriais, lixo e 

esgotos, até loteamentos, projetos urbanísticos e projetos agrícolas; 

2- Gestão dos recursos hídricos por bacia hidrográfica – um trabalho que transcende a atividade 

de controle e implica em monitoramento da qualidade ambiental das bacias hidrográficas e em 

administração dos conflitos entre os usuários da água; 
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3- Conservação da biodiversidade e desenvolvimento florestal – nesse caso, com estratégias 

de conservação da biodiversidade, através do monitoramento e fiscalização dos 

ecossistemas naturais e a indução para o reflorestamento.  

 
 
 Neste período também foram alteradas as categorias de manejos de duas unidades de 

conservação da Região Metropolitana: a Reserva Ecológica de Caetés foi transformada em 

Estação Ecológica de Caetés, a qual passou a dispor de estatuto próprio, e a Reserva Ecológica 

de Dois Irmãos, porque havia uma mata de propriedade da COMPESA, foi transformada em 

Parque Estadual de Dois Irmãos, doravante sob os cuidados da própria Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente. Também se criou a APA de Guadalupe e a APA de Serinhaém.31   

 Vale destacar que muito do que foi feito quanto a reestruturação da CPRH deveu-se à  

sua parceira com a Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ (Sociedade 

Alemã de Cooperação Técnica), que entre os anos de 1995 e 2002 promoveu, através do 

Projeto Controle Ambiental no Estado de Pernambuco, “um processo de desenvolvimento 

institucional sistemático e organizado” no sentido da busca da eficiência no seu funcionamento 

(CPRH, 2002, p. 60). As ações do projeto focaram, basicamente, o controle da poluição 

industrial, a otimização dos procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental, o 

desenvolvimento institucional e a implementação do monitoramento da qualidade do ar. Além 

disso, contribuiu para a instalação do laboratório ecotoxicológico, ferramenta importante para a 

aferição da qualidade ambiental em Pernambuco, bem como com a informatização do órgão, 

permitindo que, em 1999, surgisse o seu website, que posteriormente foi transformado no 

Portal, onde disponibiliza serviços tais como: licenciamento, central de denúncias e dowloads 

de arquivos. (CPRH, 2002b, passim). As conquistas materiais, de capacitação técnica dos 

funcionários e de ganhos de eficiência nos setores de licenciamento e fiscalização de 

                                                           
31 Informação obtida através de entrevista com Ricardo Pessoa Braga, em 16 de fevereiro de 2004. 
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empreendimentos industriais, principalmente do setor têxtil, galvanoplastia e de papel e 

celulose, tipologias priorizadas durante o Projeto CPRH/GTZ, permitiram que a instituição 

fizesse uma auto-avaliação positiva ao final da década passada quando da realização do 

“Diagnóstico de Gestão Ambiental no Brasil’ pelo Ministério do Meio Ambiente, o qual foi 

sintetizado no segundo capítulo deste trabalho. 

 Mas ao mesmo tempo em que a CPRH  se instrumentalizava para atender com mais 

eficiência a demanda de controle ambiental, a condição irregular do contrato de muitos 

funcionários levou o Tribunal de Contas do Estado, em 1999, a pedir o afastamento daqueles 

que estavam sob contrato nulo, ou seja, os que haviam entrado sem concurso público após a 

promulgação da Constituição Federal. Tal fato ocorreu na gestão de Edrise Aires Fragoso, por 

ocasião do primeiro mandato de Jarbas Vasconcelos, e expôs a administração do órgão a um 

dilema: se afastasse os funcionários irregulares não poderia cumprir razoavelmente a legislação 

ambiental, e se não os afastasse descumpriria a determinação do Tribunal de Contas. 

Evidentemente, que entre as contas públicas e o meio ambiente, aquela saiu vitoriosa. Os 

ajustamentos à legislação ambiental é que são mais delongados! 

 
se eu afastasse esse pessoal, eu ia ficar sem estrutura para enfrentar os 
problemas ambientais [...] só quando houve determinação do Tribunal de 
Contas foi que eu afastei alguns funcionários [...] e aí, para que os serviços 
não fossem prejudicados, eu tive que fazer emergencialmente convênios com 
instituições [...] eu fiz convênio tanto com a própria FACEPE, como com a 
UNIECO, para que a gente pudesse tocar alguns dos programas ambientais 
que eram necessários [...] (infromação verbal)32 

 

  

                                                           
32 Informação obtida através de entrevista com Edrise Aires Fragoso, em 26 de março de 2004.  
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Tabela 10 – Panorama das mudanças institucionais do controle ambiental em Pernambuco 

 
ORIGEM DURAÇÃO AÇÃO ÓRGÃO VINCULAÇÃO 
1946 

21
 a

no
s 

Enfoque: poluição das águas 
superficiais 
Ênfase: vinhoto 
Objetivo: instalação de 
tratamento de efluentes 
industriais, principalmente usinas 
e destilarias 
Instrumento: multa 

 
 

CPPCA 
(Comissão Permanente de 

Proteção dos Cursos 
D’Água) 

Secretaria de Saúde e 
Educação 

1967 

9 
an

os
 

Enfoque: poluição das águas 
Ênfase: resíduos poluentes em 
qualquer estado da matéria 
Objetivo: prevenção e correção 
da poluição das águas 
Instrumentos: análise das 
condições das águas, normas, 
multa, interdição 

 
 

CECPA 
(Comissão Estadual de 
Controle da Poluição 

Ambiental) 

Secretaria de Indústria 
e Comércio 

1976 

21
 a

no
s 

Enfoque: meio ambiente (ar, 
água e solo) 
Ênfase: poluição ambiental 
(poluição das águas, atmosférica, 
do solo) 
Objetivo: controle da poluição 
ambiental 
Instrumentos: licenças (LP, LI, 
LO, LPC, LCO, LOC, LPL, 
LIL); autos, multa e interdição, 
monitoramento 
   

 
 

CPRH 
(Companhia 

Pernambucana de 
Controle da Poluição 

Ambiental e de 
Administração dos 
Recursos Hídricos) 

Secretaria de 
Saneamento, Habitação 
e Obras 
 
Secretaria de 
Planejamento, Ciência, 
Tecnologia e Meio 
Ambiente 
 
Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio 
Ambiente 

1997 

5 
an

os
 

Enfoque: meio ambiente 
Ênfase: poluição ambiental  
Objetivo: controle da poluição 
urbano-industrial e rural, 
proteção do uso do solo, dos 
recursos hídricos e florestais 
Instrumentos: licenças (LP,  LI,  
LO), autorização, auditoria 
ambiental, termo de 
compromisso, autos (de 
intimação, de constatação e de 
infração) monitoramento 

 
 

CPRH 
(Companhia 

Pernambucana do Meio 
Ambiente) 

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio 
Ambiente 

2003 

 

Enfoque: meio ambiente e 
recursos hídricos 
Ênfase: gestão ambiental 
Objetivo: controle ambiental para 
aproveitamento dos recursos 
naturais do Estado 
Instrumentos: licenças (LP, LI, 
LO), auto de intimação, auto de 
constatação e auto de infração, 
multa, termo de compromisso 

 
 

CPRH 
(Agência Estadual de 

Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos) 

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Fonte:Diversas
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 Em 2003, por ocasião do segundo mandato de Jarbas Vasconcelos para o governo do 

estado de Pernambuco, assume a presidência da CPRH o médico Tito Lívio de Barros e Souza. 

