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RESUMO 

Apesar do reconhecimento do direito ao meio ambiente como direito fundamental, do debate 

sobre a sustentabilidade e do conteúdo ambiental da função social da propriedade rural, o 

Brasil enfrenta grandes dificuldades em implementar as leis ambientais que incidem sobre a 

propriedade privada da terra. Tal fato decorre das contradições inerentes ao sistema 

capitalista, da persistência da idéia de propriedade como um direito absoluto e da política 

desenvolvimentista do Estado, em contraposição à fragilidade das políticas ambientais. Mas 

esta dificuldade é ainda maior quando se exige o cumprimento das normas ambientais das 

propriedades rurais das usinas sucroalcooleiras de Pernambuco, que têm na base de sua 

ocupação o poder sobre a terra e a exploração da natureza no sistema capitalista, através da 

instituição da plantação colonial (plantation). No ano de 2008, já no contexto de incentivo à 

produção do etanol, o IBAMA realizou a operação denominada Engenho Verde, através da 

qual autuou todas as usinas sucroalcooleiras de Pernambuco por ausência de licença 

ambiental do cultivo da cana-de-açúcar e interpôs ações civis públicas, requerendo a 

adequação ambiental legal das propriedades rurais usineiras. Este trabalho discute o contexto 

e os desdobramentos da operação Engenho Verde, procurando analisar os avanços e entraves 

na tentativa de adequação ambiental legal dessas propriedades até o presente momento. 

 

Palavras-chave: Função Social da Propriedade Rural; Zona da Mata de Pernambuco; Usinas 

sucroalcooleiras; Adequação Ambiental Legal. 



 

 

ABSTRACT 

Despite the acknowledgment of the right to environment as a primal right, the debate on 

sustainability and the environmental content of the social function of rural property, Brazil 

faces major difficulties in implementing environmental laws that affect private property of the 

land. This is due to the contradictions inherent in the capitalist system, to the persistence of 

the idea of property as an absolute right and to the developmental policy of the state, in 

contrast to the fragility of the environmental policies. But this difficulty is even greater when 

it requires the implementation of the environmental standards of the rural properties of 

Pernambuco‟s alcohol and sugarcane mills, which are basically about the possession of the 

land and the profiteering of nature in the capitalist system by the foundation of colonial 

plantation (plantation). In 2008, in the context of encouraging the production of ethanol, 

IBAMA carried out the operation called Engenho Verde, by which it petitioned every 

Pernambuco‟s alcohol and sugarcane mills because of the absence of an environmental permit 

for sugarcane cultivation and began a lawful public battle, requiring the legal environmental 

suitability of mill rural properties. This paper discusses the context and consequences of the 

Engenho Verde operation, trying to analyze the advances and obstacles attempting to conform 

these properties to the environmental laws so far. 

 

Keywords: Social Function of the Rural Property; Zona da Mata de Pernambuco; Alcohol 

and sugarcane mills; Conformation to the environmental laws. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crise ambiental provocada pelo modelo de desenvolvimento predominante nas 

sociedades atuais vem suscitando uma série de discussões acerca das formas de apropriação 

dos recursos naturais no mundo, bem como da necessidade de criação de um corpo de regras 

capazes de impor limites eficazes à degradação ambiental do planeta. 

A preocupação com a questão ambiental consolidou-se na agenda mundial a partir da 

década de 1970, quando o meio ambiente passou a ser considerado um direito fundamental. 

Posteriormente, a propagação da ideia de sustentabilidade criou um campo de disputa pela 

legitimidade de uma determinada forma de produção em relação ao meio ambiente.  

Estes fatos influenciaram o tratamento da questão ambiental no Brasil, levando à 

adoção de um discurso e de algumas práticas de “sustentabilidade” pelos setores ditos 

produtivos, assim como colocaram na ordem do dia a elaboração de leis a respeito. A 

constituição de 1988 reconheceu o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 

direito fundamental e inseriu a preservação do meio ambiente como parte integrante do 

conteúdo da função social da propriedade rural. 

Embora a legislação ambiental brasileira seja considerada uma das mais avançadas do 

mundo e a propriedade privada no Brasil deva atender ao viés ambiental de sua função social, 

há uma série de dificuldades em tornar tais normas efetivas. Dificuldades estas que se revelam 

ainda maiores quando se fala em propriedade da terra, e particularmente, a das usinas 

sucroalcooleiras da Zona da Mata de Pernambuco.  

Apesar dos problemas, algumas ações vêm sendo propostas e realizadas, sobretudo 

pelos órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente, como o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente (OEMAs), principalmente através de autuações e licenciamentos ambientais, e 

também pelo Ministério Público, por meio de ações civis públicas e termos de ajustamento de 

condutas.   

Neste contexto, em julho de 2008, o IBAMA, no exercício da competência 

fiscalizatória da legislação ambiental, e de forma inédita na história de Pernambuco, autuou 

24 usinas sucroalcooleiras do Estado por ausência do licenciamento ambiental das atividades 

de cultivo da cana-de-açúcar; também interpôs ações civis públicas contra 20 destas usinas 

requerendo a adequação ambiental legal de suas propriedades rurais, em operação 

denominada Engenho Verde.  
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O questionamento da função ambiental das propriedades rurais das usinas é de suma 

importância para o contexto local, pois ocorre numa região de cultivo secular de cana-de-

açúcar, bastante degradada, com o pior índice de remanescente de Mata Atlântica do país, e 

na qual as usinas possuem as maiores propriedades e desempenham um papel centralizador, 

além de forte influência política.  

A ação do IBAMA teve grande repercussão na mídia local e nacional, desencadeando, 

inclusive, a demonstração pública de insatisfação do atual Governador do Estado de 

Pernambuco: afinal, no ano de 2007, o Governo Estadual firmara com os usineiros, através da 

Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco (CPRH) e do 

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool em Pernambuco (SINDAÇÚCAR/PE), um 

Termo de Compromisso segundo o qual as usinas obrigavam-se a recompor uma pequena 

parte do passivo ambiental existente em suas propriedades, com metas que foram 

consideradas incipientes pelo IBAMA/PE.  

Fato interessante é que a operação Engenho Verde foi deflagrada exatamente num 

momento em que a atividade sucroalcooleira encontra-se, novamente, em expansão, 

impulsionada, sobretudo, pelo incentivo governamental e internacional à produção do etanol, 

propagado como combustível “limpo”, capaz de substituir a gasolina e minimizar o efeito 

estufa e o aquecimento global. A utilização do etanol é difundida como uma forma de 

consumo energético “verde” que, supostamente, tornaria possível a diminuição dos impactos 

ambientais sem a necessidade de promover a mudança do modelo de desenvolvimento 

predominante nas sociedades atuais; ideia bastante sedutora ao setor produtivo, e também aos 

governos.  

Ao autuar as usinas sucroalcooleiras e interpor ações civis púbicas, todas de uma só 

vez e pelas mesmas razões, o IBAMA procurou dar efetividade às normas de proteção 

ambiental que constituem requisitos necessários para o cumprimento da função social da 

propriedade rural no país. Mas a atuação do IBAMA em Pernambuco incide sobre o setor 

herdeiro das plantações coloniais, que secularmente exerceu grande influência no país. Além 

disso, esta operação acontece num momento de pressão pela flexibilização das normas 

ambientais pelo setor produtivo e por determinados setores do Governo. 