Todavia, a que se destacar que nessa gestão a CPRH foi novamente reformulada, mas neste 

caso com o propósito de alterar seu caráter jurídico e constituir seu quadro próprio de 

funcionários. 

Após quase três décadas de existência do órgão estadual de meio ambiente, chegou-se a 

conclusão que a natureza do serviço prestado pela CPRH era incompatível com a natureza 

jurídica dela. Concebeu-se então a criação de uma agência de meio ambiente, considerada 

pelos reformadores do estado como sendo a forma jurídica mais conveniente para a natureza do 

serviço que a CPRH presta.33 

 A mudança de Companhia Pernambucana do Meio Ambiente para Agência do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos não está muito clara para os próprios funcionários, 

resultando em muitas dúvidas internas e externas também. A presente pesquisa não pretende 

analisar a mudança da CPRH que se insere na atual reforma administrativa do governo 

estadual, restringindo-se apenas à sua menção. 

 De acordo com alguns depoimentos, após a expansão apresentada pela CPRH ao longo 

da década de noventa, a partir de 1999, ela cai num período de incertezas e dificuldades 

operacionais. Embora as limitações quer em termo de número de funcionários, quer de infra-

estrutura física ou ainda de recursos financeiros sempre tenham estado presentes ao longo de 

toda trajetória do órgão, nos últimos anos tais problemas se fizeram mais agudos tendo em 

vista a expansão das atividades produtivas e a expansão urbana em contraposição ao 

aparelhamento do órgão. Mesmo que estes não sejam os únicos indicadores para avaliar a 

capacidade de desempenho institucional, eles, de certo modo, refletem a condição do órgão 

para dar efetividade à política ambiental. Até porque o controle ambiental e a gestão ambiental 

                                                           
33 Informação obtida através de entrevista com Edrise Aires Fragoso, em 26 de março de 2004. 
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não se fazem sem pessoal suficiente, nem sem recursos financeiros que permitam o custeio da 

máquina e assim levar a cabo suas atribuições. Tão pouco prescinde de instalações físicas 

adequadas. Neste sentido, a seleção destes recursos, mais do que fazer uma avaliação das 

condições de funcionamento da CPRH, tem o propósito de verificar a importância que as 

questões ambientais têm para o governo, não em termos simbólicos refletidos em projetos, 

programas e legislação, mas em termos práticos, ou seja, de capacidade de operacionalização 

da política ambiental no estado. 

 

4.3. A situação dos recursos humanos na CPRH 

 

No que se refere às finalidades específicas do órgão de controle ambiental, a legislação 

referente à CPRH ampliou o escopo das atividades, forneceu mais instrumentos para a ação dos 

agentes que a partir de então passa a ter “poder de polícia administrativa inerente e 

indispensável ao bom desempenho de seus serviços” (Lei nº 7267/76; Art 12). Porém no 

tocante ao quadro funcional o instrumento legal abriu um caminho para a constituição de um 

mosaico de relações contratuais com implicações significativas no próprio desempenho das 

atividades do órgão, bem como nas condições futuras para sua reformulação e 

aperfeiçoamento. A diversidade de regimes jurídicos tida como a forma mais imediata e eficaz 

de constituir o quadro técnico da CPRH irá lhe fornecer o caráter atípico dentro da 

administração pública. Na formação do quadro técnico sempre irá pairar o “fantasma da 

provisoriedade”, visto que os servidores públicos são ‘à disposição’, os convênios são 

‘temporários’ e os empregados próprios do órgão são poucos. 

O quadro de funcionários da CPRH foi composto pelos empregados da CECPA que ao 

serem remanejados perderam a solução de continuidade na relação de emprego, por servidores 

da administração direta ou indireta da União, do Estado, e dos Municípios à disposição da 
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CPRH com o tempo de serviço prestado no respectivo órgão de origem assegurado, além da 

contratação via convênio de pessoal para cumprimento dos seus objetivos. 

A CPRH começou suas atividades com um tímido quadro de pessoal. Em 1977, 

segundo uma funcionária do setor de recursos humanos, havia menos de quarenta funcionários, 

portanto, um quantitativo pequeno para cobrir o Estado de Pernambuco, ou até mesmo para 

atender o Litoral e a Zona da Mata, onde estavam instaladas as usinas de açúcar. Dez anos 

depois, ou seja, em 1987, a CPRH ainda era uma empresa pequena e sem uma devida projeção 

na sociedade, além de contar com um quadro de pessoal reduzido próximo de 75 funcionários 

que não possuíam a qualificação necessária, segundo informações do Diretor-Presidente em 

exercício na época. 

Ante o número insuficiente de funcionários para uma demanda crescente, fazia-se 

sempre necessário racionalizar o trabalho através da busca de um maior rendimento dos 

recursos mobilizados, com vistas à eficiência e à eficácia. Apesar do ganho de produtividade 

conquistado em grande parte pelo investimento no aperfeiçoamento técnico dos funcionários, a 

carência de recursos humanos constituía-se num desafio para o cumprimento efetivo de suas 

tarefas. A escassez de recursos humanos é significativamente expressiva e motivo de referência 

nos sucessivos relatórios de gestão do órgão. O relatório referente ao período de 1991 a 1994 

revela que a falta de funcionários compeliu a CPRH à contratação de pessoas estranhas ao seu 

quadro funcional para realizar trabalho de natureza jurídica: 

 

A carência de técnicos e pessoal auxiliar para atendimento à demanda de 
solicitações de natureza jurídica, fato que levou a CPRH a recorrer, em alguns 
casos, a contratação de serviços de profissionais estranhos ao seu corpo 
funcional ... ”  (CPRH, 1994, p.16) 

 

Entre 1996 e 1998, o mesmo problema foi contornado pela Diretoria através da parceria 

com instituições de pesquisa. Neste período as parcerias institucionais com vistas à capacitação 
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de pessoal auxiliar às funções da CPRH agregaram 95 bolsistas ao corpo funcional da 

Companhia: 

Visando suprir a carência de técnicos (....) foram incentivados os estágios de 
alunos de graduação e bolsas ténico-científicas. Só em 1998 foram 
contratados 59 estagiários de graduação via Instituto Euvaldo Lodi, 03 
bolsistas de iniciação científica e 09 bolsistas pós-graduados, via FACEPE e 
CNPQ. Além desses, em 1998, 24 adolescentes da FUNDAC foram 
acompanhados por nossos técnicos e deram sua colaboração funcional à 
CPRH. (CPRH, 1998 p.21) 

 

De acordo com o organograma constante na publicação “Diagnóstico da Gestão 

Ambiental no Brasil” do  Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2001, p.447) a Companhia 

Pernambucana de Meio Ambiente é estruturada em 4 diretorias, 2 assessorias, 14 gerências e 

18 unidades. Essa estrutura orgânica, segundo a assessoria de comunicação da CPRH,  abriga 

cerca de 290 técnicos com formação multidisciplinar, entre funcionários, estagiários, bolsistas 

e cooperados. 

O “Relatório de Gestão 1999-2002” faz referência aos convênios com a FUNDAC, o 

Instituto Euvaldo Ladi e o FACEPE, mas invés de destacá-los como sendo necessários à CPRH 

para atender a demanda crescente pelos seus serviços, suprime, estrategicamente, sua 

deficiência de recursos humanos, atribuindo a presença de bolsistas à participação da 

Companhia em um programa do tipo primeiro emprego. 