Nossa pesquisa teve como objetivo realizar um estudo acerca da função ambiental das 

propriedades rurais das usinas de açúcar e álcool da Zona da Mata de Pernambuco e das 

possibilidades de adequação das mesmas à legislação ambiental, através da análise dos 

desdobramentos da operação Engenho Verde.  
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Como objetivos específicos procuramos identificar a situação ambiental dessas 

propriedades e as razões que motivaram a deflagração da operação pelo IBAMA; verificar 

que impactos esta operação exerceu nos rumos da adequação ambiental das propriedades 

rurais das usinas; e identificar a existência de instrumentos de política e gestão ambiental 

pública, que passaram a ser, ou não, utilizados no Estado de Pernambuco a partir da operação 

Engenho Verde.  

Inicialmente, supúnhamos que seria possível realizar uma análise com base em dados 

específicos sobre a situação das propriedades rurais das usinas, como o tamanho dessas 

propriedades, as porções do espaço que deveriam estar ocupadas com Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL) e que não estão, etc. No entanto, no curso da 

pesquisa, constatamos que nem mesmo os órgãos ambientais dispõem destas informações, 

que, aliás, constitui um dos principais pedidos do IBAMA, conforme será discutido ao longo 

deste trabalho. 

Nossa pesquisa foi realizada através da análise qualitativa de entrevistas, documentos 

(processos judiciais e administrativos referentes às usinas) e matérias de jornais. 

No total foram realizadas sete entrevistas, incluindo funcionários e dirigentes do 

IBAMA. Em razão do pedido de não identificação formulado pela maioria dos entrevistados, 

a referência a eles é feita de forma genérica neste trabalho, utilizando-se denominação fictícia. 

Também foram consultados dois funcionários da CPRH que prestaram valiosas informações, 

mas não se dispuseram a gravar entrevista e também não autorizaram a citação de seus nomes. 

Vê-se que há um certo receio em se falar publicamente das usinas de Pernambuco. 

Ao todo foram consultados na sede das instituições, IBAMA e Justiça Federal, 

respectivamente, 21 processos administrativos resultantes das 24 autuações, e 10 processos 

judiciais, dentre os 20 existentes. Os processos judiciais também foram consultados através do 

site da Justiça Federal de Pernambuco e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sobretudo 

na verificação do andamento e das decisões proferidas pelos magistrados. A maioria dos 

documentos acessados encontra-se anexada no bojo dos processos administrativos e judiciais, 

que não correm em segredo de justiça e permitem, portanto, a consulta pública. 

Constitui também fonte para nosso trabalho matérias publicadas nos dois principais 

jornais impressos de Pernambuco, o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco, em 

relação aos quais pesquisamos os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Foram, ainda, acessadas 

matérias em sites da Internet, citadas ao longo da dissertação, além da bibliografia utilizada na 

realização deste trabalho. Algumas informações referentes à usina Trapiche e Cruangi 
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resultam da participação da pesquisadora no trabalho de campo realizado por Fernanda 

Cornils Benevides, no ano de 2009. 

A dissertação está estruturada em três capítulos.  

No Capitulo 1 fazemos uma discussão mais teórica sobre a Função Social da 

Propriedade Rural e o Paradigma Ambiental, discutimos a legitimação da atividade 

econômica canavieira a partir do conceito de sustentabilidade e da função social da 

propriedade. 

Abordamos questões referentes ao surgimento da função social da propriedade no 

século XX, a constitucionalização da função, legitimação do uso da propriedade, os requisitos 

de cumprimento da função social da propriedade rural no Brasil; a questão ambiental geral e a 

política ambiental brasileira, assim como alguns dos órgãos ambientais executores dessa 

política. Neste capítulo também discutimos a criação do conceito de desenvolvimento 

sustentável e a disputa pela legitimação ambiental feita com base na opção por um 

determinado discurso de sustentabilidade.  

Tratamos, ainda, das contradições e dificuldades de efetivação das normas ambientais 

para o cumprimento da função ambiental da propriedade e do desenvolvimento sustentável no 

contexto do capitalismo. E traçamos uma discussão sobre as questões referentes à propriedade 

rural na Zona da Mata de Pernambuco, a formação desta sociedade açucareira, a concentração 

fundiária e a questão ambiental na região. 

Na redação deste capítulo utilizamos como autores de referência Norberto Bobbio, 

Paolo Grossi, Carlos Frederico Marés, Eros Roberto Grau, Cristiana Derani, Enrique Foladori, 

Philippe Pomier Layrargues, Henri Acserldar, Enrique Leff, Manuel Correia de Andrade, 

Sidney Mintz, Christine Dabat, Peter Eisenberg, John Bellamy Foster, entre outros. 

No Capítulo 2 nos dedicamos a analisar o Contexto e Antecedentes da Operação 

Engenho Verde, situando a atuação do IBAMA no contexto das políticas de adequação 

socioambiental do governo federal para o setor sucroalcooleiro, bem como em relação ao 

acordo feito entre o governo de Pernambuco e os usineiros no ano de 2007. Apontamos as 

motivações, a relevância da operação do IBAMA e a discordância com a agência estadual do 

meio ambiente. Nesta parte do trabalho utilizamos como material, sobretudo, as entrevistas e 

o Termo de Compromisso – Processo n° 6132/2007, onde constam as cláusulas do acordo do 

SINDAÇÚCAR com a CPRH, além de algumas matérias de jornal. 

O Capítulo 3 aborda as autuações e processos administrativos e judiciais em relação 

aos quais traçamos uma análise dos relatórios e petições do IBAMA, bem como das defesas 
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administrativas e judiciais das usinas, apontando os principais aspectos suscitados pelas partes 

e a interpretação e discurso assumido por elas. Trazemos a análise das decisões judiciais já 

proferidas no bojo das ações civis públicas interpostas pelo IBAMA contra as usinas, bem 

como do processo de negociação extrajudicial, que resultou na suspensão dos processos 

judiciais por quase dois anos sem que se tenha chegado a um acordo. Procuramos identificar 

os avanços e limites da operação Engenho Verde na adequação ambiental das usinas 

sucroalcooleiras de Pernambuco.  

Também neste capítulo, analisamos a posição do Jornal do Comércio e do Diário de 

Pernambuco em relação à operação, apontando o discurso e o silêncio desta imprensa sobre a 

mesma. Procuramos identificar os diferentes discursos em relação à questão ambiental das 

propriedades rurais das usinas proferidos pelo IBAMA, pelas usinas e pela imprensa. Para a 

realização deste capítulo utilizamos como fonte, particularmente, os documentos contidos nos 

processos administrativos e judiciais, além dos referidos jornais. 

Ao final do trabalho, tecemos breves considerações sobre os limites e desdobramentos 

desta operação do IBAMA, cuja análise revela o campo contraditório e conflituoso no qual se 

insere a questão ambiental das propriedades rurais das usinas sucroalcooleiras na Zona da 

Mata de Pernambuco.   
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CAPÍTULO 1 – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL E O PARADIGMA 

AMBIENTAL 

 

1.1 Propriedade e Função Social 

A sociedade capitalista tem como um de seus fundamentos a propriedade privada dos 

meios de produção. Portanto, elementos como a água, o solo, as matas etc, imprescindíveis 

para o florescimento e manutenção da vida em sua diversidade, encontram-se em sua maioria 

em espaços disciplinados pelo regime jurídico da propriedade privada.  

Genericamente, propriedade pode ser definida como uma relação entre um 

determinado sujeito e um objeto, na qual o sujeito possui com exclusividade a faculdade de 

decidir e dispor a respeito desse objeto (Bobbio, 1992, p. 1021).  

O conteúdo desta relação de pertencimento, disciplinado e protegido pelos 

ordenamentos jurídicos é mutável e a intensidade e o grau de poderes exclusivos e de 

disposição que os sujeitos exercem sobre os bens variam segundo os vários climas históricos 

e segundo os vários conteúdos que um mesmo clima histórico dá àquele invólucro aberto e 

disponível que convencionalmente identificamos como propriedade (Grossi, 2006, p. 5).  

No curso do processo de formação do capitalismo, houve a retomada do pensamento 

de alguns filósofos e institutos jurídicos greco-romanos, que influenciaram a visão de mundo 

e definição das formas de organização do Estado, poderes políticos e direitos dos “cidadãos”, 

nos moldes e interesses da burguesia nascente como classe dominante.  

Neste contexto, algumas características presentes na concepção da propriedade romana 

foram retomadas e intensificadas pelo direito burguês, particularmente a exclusividade e o 

poder absoluto sobre um bem. Mas a propriedade moderna não se caracterizou apenas pela 

exacerbação desses poderes proprietários. Enquanto na Idade Média o direito de propriedade 

era complexo, ligava-se à coisa, ao mundo dos fatos, e admitia diversos tipos de poderes 

“proprietários”
1
 exercidos concomitantemente sobre um mesmo bem, a propriedade moderna 

vai se caracterizar pela simplificação, com concentração dos poderes nas mãos de um único 

indivíduo; e pela abstração, na medida em que o direito de propriedade passa a se centrar no 

sujeito, no poder do indivíduo abstrato sobre a coisa. A propriedade moderna surge como: 

                                                 
1
 Paolo Grossi (2006) discute que a propriedade na Idade Média era complexa, sobre uma mesma coisa incidiam 

diversos poderes de conteúdo proprietário, autônomos e imediatos, pertencentes a diferentes sujeitos, de maneira 

que se pode falar na existência de propriedades sobre o mesmo bem. Na Idade Média, esse feixe de poderes 

proprietários reunidos em um só sujeito pode fazer dele o titular da propriedade sobre a coisa, mas a 

propriedade não é uma realidade monolítica, a sua unidade é ocasional e precária, e cada fração leva em si a 

tensão a tornar-se autônoma e a força para realizar o desmembramento (Grossi, 2006, p. 66). 
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Uma relação pura, não aviltada pelos fatos, mesmo que normalmente disponível aos 

fatos, em virtude da carga de extroversão que lhe é própria, sem referência ao 

conteúdo, perfeitamente congenial àquele indivíduo abstrato, sem carne e osso, que 

vem paralelamente se definindo como momento determinante da interpretação 

burguesa do mundo social. (...) 

O projeto jurídico revela finalmente a sua urdidura sapiente e refinada: no plano do 

direito era consignado ao novo homo oeconomicus – personagem, repetimos, 

abstrato – um instrumento ágil e fungível, legitimado nos valores supremos e 

inatacáveis a partir do exterior, ideologicamente não aproximável das precedentes 

soluções medievais porque fruto daquele complexo de forças sincrônicas que 

constituem a cultura moderna e a experiência jurídica moderna.  

A propriedade: um instituto bem no centro do projeto; ela mesma coração e 

substância do projeto. (Grossi, 2006, p. 71/72) 

 

Conforme salienta Marés (2003), referindo-se à transformação da terra em propriedade 

absoluta: A ideia de apropriação individual, exclusiva e absoluta, de uma gleba de terra não 

é universal, nem histórica nem geograficamente. Ao contrário, é uma construção humana 

localizada e recente, que foi sendo formulada na teoria e na prática concomitantemente ao 

surgimento do Mercantilismo, do Estado, e no interesse das classes sociais nascente (Marés, 

pp. 17 e 18)
2
. 

Não obstante a estreita relação entre a formação do Estado moderno e o 

desenvolvimento do capitalismo, no campo jurídico, ao menos sob o aspecto formal, a 

“civilização burguesa” estabeleceu uma separação nítida entre a esfera pública e a privada, 

criando um esquema dicotômico no qual a propriedade foi inteiramente inserida no campo do 

direito privado; na concepção prevalecente em todo o século XIX, a propriedade figurou 

como o instituto central do Direito privado, em torno do qual gravitariam todos os bens, em 

contraposição às pessoas (Comparato, 1997, p. 1). Neste modelo, as funções mais coletivas 

da propriedade ficariam restritas às propriedades públicas, pertencentes ao Estado, que 

também foi transformado em uma pessoa, “pessoa jurídica”, diferente, mas individual (Marés, 

2003, p. 36). 

As bases éticas que fundamentaram o direito de propriedade na civilização greco-

romana3, deixaram de existir na sociedade burguesa; a propriedade privada moderna se 

                                                 
2
 A referência do autor é em relação à propriedade da terra na formação do capitalismo, tema que discute em seu 

livro A Função Social da Terra. Em que pese a semelhança entre a existência de um poder absoluto como 

característica da propriedade romana e da propriedade burguesa, a exacerbação e o superdimensionamento 

desses poderes absolutos e exclusivos do proprietário de terra, assim como a abstração desta propriedade 

destacam-se como uma característica particular da propriedade burguesa.  
3
 Na civilização greco-romana, a propriedade privada – assim como a família e a religião doméstica – faziam 

parte da constituição social, da organização institucional da sociedade, que não podia, em hipótese alguma, ser 

alterada, quer por deliberação popular, quer por decisão dos governantes. Na organização da cidade antiga, 

aliás, as instituições que diziam respeito à vida privada eram mais sólidas e estáveis que as formas de governo, 

e distinguiam, mais do que estas, uma cidade da outra. (...) No Direito romano arcaico, este poder fazia parte 

das prerrogativas do pater familias sobre o conjunto dos escravos e bens (família pecuniaque), que compunham 
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justifica na ideia da existência de um direito natural do homem relacionado à subsistência do 

indivíduo e ao fruto do trabalho de seu corpo (Comparato, 1997). O direito natural é 

entendido como aquele inerente à própria natureza humana, portanto de inspiração divina, 

enquanto o direito positivo é fruto da criação do homem na vida em sociedade; sendo de 

inspiração divina, o direito natural não pode ser preterido ao direito positivo e deve prevalecer 

sobre este.  

São Tomás de Aquino (século XIII) admitia a existência da propriedade enquanto um 

direito criado pelo homem, que poderia dela dispor, distribuir, transferir, mas o direito de usar 

esta propriedade (da terra) seria um direito natural de todo necessitado. Neste sentido, a 

propriedade era entendida como uma utilidade (Marés, 2003). 

 No século XVII, John Locke retoma o pensamento de São Tomás de Aquino e 

aprofunda a visão de que o direito de propriedade se restringe ao uso, e a parte que exceder 

este uso pertencerá a outro. Mas Locke introduz a ideia de que o excedente para não 

pertencer ao proprietário tem que estar em risco de se deteriorar, tem que ser corruptível, ou 

seja, não é a falta de uso que descaracteriza a propriedade, mas a possibilidade de que se 

ponha em deterioro (Marés, 2003, p 24). Ao fazer isso, torna possível e legitima, 

teoricamente, para a burguesia, a ideia de que os bens não deterioráveis possam ser 

infinitamente acumulados, independentemente do seu uso, o que favorece a acumulação 

capitalista. 

Para a burguesia, o direito de propriedade vai assumir um patamar superior até mesmo 

aos direitos burgueses de liberdade e de igualdade, conforme expressa o pensamento de 

Rousseau:  

É certo que o direito de propriedade é o mais sagrado entre todos os direitos dos 

cidadãos e é, sob certos aspectos, mais importante que a própria liberdade; seja 

porque isso se refira muito de perto à conservação da vida, seja porque, sendo os 

bens mais fáceis de subtrair e mais difíceis de defender que a pessoa, deve-se 

respeitar mais aquilo que se pode tirar mais facilmente, seja porque a propriedade 

seja o principal fundamento da sociedade civil e a verdadeira garantia das 

obrigações dos cidadãos. (Rousseau, 1994, p. 171).  