 
Através do Convênio com a FUNDAC, a Companhia vem assegurando um 
programa de formação pré-profissional para atender às exigências 
pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes 
contratados, dando condições básicas para iniciação profissional no mercado 
de trabalho (....) alguns dos adolescentes do Convênio, por desempenharem 
suas funções adequadamente, (....) foram selecionados para estagiar através do 
Convênio com IEL e outros para desenvolverem trabalhos nos projetos de 
pesquisas do Convênio com FACEPE. (CPRH, 2002a) 

 

Ora, se o interesse do programa é contribuir com o desenvolvimento pessoal e social 

dos jovens com vistas à iniciação profissional no mercado de trabalho, então qual a 

necessidade de permanecer com os mesmos em outros tipos de Convênio? Se o principal 
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objetivo do programa fosse de fato sua participação enquanto instituição pública estadual em 

programa social do governo destinado à capacitação dos adolescentes, então quanto mais 

fossem capacitados maior seria a contribuição da Companhia ao programa. Todavia, se depois 

dos adolescentes estarem familiarizados com os procedimentos administrativos da CPRH, esta 

procura mantê-los para desempenho de pesquisas, então é porque a existência do programa de 

formação pré-profissional é um mecanismo para suprir sua carência de pessoal. 

A despeito das recorrentes menções ao déficit de pessoal, a Companhia continuou sua 

trajetória com um corpo funcional formado por um mosaico de relações contratuais como pode 

ser observado pelo gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros e Souza (2003) 
Gráfico 4 - Composição do quadro funcional da CPRH ano de 2003  
 

Essa forma de compor a CPRH se por um lado teve a intenção de fazê-la caminhar, por 

outro lado conformou um sério problema administrativo que também contribuiu com a 

deficiência do controle ambiental e gestão ambiental no estado. Até porque tal fato chegou ao 

limite na gestão de Edrise Aires quando por determinação do Tribunal de Contas do Estado 

teve que afastar alguns funcionários que estavam com contrato irregular, alguns deles bem 

qualificados e experientes no tocante aos serviços técnicos-ambientais. Evidentemente que isto 
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refletiu em queda no atendimento da demanda dos serviços ambientais, bem como na 

sobrecarga de trabalho para os demais. 

   

4.4. A situação da infra-estrutura física da CPRH 

 

Desde a sua criação a CPRH foi compelida a ajustar-se a uma estrutura-física 

insuficiente e incompatível com sua dimensão e funções. É impossível afirmar que uma 

instituição com as atribuições que a CPRH tem e com o tipo de tarefa que ela realiza e com a 

quantidade de funcionários que ela possui funcione bem numa construção residencial adaptada 

para abrigá-la. Afora a falta de espaço físico adequado, ela não possui sede própria, visto que o 

prédio é alugado. 

A falta de um espaço físico próprio e dimensionado de acordo com o tipo e o porte do 

trabalho realizado pelo órgão ambiental do estado é outro problema que se arrasta há décadas. 

O tipo de trabalho exercido pela CPRH requisita condições de trabalho dignas, com espaço 

suficiente para dispor os equipamento e materiais de trabalho, para o funcionário ter disposição 

para produzir, uma vez que o trabalho intelectual vem muito de inspiração, o que requisita 

instalações adequadas. 

O “Relatório da Gestão 1991-1994” chamou a atenção para a necessidade de uma sede 

própria, muito embora tenha colocado isso como sugestão: 

 
Dotar a CPRH de sede própria, projetada e construída para as atividades da 
Companhia. É oportuno que a edificação seja construído às margens do rio 
Capibaribe, o que possibilitaria mais fácil acesso na realização de suas ações, 
em especial o monitoramento daquele corpo hídrico”  (CPRH,  1994, p.41) 

 

A pequena instalação da sede exigiu ao longo dos anos a realização de reformas e a 

construção de edificações complementares que, no entanto, também não conseguiram 

acomodar adequadamente os equipamentos e o pessoal. Em 1997 foi necessário alugar mais 
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um imóvel e reformá-lo para abrigar a Diretoria de Recursos Hídricos e Florestais. Para alguns 

uma mesma instituição funcionando em dois prédios é no mínimo uma situação inconveniente, 

além de descaracterizar a administração. Mas essa separação durou pouco tempo, pois quando 

o governo Miguel Arraes terminou a CPRH voltou  a concentrar suas atividades no endereço 

originário, significando uma perda considerável no espaço físico para a realização dos 

trabalhos. 

 
Você não pode imaginar que uma casa, por maior que fosse essa casa - e era 
grande a casa – de uma forma ou de outra, ela pudesse ocupar, ou melhor, eu 
pudesse pegar um órgão com duzentas e cinqüenta pessoas botar aqui dentro e 
estar tudo funcionando perfeitamente bem. (informação verbal)34 

 

Tendo em vista o anseio e a necessidade de uma sede própria, a Diretoria da CPRH, por 

ocasião da presidência do biólogo Ricardo Braga, negociou com ITEP a cessão de uma área de 

10.000 m2 localizada entre o edifício-sede do ITEP e a UFPE. Segundo o Relatório de Gestão 

1996-1998, a escolha do local objetivava a criação de um espaço integrador do Sistema de 

Ciência, Tecnológica e Meio Ambiente no Estado de Pernambuco. Apesar da disponibilidade 

do terreno e do projeto de arquitetura e engenharia, o governo não manifestou interesse pela 

execução de importante obra para dar ao setor ambiental as condições que ele requisita. Ao que 

parece a integração do governo continua ficando em papéis e intenções. 

 

4.5. Desempenho dos recursos financeiros da CPRH (1994-2003) 

 

A receita da CPRH origina-se de três fontes principais: o Tesouro do Estado, o 

licenciamento e os convênios. Os recursos oriundos do Tesouro do Estado permitem o 

pagamento dos funcionários. O licenciamento é o recurso que permite o custeio da máquina 

desde a limpeza das instalações, concerto de veículos, gasolina para a frota, aquisição de 
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automotores, manutenção dos computadores, etc. Já os convênios são recursos específicos para 

gastos também específicos e depende sempre do cedente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (2004) 
 
 
 
 
Fonte: CPRH/ Tribunal de Contas do Estado (vide Anexo A) 
Gráfico 5 – Comparação entre o desempenho da receita própria da CPRH e o repasse de recursos do  
Tesouro do Estado para o órgão ambiental (1994-2003) 

 

Analisando o gráfico de acordo com o cenário político correspondente ao período e 

considerando que o ponto 1994 refere-se ao fechamento de uma gestão governamental e início 

de uma outra, então tem-se que o intervalo de tempo cobre dois governos completos: Miguel 

Arraes de Alencar (1995-1998) e Jarbas de Andrade Vasconcelos (1999-2002) mais um ano de 

governo do segundo mandato deste último. Já no tocante a gestão da CPRH o intervalo 

compreende três diretores-presidentes mais o primeiro ano de um quarto. 

O período inicia com o governo de Miguel Arraes o qual apresentou um crescimento 

contínuo na alocação de verbas para a CPRH. Quanto ao desempenho na receita própria do 

órgão nesse governo, verifica-se um intervalo de crescimento na breve gestão de Luiz Carlos 

                                                                                                                                                                                        
34 Informação obtida através de entrevista com funcionário da CPRH, em 06 de maio de 2004.  
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Menezes que foi substituído por Ricardo Braga em 1996. O primeiro ano da gestão do biólogo 

Ricardo Braga teve uma significativa queda nos recursos próprios, porém em se tratando de um 

ano de reformulação dos procedimentos para licenciamento é possível que isto tenha afetado a 

receita própria, a qual no ano seguinte teve sua tendência crescente recomposta. 

No primeiro governo de Jarbas Vasconcelos há uma reversão do crescimento contínuo 

da transferência de verbas do Tesouro do Estado a partir do segundo ano. Enquanto no 

primeiro ano do governo Jarbas houve um pequeno aumento na verba alocada em relação ao 

ano anterior, nos dois anos seguintes ela caiu. Quanto ao desempenho da receita própria da 

Companhia nesse governo, o que se constata é que durante a gestão de Edrise Aires (1999-

2002) ocorreu uma elevação substancial no volume de recursos gerados na Instituição. 

Acredita-se que esse desempenho é conseqüência, em parte, da mudança no processo de 

licenciamento feito em 1997 e da criação em 1998 da Gerência de Licenciamento (GLI) que 

com a posterior criação do Setor de Expedição de Licenças (SEL), em 2002, agilizou o 

processo, tornando possível dobrar o número de licenças emitidas pela CPRH nessa gestão.  

Nota-se que após o intervalo de queda na transferência do Tesouro do Estado entre 

1999 e 2001, houve em 2002 uma pequena elevação nos recursos disponíveis, cujo patamar 

manteve-se inferior ao do início do declínio. Em 2003 houve uma queda significativa em 

ambas as fontes, mas com uma diferenciação quanto ao estágio de cada uma, pois enquanto a 

receita própria regrediu ao patamar de dois anos anteriores, o patamar de investimento do 

Estado na CPRH retrocedeu a valores inferiores ao praticado a sete anos antes. Tal fato 

significa um retrocesso em termos de investimento na área ambiental, tendo em vista tanto o 

crescimento de empreendimentos potencialmente poluidores quanto a elevação do PIB do 

Estado que não justifica uma depreciação nos recursos destinados ao controle e a gestão 

ambientais em Pernambuco. 
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Tabela 11 – Produto Interno Bruto do Brasil, do Nordeste e de Pernambuco a preços de 
mercado corrente 1991 - 2000 

 

Produto Interno Bruto Participação Variação AnualAnos Moeda 
Brasil Nordeste Pernambuco PE/BR PE/NE BR NE PE

1991 Cr$ Milhão 165.786.498 22.167.471 4.790.975 2,89 21,61 0,6 1,9 1,6

1992 Cr$ Milhão 1.762.636.611 227.722.442 46.998.433 2,67 20,64 -0,2 0,0 -2,8

1993 CR$ Milhão 38.767.064 4.969.460 999.734 2,58 20,12 5,5 2,3 3,9

1994 R$ Milhão 349.205 44.949 9.039 2,59 20,11 5,2 5,0 3,6

1995 R$ Milhão 646.191 82.588 17.461 2,70 21,14 3,0 2,1 4,4

1996 R$ Milhão 778.886 102.597 21.391 2,75 20,85 3,3 2,6 0,3

1997 R$ Milhão 870.743 113.942 23.439 2,69 20,57 3,8 4,8 4,1

1998 R$ Milhão 914.187 119.319 24.810 2,71 20,79 1,2 0,6 -0,5

1999 R$ Milhão 963.868 126.365 26.021 2,70 20,59 1,8 2,3 1,6

2000 R$ Milhão 1.101.255 144.135 29.127 2,64 20,21 4,3 4,6 5,3

Fonte: FIEPE (2004) 

 

 Enquanto o repasse de recursos do governo do Estado apenas triplicou em dez anos, a 

receita da CPRH quase decuplicou. 

Como a receita própria decorre dos serviços prestados pela Companhia, a queda 

apresentada em 2003 ou provém da redução na demanda pelos serviços, ou na redução do 

atendimento daquela ou ainda a combinação dos dois fatores. Vale destacar que a partir desse 

ano a Companhia foi transformada em Agência e que desta vez a reformulação não se 

restringiu apenas aos aspectos técnicos-operacionais e administrativos, mas envolveu a 

mudança no seu caráter jurídico com repercussão no seu quadro funcional. Considerando, que 

o caráter da transformação da CPRH de empresa de economia mista para autarquia especial 

tem gerado tensão no seu corpo funcional e que esta, conseqüentemente, termina por repercutir 

no desenvolvimento dos trabalhos, é possível que a queda na receita própria tenha como uma 

das componentes o clima de trabalho estabelecido ante as pressões da mudança. 
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Vale destacar que o ano de 2003 é o primeiro do segundo mandato de Jarbas 

Vasconcelos para governador de Pernambuco e o início da gestão de Tito Lívio de Barros e 

Souza na CPRH. Pelo gráfico vê-se que este ano não foi positivo para as finanças da 

Companhia que teve redução significativa tanto  na sua receita própria quanto nas verbas 

advindas do Estado, talvez por causa do processo de Reforma Administrativa no Estado de 

Pernambuco que abrangeu todos os órgãos do poder executivo. Infelizmente, o que se constata 

é que o primeiro ano da implementação da Reforma impactou negativamente na CPRH, cujo 

patamar da receita total retrocedeu ao período anterior ao primeiro governo de Jarbas 

Vasconcelos. 

O incremento nos recursos provenientes da prestação de serviços, principalmente na 

emissão da licença ambiental, favoreceu à redução da dependência da CPRH em relação à 

transferência financeira do Tesouro do Estado. Ao longo da década em análise a participação 

dos recursos oriundos do cofre estadual sobre a receita operacional da CPRH caiu de 89%, em 

1994, para 68%, em 2003, enquanto no mesmo período a participação da receita própria subiu 

de 11% para 32%. Vale destacar que em 2000, a receita gerada na CPRH apresentou um 

aumento de dez pontos percentuais em relação ao ano anterior, passando de 15% para 25% 

sobre o montante de recursos da Companhia. É emblemático perceber que tal fato ocorreu no 

segundo ano de gestão de Edrise Aires, ou melhor, no segundo ano do governo de Jarbas 

Vasconcelos. Seria isto resultado da eficiência administrativa ou do desencargo do Estado com 

a gestão ambiental em Pernambuco? 

Ao longo dos últimos dez anos a CPRH aperfeiçoou o processo de licenciamento 

através da redução do número de licenças. A tabela a seguir fornece uma idéia da evolução 

quanto ao número de licenças emitidas a partir da década de 90. 
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Tabela 12 – Emissão de Licenças Ambientais pela CPRH (1991-2002) 
 

ANO LICENÇA 
PRÉVIA 

LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO TOTAL 

1991 a 1994     7542* 
1995     1602 
1996     2095 
1997 72 113 733  918** 
1998 124 845 1053 31 2053 
1999 199 1768 1795 35 3927 
2000 185 1524 2167 55 3931 
2001 244 1712 2245 77 4278 
2002 171 2020 2645 144 4850 

Fonte: Os dados referentes ao período de 1991-1994 foram obtidos do Relatório de Gestão 1991-1994; 
 Os dados referentes ao ano de 1995 foram obtidos do Relatório Anual de Atividades de 1995; 
(p.1) 
 Os dados referentes ao ano de 1996 foram obtidos do Relatório anual de Atividades 1996; 
(p.25) 
 Os dados referentes ao período de 1997-1998 foram obtidos do Diagnóstico de Gestão 
Ambiental no Brasil – Nordeste do Ministério do Meio Ambiente, 2001 (p.519, p.524) 
 Os dados referentes ao período de 1999-2002 foram obtidos do Relatório de Gestão Ambiental 
1999-2002. (p.11) 

* Quantidade corresponde à média anual de 1885 licenças; 
  ** Ano de reformulação do sistema de licenciamento, reduzindo os tipos de licença de 8 para 3: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Ocupação (LO). 
  