 

Neste sentido, Marés (2003) traça uma relação entre a construção do Estado moderno 

e a necessidade de garantia jurídica da propriedade, através dos demais direitos burgueses de 

liberdade e igualdade (igualdade formal): 

                                                                                                                                                         
o grupo familiar. Prerrogativas soberanas, porque absolutas e ilimitadas, imunes a qualquer encargo, público 

ou privado, e de origem sagrada, por força de sua vinculação com o deus-lar (Comparato, 1997, p. 1). Na 

propriedade moderna há desvinculação da dimensão religiosa, adquirindo sentido de mera utilidade econômica. 



9 

 

Dito de outra forma, a função do Estado, no momento de sua constituição, era 

garantir a propriedade que necessita da liberdade e igualdade para existir. Só homens 

livres podem ser proprietários, podem adquirir propriedade, porque faz parte da idéia 

da propriedade a possibilidade de adquiri-la e transferi-la livremente. A igualdade é 

por sua vez, essencial para a relação entre homens livres, somente o contrato entre 

iguais pode ser válido. (Marés, 2003, p. 18). 

 

Ao mesmo tempo em que a concepção de propriedade abstrata e absoluta foi pensada e 

construída, acentuou-se na Europa o antropocentrismo e a desmistificação dos elementos da 

natureza
4
, impulsionando o processo de apropriação, transformação e o uso ilimitado desta em 

proveito do homem. Tal concepção favoreceu ao desenvolvimento da produção capitalista e 

da transformação dos elementos naturais passíveis de apropriação em mercadoria, inclusive a 

terra.  

A visão de natureza predominante na cultura ocidental ainda hoje é fortemente 

marcada pela concepção hierárquica, utilitarista e dominadora de determinados homens e 

grupos sobre o mundo natural. Este compreende as plantas, os animais e pessoas cujas 

características físicas e/ou culturais foram associadas a elementos da natureza, como 

mulheres, crianças, índios, negros, pobres etc. imprimindo-lhes a marca da suposta 

inferioridade através de justificativas filosóficas, científicas e morais que se prestaram a dar 

legitimidade ao tratamento desigual e subordinado dispensado à natureza e às “pessoas 

naturais”
5
. 

Na concepção grega de Aristóteles, por exemplo, todos os seres e povos são vistos 

como partes integrantes da natureza, cada qual possuindo atribuições específicas que definem 

seu lugar na ordem hierárquica tida como natural, que parte do princípio de que Alguns seres, 

quando nascem, estão destinados a obedecer; outros, a mandar (Aristóteles, 2001, p. 17). 

Nesta ordem, o logos, razão e palavra, é o argumento utilizado para justificar o domínio 

daquele que, supostamente, o possui sobre o que, supostamente, não possui, definindo, assim, 

as bases que justificam os domínios da alma sobre o corpo, do homem sobre o animal, do 

senhor sobre o escravo, do marido sobre a mulher, do pai sobre o filho, e dos gregos sobre os 

bárbaros.  

No cristianismo (oficial), o logos pagão será substituído pelo logos cristão (Zéa, 

1978, p. 115), mantendo-se a ideia de desigualdade e hierarquia aristotélica. Mas igual atitude 

de exclusão do outro se notava, em escala ainda maior, face aos povos “primitivos” que não 

                                                 
4
 Por uma questão prática na abordagem do tema, utilizamos aqui a expressão “natureza” para identificar tudo o 

que não é humano, embora o ser humano também seja parte inseparável da natureza.  
5
 Utilizamos a expressão “pessoas naturais” para nos referir à que, por alguma característica, foram associadas a 

elementos da natureza e tratadas como inferiores, como as já citadas no texto, mulheres, negros, índios, crianças, 

pobres etc. 
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dispunham de atributos como os que também faltavam aos animais: tecnologia, linguagem 

inteligível e religião. (Thomas, 1996. p.49)
 6

. 

Embora não se possa atribuir à doutrina cristã a atitude dominadora e destrutiva do ser 

humano frente à natureza, a forma como ela foi difundida contribuiu para o aprofundamento 

da concepção instrumental que o homem tem do mundo natural, pois a natureza foi criada 

por Deus para servir ao homem e Deus dirigiu-se exclusivamente a ele (Passmore, 1995, p. 

92). O processo de difusão do cristianismo oficial também foi acompanhado do 

desencantamento da natureza, que era presente na cultura dos povos europeus: 

Nem sempre os homens reconheceram a natureza como estranha. Durante a maior 

parte da sua história, eles pensaram os processos naturais como tendo intenções e 

como capazes de serem influenciados exatamente à maneira dos seres humanos, pela 

oração e súplica – não através de um Deus antropomórfico - mas diretamente, sem 

mediação (Passmore, 1995, p. 92). 

 

O processo de separação sociedade/natureza se acentuou no curso do desenvolvimento 

do capitalismo, impulsionado pela ciência, pela técnica e pela visão de progresso, que resultou 

no predomínio da denominada “racionalidade instrumental”
7
. A natureza, desencantada, pôde 

ser conhecida, transformada, explorada e mercantilizada em termos globais no capitalismo, 

parte do processo civilizatório europeu. Como ressalta Foladori (2001, p. 164), as leis 

econômicas que regulam a produção capitalista não são alheias à relação do ser humano 

com seu ambiente, mas a condicionam. 

 Também a propriedade privada da terra constitui um dos principais motores 

econômicos do capitalismo nascente na Europa.  

A economia clássica moderna formula a ideia de riqueza com base no conceito de 

escassez, desconsiderando os bens abundantes e classificando como bens econômicos apenas 

os bens escassos. Neste caso, a propriedade privada, ao se tornar escassa, passa a constituir 

riqueza capitalista: 

                                                 
6
 Ainda como exemplo de justificativa do tratamento desigual e utilitário da natureza, citamos Descartes, que, 

por exemplo, resolve o problema ético do tratamento cruel dispensado aos animais ante o argumento de que estes 

não sentem e não raciocinam, portanto, não podem realmente sofrer (Passmore, 1995, p. 94). Quanto aos povos 

de lugares quentes, Montesquieu (2007) justifica a inferioridade destes, e até mesmo sua escravidão, baseando-se 

no determinismo climático, que faz dos habitantes destas regiões seres fracos, preguiçosos e indolentes, de 

imaginação excessiva e baixa racionalidade; já Rousseau (2006), não obstante exalte o “bom selvagem”, deixa 

claro que a este falta a experiência e a história dos homens “civilizados”, falta o “progresso” dos europeus. No 

século XIX, o renomado cientista Broca esforça-se para provar cientificamente a inferioridade do homem negro, 

tese concebida a priori, que, obviamente, será confirmada pelos resultados das medições cranianas efetuadas 

segundo método desenvolvido por ele próprio (Gould, 1991). 
7
 A racionalidade instrumental refere-se ao exercício de uma racionalidade científica, típica do positivismo, que 

visa à dominação da natureza para fins lucrativos, submetendo a ciência, a técnica e a própria produção 

cultural ao capital (Fraga, 2000).  
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A propriedade privada se torna, assim, um pressuposto não econômico para a 

economia mercantil capitalista moderna, na medida em que a propriedade privada, o 

nome já o diz, priva quem não é proprietário e, assim, constitui a escassez como 

base da economia (mercantil capitalista). Privar homens e mulheres da riqueza, a 

começar pela própria natureza, com a propriedade privada da terra, é condição para 

que se instaure o reino da economia mercantil. (Porto-Gonçalves, 2006, p. 123) 

 

A propagação do conteúdo jurídico da propriedade tem como marco histórico a 

Revolução Francesa de 1789, a partir da qual se difundiram os direitos burgueses de 

liberdade, igualdade e propriedade, este último considerado como sagrado, absoluto e 

inviolável, um direito individual a ser garantido e protegido pelo Estado contra tudo e contra 

todos. 