Até 1997 o licenciamento ambiental era regulamentado pelo Decreto nº 7269 de 05 de 

junho de 1981. De acordo com a legislação havia oito tipos diferentes de licenças: Licença 

Prévia (LP); Licença Prévia de Construção (LPC); Licença Prévia de Loteamento (LPL); 

Licença de Instalação (LI);  Licença de Construção (LCO); Licença de Implantação de 

Loteamento (LIL); Licença de Operação (LO) e Licença de Ocupação (LOC). Mas a partir de 

1998; com a vigência da Lei nº 11516/97 regulamentada pelo Decreto nº 20586/98, o número 

de licenças foi reduzido para três tipos básicos: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 

e Licença de Operação (LO). Também foi criado um novo instrumento de licenciamento: a 

autorização, destinada a realização ou a operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e 

serviços de caráter temporário, além de obras cujas instalações não sejam de caráter 

permanente. 

A tabela foi construída segundo os tipos de licenças atualmente existentes, pois não foi 

possível discriminar a quantidade de cada tipo de licença emitida para os seis primeiros anos da 
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década de 90, restringindo-se a colocar o total das licenças emitidas. Além do mais os próprios 

relatórios de gestão ou os relatórios anuais de atividades não fazem essa discriminação. Os 

dados foram coletados de diversas fontes o que também contribuiu com a falta de 

uniformização das informações. 

 Pela tabela é possível perceber a evolução da quantidade de licenças ambientais 

emitidas pela CPRH a partir de 1991. Durante os quatro primeiros anos a CPRH totalizou a 

emissão de 7542 licenças, o que implica numa média de 1885 licenças por ano. De acordo com 

o relatório de gestão do período foram expedidas 3402 Licenças de Construção, 2249 Licenças 

de Ocupação, 1490 Licenças de Operação, 183 Licenças de Instalação, 74 Licença Prévias, 

para estabelecimentos industriais. Além destas são citadas 11 Licenças de Operação, 10 

Licenças Prévias, 51 Licenças de Instalação, 29 Licenças de Loteamento e 43 Licenças de 

Implantação de Loteamento, com vistas à “minimizar os efeitos decorrentes da exploração e 

ocupação desordenadas do solo” (p.31). De 1995 a 1996 a expedição de licenças quase dobrou 

passando de 1602 para 2095. Os dados referentes ao ano de 1997 apresentam uma redução 

drástica no total de licenças emitidas. Todavia a que se convir que foi um ano de reformulação 

no sistema de licenciamento ambiental em Pernambuco, o que talvez tenha trazido implicações 

para o número de licenças concedidas naquele ano. Porém, nos últimos cinco anos houve um 

aumento de mais de 130% na expedição de licenças. 

A reformulação nos procedimentos administrativos para a expedição do licenciamento 

forneceu mais agilidade na análise dos pedidos contribuindo, em parte com o desempenho do 

número de licenças emitidas. Essa melhoria beneficiou o empresariado local que tem seus 

pedidos atendidos em prazo mais curto. Além do mais, contribuiu para elevar a CPRH a uma 

posição de destaque no Nordeste e também no Brasil no que tange à relação do setor 

empresarial com o órgão ambiental. De acordo com recente pesquisa realizada junto ao setor 

industrial brasileiro com vistas a “aferir o processo de licenciamento ambiental e a relação 
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empresa e órgãos público da gestão ambiental” (CNI, 2004), enquanto os dados referentes ao 

Brasil constavam que 74,5% das grandes empresas e 71,3% das pequenas e médias 

enfrentaram alguma dificuldade para obter o licenciamento ambiental, em Pernambuco, o 

percentual de empresas que tiveram problemas com o licenciamento é de aproximadamente 

53,4%. Os problemas mais assinalados foram a demora na análise nos pedidos de licença e os 

custos dos investimentos necessários para atender às exigências requeridas pelo órgão 

responsável. Das empresas que se referiram à demora na análise dos pedidos como sendo o 

principal problema do licenciamento ambiental, tem-se o seguinte percentual nos níveis 

nacional, regional e estadual: 45,0%, 42,8% e 32,6% respectivamente. Quanto ao percentual 

das empresas que afirmaram ser os custos dos investimentos para atender às exigências 

requeridas pelo órgão ambiental a principal dificuldade, verifica-se que no nível nacional ele 

atingiu 43,5% das empresas que enfrentaram algum tipo de problema com o licenciamento, 

enquanto no nível regional ele ficou em 36,0% e em Pernambuco correspondeu a apenas 

15,2%.  

 Como ficou explicitado pelos dados da sondagem industrial CNI/FIEPE, o 

aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos trouxe impactos positivos para o contexto 

empresarial pernambucano. Porém isso não significa que de repente o meio ambiente passou a 

ser respeitado e que infrações ambientais deixaram de ser cometidas. É interessante verificar 

que concomitante ao crescimento do licenciamento houve uma queda acentuada no volume de 

receita advinda da aplicação de multas. Até 1998 havia uma tendência crescente no montante 

gerado das multas. Todavia a partir de 1999 iniciou-se um período de declínio e em 2003 

registra-se a ausência de valor nesta fonte de receita. 
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Fonte: Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. 
Gráfico 6 – Desempenho do valor total das multas aplicadas pela CPRH (1994-2002) 

  

Ademais, foram criados outros instrumentos legais com a suposta pretensão de corrigir 

a degradação ambiental, a exemplo do Termo de Compromisso (TC), do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) e do Termo de Confissão de Dívida (TCD). 

Entre os anos de 1999 e 2002 foram celebrados um total de 89 Termos de 

Compromisso, cujo cumprimento por cada infrator proporciona uma redução da multa em até 

90%, sendo o restante recolhido à Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco para 

compor o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Neste sentido, é possível afirmar que a redução 

do volume de receita gerada pela multa a partir de 1999 se deve a adoção na administração de 

Edrise Aires de outros mecanismos legais que reverteram parte do valor das multas em serviços 

ambientais. Essa linha de atuação priorizada na gestão de Edrise Aires é considerada moderna 

e dinâmica e um recurso para promover a educação ambiental e favorecer o exercício da 

cidadania. (CPRH, 1998 p.13) 
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Todavia, o termo de compromisso não leva, necessariamente, à compensação das 

perdas ambientais, muito pelo contrário, possibilita um empreendedor desflorestar área 

povoada por espécies nobres e ou importantes para a biodiversidade e substituí-la por área de 

menor valor ambiental e monetário, bem como poluir e degradar o meio ambiente para auferir 

lucros, enquanto as comunidades locais são afetadas tanto no aspecto da saúde, quanto no 

aspecto econômico e cultural, uma vez que não estão implicados apenas os meios de 

sobrevivência, mas também as formas de relacionamento que estas comunidades estabelecem 

com os elementos da natureza. Grosso modo, o termo de compromisso expressa “a revogação na 

prática [...] de dispositivos da chamada Lei de Crimes Ambientais, para dar prazos de anos a empresas 

[...] que desrespeitam a legislação ambiental.” (NOVAES, 2002, p. 299). 

Neste sentido, vê-se que o órgão estadual de meio ambiente está, forçosamente, inserido 

na lógica de expansão das atividades econômicas. Há mais uma adequação do instrumento de 

controle ambiental à expansão econômica do que esta aos requisitos de preservação e 

conservação do meio ambiente. O órgão estadual de meio ambiente, face à orientação imposta 

pelo próprio governo, revela-se como sendo um instrumento ao serviço do capital. Até porque 

sua eficiência no tocante ao licenciamento de empreendimentos é notória, fruto do empenho 

das últimas administrações em diminuir o tempo para a expedição das licenças, enquanto  o 

mesmo empenho não é visto no tocante à gestão dos recursos florestais e recursos hídricos cuja 

condição de degradação a própria realidade atesta.  

Interessante notar que embora os serviços de fiscalização e de monitoramento 

ambiental, bem como a área de gestão das unidades de conservação enfrentam dificuldades 

quanto a capacidade de desempenho dos trabalhos, o setor de licenciamento ambiental 

conquistou eficiência a tal ponto de se destacar no cenário regional e nacional quanto a imagem 

do órgão junto ao empresariado. 
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é um órgão que é movido meramente pela sua competência na parte 
burocrática, como por exemplo licenciar os empreendimentos, agora da sua 
efetiva atuação no poder de fiscalização e de controlar, ele deixa muito a 
desejar[...] eu diria que há uma legislação em vigor, há os instrumentos, 
porém o estado ele ainda se mostra ineficiente na implementação das ações 
em que ele tem responsabilidade, no que se refere à preservação do meio 
ambiente35  

 

Embora a CPRH tenha a missão de cuidar do meio ambiente nos 184 municípios e no 

Distrito de Fernando de Noronha, termina concentrando suas atividades na Região 

Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, não apenas por que nestas regiões está a maior 

parte dos empreendimentos do estado, mas também pelo déficit de recursos técnicos, materiais 

e financeiros, déficit este que perdurará por um bom tempo face à lógica do governo de 

enxugar a máquina administrativa, de cortar custos e de repassar para a iniciativa privada 

aquilo que não seria central em relação à responsabilidade do estado. A atual reforma 

administrativa do estado implementada em 2003 pelo governo de Jarbas Vasconcelos segue 

exatamente essa linha de raciocínio, tanto é que a CPRH foi a partir de então transformada em 

agência especial. Mesmo ante a atual mudança da CPRH de empresa de economia mista para 

agência especial, não se vislumbra em curto prazo uma melhoria nas suas condições de 

funcionamento, mas sim o estabelecimento de um “vácuo” institucional pelo tempo que 

demorar a realização de concurso público para preenchimento do quadro de pessoal, tendo em 

vista a perspectiva de migração de muitos servidores para a empresa estadual Pernambuco 

Participações e Investimentos S/A (PERPAT) como forma de garantir alguns direitos 

trabalhistas que tinham na Companhia e não terão na Agência. Além do mais, a transição é 

administrativa e burocrática e não toca na questão ambiental, tratada de forma periférica no 

governo estadual, tanto pelo fato de não ser priorizada quando da elaboração das políticas 

macroeconômicas quanto pelo pouco apoio que o governo tem dispensado à CPRH. 

                                                           
35 Informação obtida através de entrevista com o Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, o Deputado Estadual André Luis Farias, em 29 de abril de 2004.   
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CONCLUSÃO  
 

 

A institucionalização da questão ambiental emerge num contexto de crise do padrão 

fordista-keynesiano de desenvolvimento e, por conseguinte, em meio a um processo de 

reestruturação produtiva e de reforma política nos países do capitalismo central com vistas ao 

restabelecimento da taxa de lucro. No início da década de setenta, quando foi realizada a 

primeira conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, havia uma dinâmica  

de transformação tanto dos meios quanto das relações de produção, a qual implicou, dentre 

outros fatores, na transferência de unidades produtivas para os países do então Terceiro 

Mundo. A América Latina foi o principal destino das indústrias poluentes e o Brasil o principal 

país receptor. Mas essa atratividade não era fortuita, resultava da estratégia do governo federal 

que, para assegurar a vinda de investimentos estrangeiros, desobrigava os novos 

empreendimentos de terem dispositivos de controle da poluição ambiental. Todavia, como os 

projetos de infra-estrutura corriam por conta do Estado, este logo se viu obrigado pelos 

organismos internacionais de financiamento a criar instituições de controle ambiental como um 

dos requisitos para a liberação do empréstimo para obras estruturadoras. 

A criação das instituições ambientais nesse período teve um caráter simbólico ante a 

primazia da industrialização, pois não eram instrumentalizadas para exercer o controle da 

poluição industrial. Além do mais, o próprio governo federal cuidou para que os estados e 

municípios não interferissem no processo de expansão das atividades industriais tidas como 

relevantes para o desenvolvimento e a segurança da nação. Mesmo que os estados tivessem 

órgãos de controle da poluição, estes estavam tolhidos na ação de controle da poluição 

industrial por imposição federal. 
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 Numa situação de industrialização como imperativo do desenvolvimento, 

evidentemente que as instituições de controle ambiental não assumem expressão, servindo 

apenas como mecanismo para criar uma imagem positiva interna e externamente no que tange 

à preocupação com o meio ambiente, principalmente junto aos financiadores internacionais. 

Até por que o próprio estado se encarrega de tolher a capacidade de atuação dos órgãos 

ambientais ou por meio de instrumentos legais que favorecem as atividades econômicas ou por 

não dar-lhes a devida estrutura. Nos anos setenta houve a restrição do controle da poluição 

pelos estados e municípios pelo Decreto Federal 1.413/75. Na década de oitenta, apesar da 

institucionalização do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente e da estadualização do controle da poluição, a recessão econômica reduziu a 

capacidade de investimento do estado em políticas públicas e o conduziu a adoção de medidas 

para salvaguardar as atividades econômicas. Na década de noventa, a adoção das políticas 

neoliberais pelo governo brasileiro leva a desregulamentação da economia e à uma disciplina 

orçamentária expressa em contenção dos gastos com políticas públicas, rebatendo na 

capacidade e na “vontade política” de investir na área social e ambiental.  

Se o meio ambiente já não era visto como uma área prioritária em situações de 

estabilidade e crescimento econômico, muito menos ainda ele seria em um contexto de crise, 

no qual os recursos financeiros são canalizados para a sustentação das atividades produtivas 

exitosas que favoreçam o crescimento da economia e a capacidade dos governos em saldar suas 

dívidas e garantir o fluxo dos investimentos.   

Considerando-se que a criação das instituições de defesa do meio ambiente no âmbito 

governamental foi motivada por exigências externas, ou seja, pela necessidade de contrapartida 

ambiental quando da execução de projetos financiados com recursos de fundos internacionais, 

então elas assumiam um caráter mais simbólico do que de operacionalização da política 

ambiental nacional e estadual. Ora, ao não se considerar o meio ambiente como prioritário, o 
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aparelhamento dos órgãos estaduais de meio ambiente também não assume importância, 

principalmente quando as necessidades destes são confrontadas com as de áreas como saúde, 

educação, segurança pública, transporte, infra-estrutura urbana, etc que também concorrem aos 

recursos dos cofres públicos. Tanto é assim que a maioria dos órgãos estaduais de meio 

ambiente ainda não dispõe de condições satisfatórias para exercer de modo efetivo suas 

atribuições, carecendo funcionários, veículos, equipamentos, infra-estrutura, laboratórios, etc. 