 Conforme o disposto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a 

propriedade é um dos direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem: Como a 

propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 

quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e 

prévia indenização (art. 17º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789)
 8

.  

Sob o aspecto econômico, conforme salientou Marés, O desenvolvimento capitalista 

transformou a terra em propriedade privada, e a terra transformada em propriedade privada 

promoveu o desenvolvimento do capitalismo (Marés, 2003, p. 81). Sob o aspecto jurídico, o 

direito de propriedade destaca-se como o mais importante direito burguês, garantido nas 

constituições dos Estados e nas leis positivadas em codificações civis, as quais dedicam 

grande parte de suas normas à regulamentação da propriedade e aos poderes quase ilimitados 

do proprietário sobre o bem.  

A concepção de propriedade liberal gerou uma grande contradição no seio do 

capitalismo, sobretudo em relação ao regime jurídico da propriedade da terra, que provocou 

piora nas condições de vida da população, o aumento da exclusão, do êxodo rural e da 

pobreza no campo e na cidade, fortalecendo o surgimento de movimentos sociais que 

reivindicavam mudanças: 

                                                 
8
 O texto da Declaração assim dispõe: Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, 

tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos 

males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis 

e sagrados do homem... a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples 

e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. (...) Art. 2º. A finalidade 

de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e do homem. Esses direitos são a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão.  (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – 1789. 

Fonte: site da Biblioteca de Direitos Humanos da USP: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-

Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-

1789.html. Acesso em 30/12/2010.) 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html.%20Acesso%20em%2030/12/2010
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html.%20Acesso%20em%2030/12/2010
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html.%20Acesso%20em%2030/12/2010
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De fato, já não havia mais, na Europa do final do século XIX, quem acreditasse que 

o liberalismo, com sua propriedade absoluta, pudesse fazer frente à miséria dos 

trabalhadores e a cada vez mais insustentável situação insurreicional vivida da 

Rússia à Inglaterra. Enquanto a Rerum Novarum reclamava por uma propriedade 

com dignidade humana, os socialistas europeus propugnavam na práxis do 

socialismo, utópico ou científico, que a dignidade humana somente seria possível 

sem a propriedade privada. (Marés, 2003, p. 81). 

 

Ante a degradação da vida dos trabalhadores europeus e a iminência da eclosão de 

movimentos revolucionários, a Igreja Católica, também em crise pela perda de fiéis, publica a 

Encíclica Rerum Novarum, em 1891. Em síntese, esta Carta analisa a crise social pela qual 

passava a Europa, critica o “capitalismo selvagem”, as condições de vida indignas dos 

trabalhadores e ressalta a necessidade de intervenção do Estado na economia, a fim de 

humanizar as relações de trabalho e frear as ideias e os movimentos socialistas da época
9
. A 

Rerum Novarum manteve o princípio da propriedade privada como direito natural, mas 

defendeu a introdução de limitações aos contratos e ao exercício do direito de propriedade, 

influenciando o surgimento do princípio da função social. 

Por outro lado, o avanço do socialismo, tanto no campo das ideias como de sua efetiva 

adoção, gerou, para os países capitalistas, a necessidade de incorporar juridicamente alguns 

direitos de cunho econômico e social, o que fizeram mantendo, contudo, o núcleo essencial 

dos postulados do capitalismo liberal, a propriedade privada (Barroso, 2009, p. 97/104).  

No início do século XX, o conceito de função social da propriedade foi desenvolvido 

por teóricos, sendo, posteriormente, incorporado às constituições dos Estados Sociais como 

uma forma de “humanizar” o conteúdo da propriedade capitalista. Dentre estes, destacou-se 

Leon Duguit
10

, para quem: 

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a 

função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária; a propriedade implica 

para todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o crescimento da 

riqueza social. Só o proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode 

aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não é, de modo 

algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se 

deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder. (León Duguit. 

Traité de droit constitutionel, 1912, apud Gomes, 2010, p. 121) 

 

A função social foi incorporada ao direito de propriedade de forma pioneira na 

Constituição Mexicana, de 1917, e na Constituição de Weimar, de 1919. Esta última, dispõe, 

                                                 
9
 Carta Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII sobre a condição dos operários, 1891. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-

novarum_po.html>. Acesso em: 20 dez. 2010. 
10

 Léon Duguit influenciou os autores latino americanos e é considerado o “pai” da visão de que os direitos só se 

justificam por sua contribuição na missão social que estes devem cumprir (Gomes, 2010). 
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no artigo 153: “A propriedade obriga e o seu uso e exercício devem representar uma função 

no interesse social”
11

. 

Segundo Bonavides (2000, p. 333), foi a Constituição de Weimar, em especial, que 

influenciou a difusão da finalidade social do regime de propriedade em constituições de 

diversos países, como, por exemplo, do Brasil, nas constituições de 1934, 1946 e de 1988, 

tendo esta última ampliado o alcance da função social da propriedade e dedicado um número 

maior de artigos ao tema. Ressalte-se que no Brasil nunca houve propriamente Estado de Bem 

Estar Social, mas a introdução de alguns direitos característicos desta formação.  

O Princípio da Função Social não implicou no esvaziamento do conteúdo capitalista 

da propriedade privada; pelo contrário, a propriedade privada é seu pressuposto necessário. 

(Grau, 2008, p. 233)
12

. No mesmo sentido dispõe Orlando Gomes (2010, p.122/123), para 

quem esse conteúdo essencial da propriedade ...permanece intangível, assim como seus 

componentes estruturais. A propriedade continua privada, isto é, exclusiva e transmissível 

livremente.  

O que o capitalismo organizado em Estado de Bem-Estar faz é reconhecer a 

necessidade da existência de alguns direitos econômicos e sociais, no intuito de amenizar a 

desigualdade material existente nas relações formalmente iguais, o que favorece a própria 

sobrevivência do sistema capitalista. Assim, impõem-se determinadas obrigações positivas, de 

fazer, ao setor produtivo e ao Estado, e não apenas abstenções, como se verifica na afirmação 

dos direitos fundamentais de primeira geração
13

. 

 A inserção do princípio da função social no reconhecimento jurídico da propriedade 

modifica a concepção clássica liberal deste instituto, na medida em que lhe atribui um novo 

conteúdo que condiciona a legitimidade do direito do proprietário do bem ao cumprimento de 

uma finalidade em benefício do coletivo e não exclusivamente do proprietário.  

                                                 
11

 Art. 153 da Constituição de Weimar, citado por Marés, 2003, p. 85. 
12

 Para Eros Grau (2008), a função social da propriedade atinge apenas a propriedade privada, já que a 

propriedade pública cumpriria, por princípio, uma função que já é social; contudo esta não é uma posição 

unânime, havendo doutrinadores que defendem que a propriedade pública pelo simples fato de ser pública não 

cumpre necessariamente uma função social, e por esta razão, o princípio da função social alcançaria também a 

propriedade pública.  
13

 Os direitos fundamentais que foram sendo afirmados a partir da Revolução Francesa costumam ser 

classificados pela doutrina jurídica em direitos de primeira, segunda, terceira e até quarta geração, que tem 

relação com a ordem com que foram sendo incorporados/reivindicados juridicamente. Os direitos de primeira 

geração são os de liberdade, igualdade e propriedade, que no geral implica na abstenção de fazer alguma coisa 

que os limitem; os de segunda geração são os direitos trabalhistas, direitos à saúde, ao desenvolvimento, etc, que 

implicam numa ação positiva, de promoção do direito, para o Estado e para o particular; os de terceira geração 

são os direitos mais difusos, que pertencem a toda coletividade, como o direito ao meio ambiente, tema que será 

abordado em específico nesta dissertação. 
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Há diferentes entendimentos acerca do significado e alcance da função social da 

propriedade. Em matéria de direito, há quem entenda a função social como uma limitação ao 

exercício do direito de propriedade decorrente do Poder de Polícia do Estado
14

; e há os que 

entendem que o princípio da função social atribui ao direito de propriedade um novo 

conteúdo.  