A escassez de recursos dos órgãos estaduais de meio ambiente gera dificuldades na 

implementação de projetos e na execução de atividades de monitoramento e fiscalização 

ambiental. Neste sentido, estabelece-se um descompasso entre a capacidade de atendimento do 

órgão ambiental e o crescimento da demanda pelos seus serviços, provocando lacunas que se 

expressam em mais poluição e degradação ambientais.  

Em Pernambuco, o próprio governo estadual não dá a devida atenção aos recursos 

naturais, fato que pode ser constatado pelo incentivo à expansão das atividades industriais e 

agroindustriais a revelia dos danos que causam ao meio ambiente e à sociedade de modo geral. 

Além disso, a descentralização do desenvolvimento econômico se dá sem a devida 

contrapartida na instrumentalização da instituição responsável pelo controle ambiental e pela 

gestão dos recursos naturais ou sem a desconcentração ou descentralização dos serviços 

ambientais. 

Contraditoriamente às dificuldades no campo da fiscalização e do monitoramento 

ambiental, assim como no setor de gestão dos recursos naturais, o setor de licenciamento de 

empreendimentos ganhou uma dinamização maior nas últimas administrações, agilizando a 

expedição das licenças ambientais, inclusive de empreendimentos instalados em áreas de 

proteção ambiental. Além disso, dá-se a redução significativa das multas por infração à 

legislação ambiental e o aumento dos termos de compromisso, estes usados largamente na 

última administração do órgão. 
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Neste sentido, vê-se que o órgão estadual de meio ambiente de Pernambuco está,  

forçosamente, inserido na lógica de expansão das atividades econômicas. Há mais uma 

adequação do instrumento de controle ambiental à expansão econômica do que esta aos 

requisitos de preservação e conservação do meio ambiente. O órgão estadual de meio 

ambiente, face à orientação imposta pelo próprio governo, revela-se como sendo um 

instrumento à serviço da rentabilidade econômica e não, necessariamente, da sustentabilidade 

ambiental.  
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ANEXO B - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTUARINAS36 

 
Criação: Lei nº 9.931, de 11 de dezembro de 1996* 
Órgão responsável: CPRH 
Ementa: Define como Área de Proteção Ambiental as reservas biológicas constituídas pelas seguintes 
áreas estuarinas do Estado de Pernambuco: 
 

� Estuário do Rio Goiana e Megaó 
Localização: extremo norte do Estado, município de Goiana 
Área: 4.776 hectares 
 
� Estuário do Rio Itapessoca 
Localização: município de Goiana – PE, localidade de Tejucupapo 
Área: 3.998 hectares 
 
� Estuário do Rio Jaguaribe 
Localização: Município de Itamaracá 
Área: 212 hectares 
 
� Estuário do Canal de Santa Cruz 
Localização: Municípios de Itamaracá, Itapissuma e Igarassu - PE 
Área: 5.292 hectares 
 
� Estuário do Rio Timbó 
Localização: Municípios de Paulista, Abreu e Lima e Igarassu - PE 
Área: 1.397 hectares 
 
� Estuário dos Rios Jaboatão e Pirapama 
Localização: Municípios do Cabo e Jaboatão dos Guararapes - PE  
Área: 1.284 hectares 
 
� Estuário dos Rios Sirinhaém e Maracaípe  
Localização: Municípios de Ipojuca e Sirinhaém - PE 
Área: 3.335 hectares 
 
� Estuário do Rio Carro Quebrado 
Localização: Município de Barreiros - PE 
Área: 402 hectares 
 
� Estuário do Rio Una 
Localização: Município de Barreiros e São José da Coroa Grande - PE 
Área: 553 hectares 
 
 
* A Lei não foi regulamentada no prazo de 180 dias, a partir da data da sua publicação (12/12/86), 
conforme previa o seu Artigo 9º. 
 

ANEXO C - LISTA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO37 
 

                                                           
36 http://www.cprh.pe.gov.br/cudo-secoes-sub.asp?idsecao=380&idconteudo=751, disponível em 14 de julho de 
2004. 
37 http://www.cprh.pe.gov.br/ctudo-secoes-sub.asp, disponível em 14 de julho de 2004. 
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 Área da UC no 
município (ha) 

Ecossistema Diploma Legal 

ABREU E LIMA: 
Estuário do Rio Timbó 
Reserva Ecológica Mata de Miritiba 
Reserva Ecológica Mata de São Bento 

 
190,47 
273,40 
109,60 

 
Manguezal  
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 

ALTINH0: 
RPPN Reserva Cabanos 

 
6,00 

 
Caatinga 

 
Portaria IBAMA nº92/02 
(06.08) 

ARARIPINA: 
APA Chapada do Araripe 
 

 
105.399,89 

 
Caatinga 

 
Decreto Federal 04.08.97 

BARREIROS: 
Estuário do Rio Carro Quebrado 
APA da Cosata dos Corais 
Estuário do rio Uma 
APA  de Guadalupe 

 
74,21 

- 
119,76 

2.287,00 

 
Manguezal 
Marinho 
Manguezal 
Diversos 
 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Dec. Fed. de 27.10.97 
Lei Estadual 9.931/86 
Dec. Est. nº 19.635/97 

BETÂNIA: 
RPPN Murício Dantas 
 

 
888,00 

 
Caatinga 

 
Portaria IBAMA 104/97N 

BEZERROS: 
Parque Ecológico de Serra Negra 
 

 
3,24 

 
Caatinga 

 
Dec Lei Municipal 036/89 

BODOCÓ: 
APA Chapada do Araripe 
 

 
66.510,88 

 
Caatinga 

 
Dec. Fed. de 04.08.97 

BREJO DA MADRE DE DEUS: 
RPPN Fazenda Bituri 
 

 
110,21 

 
Brejo de altitude 

 
Portaria CPRH 225/99 

CABO DE SANTO AGOSTINHO: 
Estuários dos Rios Jaboatão e Pirapama 
Reserva Ecológica Mata da Serra do Cotovelo  
Reserva Ecológica Mata do Cumaru 
Reserva Ecológica Mata do Sistema Gurjaú 
Reserva Ecológica Mata do Urucu 
Reserva Ecológica Mata do Camaçari 
Reserva Ecológica Mata de Duas Lagoas 
Reserva Ecológica Mata do Zumbi 
Reserva Ecológica mata de Bom Jardim 
Reserva Ecológica Mata de Contra Açude  
 

 
1.200,99 

545,40 
16,40 

744,47 
351,41 
223,30 
140,30 
292,40 
245,28 
144,56 

 
Manguezal 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 

CARUARU: 
Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho 
 

 
359,00 

 
Brejo de altitude 

 
Lei Municipal 2.796/83 

CEDRO: 
APA Chapada do Araripe 
 

 
1.873,85 

 
Caatinga 

 
Dec. Fed. 04.08.97 

ESCADA: 
Reserva Ecológica Mata do Urucu 
 

 
44,27 

 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.989/87 

EXU: 
APA Chapada do Araripe 
 

 
83.289,59 

 
Caatinga 

 
Dec. Fed. 04.08.97 

FLORESTA: 
RPPN Maurício Dantas 
Reserva biológica de Serra Negra 
 

 
592,00 
550,00 

 
Caatinga 
Brejo de altitude 

 
Portaria IBAMA 104/97N 
Dec. Fed. 87.519/82 

GOIANA:    
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RPPN Fazenda Tabatinga 
 
Estuário dos Rios Goiana e Megaó 
Canal de Santa Cruz 
Estuário do Rio Itapessoca 