Uma vez tida como limitação, as consequências jurídicas do não cumprimento da 

função social podem redundar na aplicação de determinadas sanções ao proprietário por parte 

do Estado, como, num caso extremo, a desapropriação do bem, que se faz mediante o 

pagamento de uma indenização. Se a Função Social for compreendida como um princípio que 

inaugura um novo conteúdo ao direito de propriedade (ainda que mantendo o conteúdo 

privado capitalista), esta função será tida como parte integrante da própria razão de existir da 

propriedade, e, portanto, a relação jurídica de propriedade só existirá enquanto existir o 

cumprimento de sua função; trata-se da “propriedade-função-social” (Grau, 2008): 

O princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o conceito 

jurídico-positivo de propriedade (destas propriedades), de modo a determinar 

profundas alterações estruturais na sua interioridade. 

Em razão disso – pontualizo – é que justamente a sua função justifica e legitima essa 

propriedade. (Grau, 2008, p. 247).  

 

Considerado desta forma, o proprietário do bem que não realiza a função social sobre 

o qual exerce o direito de propriedade não gozará do reconhecimento e proteção do Estado na 

defesa e manutenção do domínio sobre este bem, pois o direito não existe separado do 

cumprimento de sua finalidade, de sua função. Neste caso, ante o descumprimento, ao invés 

de sofrer uma desapropriação, o proprietário deverá perderá o bem, sem direito ao 

recebimento de qualquer indenização a ser paga pelo Estado (Grau, 2008). Assim, as 

                                                 

14
 Em sentido amplo, o Poder de Polícia é a atividade exercida pelo Estado que limita e condiciona a propriedade 

e a liberdade aos interesses coletivos (Mello, 2002). Como exemplo de poder de polícia há a atuação exercida 

pela administração para regular ou coibir o desenvolvimento de determinadas atividades, como é o caso do 

licenciamento e da fiscalização ambiental, que constituem atividades decorrentes do poder de polícia 

administrativa dos órgãos ambientais.  A conceituação legal de Poder de Polícia é dada pelo Código Tributário 

Nacional, que no art. 78 dispõe da seguinte maneira: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 

ou coletivos.(BRASIL. Lei n° 5.172 de25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível no Site da 

Presidência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm. Acesso em 01/05/2010.) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm


15 

 

consequências pelo não cumprimento da finalidade social da propriedade variam de acordo 

com o tratamento dado pelo ordenamento jurídico de cada país.  

Também o conteúdo da função social da propriedade é variável de acordo com o bem 

sobre o qual incide e o contexto da época. Neste sentido, houve um aumento da incidência da 

finalidade social sobre um número maior de bens no decorrer do século XX, assim como uma 

ampliação de seu conteúdo, na medida em que outros direitos fundamentais passaram a ser 

reconhecidos e inseridos no conteúdo da função social da propriedade, particularmente o 

direito ao meio ambiente. 

 

1.2 Propriedade rural no Brasil e Meio Ambiente 

A história do direito de propriedade não é homogênea, tampouco consiste na única 

forma de apropriação entre os diferentes povos do mundo, mas o processo de expansão 

civilizatório capitalista europeu disseminou o modelo de propriedade privada da Europa a 

diferentes lugares do mundo, dentre os quais, o Brasil. 

Do início da colonização brasileira até o advento da Lei de Terras, de1850, vigia no 

Brasil o sistema português de Sesmarias. Na forma como foi implementado, a Coroa 

Portuguesa, que se considerava dona de todas as terras brasileiras, concedia e garantia a terra 

aos “bons cristãos”, para uso e ocupação no interesse e em nome da colonização, através do 

reconhecimento da posse e do título de Sesmeiro.  

A Lei de Terras estabeleceu que a partir daquele momento as terras devolutas de 

monopólio da União, posteriormente repassada aos estados (em 1891), teriam preço e só 

poderiam ser adquiridas através da compra e venda; portanto, no Brasil, esta lei transformou a 

terra em mercadoria, garantida enquanto propriedade
15

.  

Com o fim da escravidão e a transformação da terra em mercadoria, esta assume o 

caráter de renda capitalizada, que poderia ser comercializada, fator antes representado pelo 

monopólio dos escravos. Desta forma, o monopólio de classe sobre o trabalhador escravo se 

transfigura no monopólio de classe sobre a terra (Martins, 1981, p, 45). Assim, a formação 

do Brasil está intimamente relacionada com o poder exercido pelos senhores de escravos e 

proprietários sobre a terra. 

                                                 
15

 Tal fato trouxe graves consequências para os que não tinham dinheiro para comprar a terra e se apropriavam 

desta por meio da posse; a lei de terras também criou obstáculos para a ocupação da terra pelos negros libertos 

em 1888. 
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No Brasil colonizado, em que pese a existência de diversas formas específicas de 

apropriação diferentes da propriedade privada européia
16

, o regime jurídico da propriedade foi 

imposto segundo o modelo predominante na Europa. A Constituição outorgada de 1824 

reconheceu o direito de propriedade nos moldes do capitalismo liberal, limitado apenas pela 

possibilidade de desapropriação para uso de interesse público, com pagamento de prévia 

indenização
17

. 

Posteriormente, enquanto na Europa já se discutia a necessidade de cumprimento de 

finalidade social pela propriedade privada, e o México estava prestes a promulgar sua 

constituição revolucionária de 1917, o Brasil reproduzia o conteúdo absolutista da 

propriedade no Código Civil de 1916 (vigente até o ano 2002), nada mencionando sobre a 

finalidade social da propriedade:  

Art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus 

bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. (...) 

Art. 527. O domínio presume-se exclusivo e ilimitado, até prova em contrário.  

Art. 528. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao 

seu proprietário, salvo se, por motivo jurídico, especial, houverem de caber a 

outrem. (Código Civil de 1916. Lei n° 3071de 1º de janeiro de 1916. Disponível no 

site da Presidência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso 

em 28/10/2010) 

 

Na Constituição de 1934, há uma tímida referência ao sentido da função social
18

, que 

vai aparecer de forma mais clara na Constituição de 1946
19

, particularmente no art.147 § 3º 

que dispõe: O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com 

observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com 

igual oportunidade para todos (Constituição de 1946).  

                                                 
16

 Como diferentes tipos de posses, de apropriação indígena, de extrativismos, etc, algumas das quais persistem, 

apesar das imposições do sistema dominante.  
17

 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte.(...) XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente 

verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor 

della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a 

indemnisação.(Constituição Política do Imperio do Brazil de 25 de março de 1824.  Disponível no Site da 

Presidência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em 15/09/2010.) 
18

 Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, 

na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da 

lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, 

poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado 

o direito à indenização ulterior. (Dos Direitos e Garantias Individuais. Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível no site da Presidência: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em 20/10/2010. 
19

 A Constituição de 1946, assim como a anterior, mantém o direito de propriedade como direito individual, mas 

já insere de forma clara a obrigação do uso da propriedade em consonância com o bem estar social. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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O modelo privado monopolista da terra que se implementou no Brasil desde o período 

colonial gerou, ao longo da nossa história, uma grande concentração fundiária com exclusão 

contínua de camponeses e população rural do acesso à terra20.  

Contudo, no âmbito legal, o Brasil reconheceu a necessidade de cumprimento da 

função social da propriedade rural através da Lei n° 4.504/64, denominada Estatuto da Terra, 

de 1964, ainda vigente. Esta lei tinha como objetivo modernizar a produção, além de prever a 

desapropriação fundiária em áreas de interesse social: 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 

 § 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, 

simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, 

assim como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os 

que a possuem e a cultivem. 

 

Posteriormente, a função social da propriedade vai ser referida de forma expressa e 

mais abrangente na Carta de 1988, que inovou e ampliou o alcance deste princípio, que 

passou a incidir sobre: bens culturais (art. 216), bens destinados à produção econômica (art. 

170, III), sobre a propriedade urbana (art. 182, § 2º), a propriedade agrária (art. 186, II), e 

bens ambientais (art. 225) (Derani, 2002, p. 64).  

Ao elevar a função social da propriedade rural ao status de norma constitucional, 

praticamente mantendo a redação do Estatuto da Terra, a CF adicionou o dever de utilização 

adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, conforme se verifica abaixo: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 186. grifo nosso) 

                                                 
20

 A história brasileira é repleta de lutas no campo ligadas a apropriação da terra, como a fuga de escravos e sua 

organização em quilombos no período colonial, os grandes movimentos camponeses no início da República, 

como Canudos, Contestado etc; as Ligas Camponesas de meados do século XX e os movimentos dos sem-terra a 

partir da década de 1980. O Brasil nunca realizou reforma agrária como forma de modernização do seu 

capitalismo, menos ainda como forma de realização de justiça social, mantendo até os dias atuais um sistema 

fundiário baseado na concentração. De forma pontual, o país tem promovido alguma distribuição de terras 

através da criação de assentamentos rurais implementados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), do Governo Federal. Estes assentamentos são resultado, sobretudo, da pressão exercida pelos 

diversos movimentos de trabalhadores rurais sem terra existentes no país.  
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Também o Código Civil de 2002, no art. 1.228, trouxe disposições sobre a função 

social da propriedade e incorporou ao seu conteúdo a preservação do meio ambiente: 

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas; (Código Civil de 2002, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 

1.228. Grifo nosso) 

 

Ao mesmo tempo em que nossa Constituição protege o direito de propriedade, exige o 

cumprimento de sua função social, tanto no art. 5º, incisos XXII e XXIII, do Capítulo 

dedicado aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (as constituições anteriores tratavam 

o tema em capítulo denominado Dos Direitos e Garantias Individuais, sem menção ao aspecto 

coletivo), quanto no art. 170, II e III, da Ordem Econômica
21

. Elaborada num período recente, 

de grandes expectativas de mudança em face da redemocratização do país e no qual a questão 

ambiental já se consolidara na agenda mundial, a denominada “Constituição Cidadã” 

incorporou ao seu texto, além de uma série de direitos humanos sociais e econômicos a 

proteção ao meio ambiente, reconhecendo aspectos relevantes de direitos difusos e coletivos, 

considerados fundamentais.  

A Carta de 1988 inseriu dispositivos sobre o meio ambiente de forma dispersa no texto 

constitucional, além de um artigo específico com incisos dedicados exclusivamente ao tema. 

O caput do art. 225 assim dispõe: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações (art. 225, CF/88).  

Embora de forma indireta, o artigo 225 faz referência clara à sustentabilidade, na 

medida em que se refere ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e “dever de 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A CF/88 também legitima qualquer cidadão a 

interpor ação popular contra atos lesivos ao meio ambiente, no capítulo dedicado aos direitos 

                                                 
21

 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 

atenderá a sua função social; e Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: (...) II - propriedade privada; III - função social da propriedade. 

(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.) 
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e garantias fundamentais, art. 5º, inc. LXXIII
22

. Com isso, possibilita, formalmente, a atuação 

de cidadãos na defesa deste direito difuso e fundamental. 

Da conjugação do inciso II do art. 186, que estabelece como conteúdo da função social 

da propriedade rural a proteção ao meio ambiente, com o art. 225, acima citados, infere-se “a 

consagração da função ambiental da propriedade rural, cuja realização é condição para o 

cumprimento da função social da propriedade” (Borges, 1998, p. 69).  

Para que a propriedade rural cumpra sua função social no Brasil ela deve, ao mesmo 

tempo, atender aos requisitos de produção racional e adequada, utilização adequada dos 

recursos naturais e preservação do meio ambiente, disposições que disciplinam as relações de 

trabalho e exploração que favoreça ao bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, tudo 

isto de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Neste sentido, em última instância é a lei 

que vai definir os contornos e alcance do conteúdo da função social da propriedade. A 

propriedade que não atende às leis trabalhistas ou aos requisitos ambientais legais ou às 

demais exigências previstas nas normas, não cumpre sua função na sociedade e está sujeita a 

sanções do Estado. 

A sistemática inaugurada pela constituição atribuiu à qualidade ambiental a categoria 

de bem que pertence a toda coletividade. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 

bem de interesse difuso, e direito de todas as pessoas, independente deste ambiente situar-se 

sobre uma base material “constituída” de propriedade privada (Silva, 2010).  

Por outro lado, considerando que a função social da propriedade, com os requisitos de 

cunho econômico, social e ambiental nela imbuídos, resulta numa modificação do conteúdo 

do direito de propriedade, não haveria, em tese, incompatibilidade entre o direito de 

propriedade e o uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, 

considerando o disposto na lei.  

Segundo o entendimento de doutrinadores
23

, o bem ambiental coletivo, de uso comum 

do povo, é um bem imaterial, e não há incompatibilidade quanto a sua incidência sobre uma 

propriedade material privada: 

Os bens imateriais de uso comum adquirem, assim, uma nova forma no 

ordenamento e alteram a essência da propriedade em que se assentam, porque não 

impõem apenas limites ao uso, mas condicionam o próprio exercício do direito, isto 

faz com que seja criada uma estreita relação entre os bens de uso comum imateriais, 

                                                 
22

 Art. 5º, LXXIII: "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 
23

 Como José Afonso da Silva, Rui Carvalho Piva, dentre outros. 
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como o meio ambiente ecologicamente equilibrado e os seus suportes materiais, 

sejam privados ou públicos. Porque estes adquirem a função de proteger aqueles, 

quer dizer, rompem com a plenitude da propriedade privada. (Marés, 2003, p. 47-8). 

 

 

Um dos principais desafios do ordenamento jurídico brasileiro consiste em dar eficácia 

às normas consideradas de direito fundamental no país (Sarlet, 2003). Este desafio também se 

aplica ao viés ambiental da função social da propriedade, pela necessidade de dar 

cumprimento às leis ambientais em si, garantindo a qualidade do meio ambiente, e de efetivar 

a propriedade da terra como função social, tudo isto compatibilizando propriedade privada, 

desenvolvimento/crescimento e meio ambiente (!).  

Como a CF/88 estabelece que a lei definirá os critérios e graus que especificam o 

conteúdo dessa função, em última instância, são as leis e, portanto, a adequação às normas 

ambientais que garantem o cumprimento da função ambiental da propriedade rural no Brasil, 

sem a qual o direito do proprietário ao bem torna-se ilegítimo.  

 

1.3 Propriedade Rural na Zona da Mata de Pernambuco e questão ambiental 

As formas de ocupação, de desenvolvimento econômico e social herdadas da época 

colonial, as condições naturais e o modo de apropriação da natureza, assim como as políticas 

regionais de Estado, imprimiram particularidades na organização dos espaços regionais e 

locais brasileiros, que se refletem na atual estrutura agrária, ambiental e de poder. 