19,32 
 

4.668,54 
722,63 

3.437,87 

Mata Atlântica e 
manguezal 
Manguezal 
Manguezal 
Manguezal 
 

Portaria CPRH 093/97 
 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.931/86 

IGARASSU: 
Estuário do Canal de Santa Cruz 
Estuário do rio Timbó 
Reserva Ecológica Mata da Usina São José 
 

 
1.020,30 

749,35 
274,62 

 
Manguezal 
Manguezal 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.989/87 

INAJÁ: 
Reserva Biológica de Serra Negra 

 
330,00 

 
Brejo de altitude 

 
Dec. Fed. 87.519/82 
 

IPOJUCA: 
Estuários dos Rios Sirinhaém e Maracaípe 
APA de Sirinhaém 
RPPN Nossa Senhora do Oiteiro de Maracaípe 
  

 
2.605,09 

296,48 
76,20 

 
Manguezal 
Diversos 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Dec. Est. 21.229/98 
Portaria IBAMA 58/00 

IPUBI: 
APA chapada do Araripe 

 
69.056,69 

 
Caatinga 

 
Dec. Fed. 04.08.97 
 

ITAMARACÁ: 
Reserva Ecológica Mata Lanço dos Cações 
Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz 
Reserva Ecológica Mata do Engenho Macaxeira 
Reserva Ecológica Mata de Jaguaribe 
Reserva Ecológica Mata do Engenho São João 
Reserva Ecológica Mata do amparo 
Estuário do Rio Jaguaribe 
Estuário do Canal de Santa Cruz 

 
50,12 
54,68 
60,84 

107,36 
34,00 

172,90 
211,02 

1.360,19 

 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Manguezal 
Manguezal 

 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.931/86 
 

ITAPISSUMA: 
Estuário do Canal de Santa Cruz 

 
2.413,76 

 
Manguezal 

 
Lei Estadual 9.931/86 

JABOATÃO DOS GUARARAPES: 
Estuário dos Rios Jaboatão e Pirapama 
Reserva Ecológica Mata de Jangadinha 
Reserva Ecológica Mata de Mussaíba 
Reserva Ecológica Mata de Manassu 
Reserva Ecológica Mata do Engenho Salgadinho 
Reserva Ecológica Mata do Sistema Gurjaú 
  

 
285,30 
84,68 

272,20 
264,24 
257,00 
157,44 

 
Manguezal 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 

JAQUEIRA: 
RPPN Frei Caneca 

 
630,43 

 
Mata Atlântica 

 
Portaria IBAMA 091/02 
(06.08) 
 

 
LAGOA DO OURO: 
Reserva Biológica de Pedra Talhada 

 
 

1.787,00 

 
 
Mata Atlântica 

 
 
Dec. Fed. 98.542/89 
 

MOREILÂNDIA: 
APA Chapada do Araripe 

 
35.679,25 

 
Caatinga 
 

 
Dec. Fed. 04.08.97 

MORENO: 
Reserva Ecológica Mata do Engenho Moreninho 
Reserva Ecológica Mata de Caraúna 
Reserva Ecológica Mata da Serra do Cotovelo 
Reserva Ecológica Mata do Cumaru 
Reserva Ecológica Mata do Sistema Gurjaú 

 
66,48 

169,32 
432,10 
350,80 
175,19 

 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
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RPPN Fazenda Santa Beatriz do Carnijó 25,50 
 

Mata Atlântica Portaria IBAMA 24/01 

OLINDA: 
Reserva Ecológica Mata do Passarinho 

 
13,36 

 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.989/87 
 

PAULISTA: 
Estuário do Rio Timbó 
Reserva Ecológica Mata de Jaguarana 
Reserva Ecológica mata do Janga 
Estação Ecológica de Caetés 

 
751,19 
332,28 
132,24 
157,00 

 
- 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 11.622/98 
 

RECIFE: 
Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos 
Reserva Ecológica Mata do Curado 
Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico 
Reserva Ecológica mata do Engenho Uchoa 
Reserva Ecológica Mata do são João da Várzea 
APA do Engenho Uchoa 
Parque Estadual de Dois Irmãos  

 
37,72 

102,96 
10,72 
20,00 
64,25 

192,00 
388,67 

 

 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Diversos 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Municipal 17.548/96 
Lei Estadual  11.622/98 

RIO FORMOSO: 
Estuário do Rio Formoso 
APA de Guadalupe 
APA de Sirinhaém 
APA costa dos Corais 
Reserva Biológica de Saltinho  
 

 
854,41 

12.075,00 
2.529,97 

- 
167,00 

 

 
Estuário 
Diversos 
Diversos 
Marinho 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Lei Estadual 19.635/97 
Dec. Est. 21.229/98 
Dec. Fed. de 27.10.97 
Dec. Fed. 88.774/83 

: 
RPPN Pedra do Cachorro  

 
18,00 

 
Caatinga 

 
Portaria CPRH 088/01 
 

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE: 
APA Costa dos Corais 
Estuário do Rio Uma 

 
- 

370,73 
 

 
Marinho 
Manguezal 
 

 
Dec. Fed. de 27.10.97 
Lei Estadual 9.931/86 

SALOÁ: 
RPPN Reserva Natural Brejo 

 
52,39 

 

 
Mata Atlântica 

 
Portaria do IBAMA 90/02 
(06.08) 

SÃO LOURENÇO DA MATA: 
Reserva Ecológica Mata do Quizanga 
Reserva Ecológica Mata do Tapacurá 
Reserva Ecológica Mata do Toró 
Reserva Ecológica Mata do Camucim 
Reserva Ecológica Mata do Oiteiro do Pedro 
Estação Ecológica do Tapacurá  

 
228,96 
100,92 
80,70 
40,24 
51,24 

777,00 

 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Lei Estadual 9.989/87 
Portaria UFRPE 051/75 
 

SERRITA: 
APA  Chapada do Araripe 

 
13.330,97 

 
Caatinga 

 
Dec. Fed. de 04.08.97 
 

SIRINHAÉM: 
Estuários dos Rios Sirinhaém e Maracaípe 
APA de Sirinhaém 
APA de Guadalupe 
Estuário do Rio Formoso 

 
1.001,21 
3.884,41 
6.150,00 
1955,40 

 

 
Manguezal 
Diversos 
Diversos 
Manguezal 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Dec. Est. 21.229/98 
Dec. Est. 19.635/97 
Lei Estadual 9.931/86 

TAMANDARÉ: 
Estuário do Rio Formoso 
APA Costa dos Corais  
APA de Guadalupe 
Reserva Biológica de Saltinho 

 
204,31 

- 
11.079,00 

381,00 

 
Manguezal 
Marinho 
Diversos 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.931/86 
Dec. Fed. de 27.10.97 
Dec. Est. 19.635/97 
Dec. Fed. 88.774/83 
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Estuário do Rio Carro Quebrado 
(Ilhetas/Mamucabas)   

189,31 
 

Manguezal Lei Estadual 9.931/86 

TACARATU: 
Reserva Biológica de Serra Negra 

 
220,00 

 
Brejo de altitude 

 
Dec. Fed. 87.519/82 
 

TRINDADE: 
APA Chapada do Araripe 

 
183,98 

 
Caatinga 

 
Dec. Fed. 04.08.97 
 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO: 
Reserva Ecológica Mata do Urucu 

 
119,62 

 
Mata Atlântica 

 
Lei Estadual 9.989/87 
 

 
 

 

 

 