A Zona da Mata de Pernambuco foi uma das regiões a serem exploradas pela Europa 

no contexto mercantilista do século XVI. Desde o início da colonização, sua história está 

intimamente ligada à ocupação das terras pela monocultura da cana e pela exportação do 

açúcar ao mercado europeu. 

As sesmarias eram colocadas à disposição dos “bons cristãos” que aceitassem 

desbravar as terras, capturar índios para o trabalho (originalmente; posteriormente, importar 

escravos), cultivar cana e fabricar açúcar. Enquanto este regime vigeu no Brasil, as terras da 

Zona da Mata foram garantidas aos senhores de engenho que exerciam o monopólio sobre 

elas na região.  

A produção mercantil se fazia com base no monopólio da terra, em poder de poucos 

senhores, e da escravidão; não havia escassez de terras no Brasil, mas a escravidão, que 

também gerava comércios e tributos, impunha a necessidade do regime de monopólio de 

classe sobre a terra (Martins, 1981, p. 37/38).  
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Como em Pernambuco a maior parte das terras já constituíam monopólio dos senhores 

de engenho, o advento da Lei de Terras em 1850 não promoveu modificações na estrutura 

agrária local. Também o fim da escravidão não modificou esta estrutura
24

. A Lei de Terras e, 

anteriormente, a Constituição de 1824, apenas reforçaram, sob o aspecto legal, este 

monopólio e garantiram a propriedade e a absolutização dos poderes proprietários, o que já se 

verificava na prática da ocupação da Zona da Mata pernambucana. 

Dentre os fatores que viabilizaram a produção açucareira em Pernambuco, além dos 

interesses de Portugal na obtenção de lucros rápidos, encontra-se a condição natural, 

favorável ao plantio e escoamento da produção. A Zona da Mata, originalmente coberta por 

Mata Atlântica, localizava-se próxima ao litoral, possuía tipo de solo fértil, o massapé, clima 

quente e duas estações definidas, uma seca (outubro a março) e outra úmida (abril a 

setembro), em relação à qual a cana se adaptou muito bem. A instalação dos engenhos 

banguês em sua maioria era feita às margens dos rios, que serviam tanto para irrigação dos 

canaviais quanto para escoamento da produção (Andrade, 2005).  

A expansão da agricultura canavieira e dos engenhos se fez paulatinamente por toda a 

Zona da Mata de Pernambuco, mas este processo foi mais acentuado na Mata Sul (também 

chamada de Mata Úmida) que na Mata Norte (Mata Seca), em razão de uma maior existência 

de rios e de taxa pluviométrica mais elevada, que favoreciam o cultivo da cana e escoamento 

da produção do açúcar (Andrade, 2005). 

Assim, a região que era coberta de Mata Atlântica no século XVI logo sofreu os 

efeitos do desmatamento para o cultivo de um único produto tropical em grandes extensões de 

terras (expropriando as populações indígenas), realizado pela exploração do trabalho escravo 

com vistas à produção de uma mercadoria que se destinava à exportação para consumo 

europeu. A exploração da natureza, das “pessoas naturais” e o exercício do monopólio sobre a 

terra está na base da organização espacial da Zona da Mata de Pernambuco e do poder 

exercido pelos usineiros até os dias atuais. 

Da organização local/regional baseada na produção do açúcar, originou-se uma 

sociedade aristocrática e verticalizada, que tinha no ápice da pirâmide social os senhores de 

engenho. A produção da cana era também realizada por lavradores que, possuindo terras ou 
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 Como se sabe, a economia da região voltada à exportação passava por sucessivas crises, dependendo da 

procura e dos preços do açúcar no mercado externo, o que também orientava a extensão das terras ocupadas pelo 

cultivo da cana. Foi durante um período de crise que se criou a Lei de Terras e, posteriormente, se aboliu a 

escravidão, mas a crise do açúcar que coincidiu com o final da escravidão é decorrente da queda dos preços e da 

concorrência do açúcar no exterior. Certamente a abolição acarretou mudanças na organização da região, mas de 

caráter social. 
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alugando-as, cultivavam o produto e tornavam-se fornecedores dos engenhos (Andrade, 

2005).  

Havia ainda moradores foreiros, que viviam como agregados nas fazendas e tinham 

permissão para cultivar lavouras de subsistência em sítios mais distantes, mediante o 

pagamento de um “foro”, e os moradores de condição, que pagavam em dias de trabalho; 

eventualmente havia empregados remunerados e, por último, os escravos (Andrade, 2005).  

As terras cedidas em regime de sesmaria excluíam os camponeses, que a ela só tinham 

acesso mediante a permissão do dono, que concentrava poder proporcional ao número de 

escravos e de terras que dispunha; quanto maior fosse o número, maior seu poder, de maneira 

que a organização político-social garantia aos senhores de engenho o exercício do poder sobre 

as terras e sobre as pessoas que viviam como agregados e dependentes (Andrade, 2005). 

O modelo de cultivo da cana e a organização da sociedade nesta região, à semelhança 

do que ocorrera em outras áreas do Caribe, era feito nos moldes de plantações coloniais 

(plantations), instituições ao mesmo tempo, políticas e agro-sociais que surgiram e se 

difundiram de maneira intrinsecamente ligadas à emergência da economia capitalista em 

escala global (Mintz, 2003, p. 37).  

Já àquela época, a produção açucareira não se caracterizava apenas pelo cultivo de 

cana-de-açúcar em grandes extensões de terras, mas por modernas “fábricas no campo”, uma 

complexa organização produtiva de caráter industrial que conjugava produção agrícola, 

colheita, produção do açúcar e exportação. Também contava com tecnologia, disciplina e 

divisão do trabalho de forma cronometrada, com integração da produção final ao sistema de 

transporte para escoamento do produto ao exterior. A consciência do tempo na produção é 

uma das características marcantes da plantação, cujo processo era de natureza industrial e 

moderna para seu tempo (Mintz, 2003, p. 44 e 63/64).  

Outra característica da plantação, típica do sistema moderno, está na sua relação entre 

produção e consumo. No início da produção colonial, o açúcar era um produto de luxo, de 

consumo da elite, mas o aumento da sua produção se dá na mesma medida da popularização 

do consumo, enquanto mercadoria de acesso às nascentes classes operárias da Europa. 

Referindo-se a diversos tipos de plantações, que produziam “bebidas estimulantes amargas” 

(como o chá), açúcar e fumo, Mintz (2003) destaca a relação entre a produção e consumo no 

sistema-mundo: 

Embora não-familiares, no início, eles se tornaram desejáveis, particularmente para 

trabalhadores, cuja nutrição era geralmente inadequada, e que, obviamente, 

encontravam grande conforto no fumo, bem como no consumo de bebidas quentes e 
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estimulantes (que transformavam um lanche frio de pão com queijo numa refeição 

quente) e na ingestão de açúcar que adoçava essas bebidas. Essas eram as comidas 

das primeiras verdadeiras pausas na indústria. As primeiras “pausas que refrescam”. 

Ao consumir tais substâncias, os trabalhadores proletários das metrópoles européias 

encontraram-se ligados aos africanos escravizados e, mais tarde, aos trabalhadores 

migrantes coagidos e contratados nas plantações coloniais. Enquanto as fábricas e 

oficinas da Europa produziam tecido de baixa qualidade para vestir escravos, 

moendas para os engenhos de açúcar e instrumentos de tortura necessários para 

manter os escravos sob coação, as plantações das Índias Ocidentais produziam o 

açúcar, o fumo e o rum, que ajudariam a fazer com que os trabalhadores das fábricas 

européias suportassem melhor sua sorte. (Mintz, 2003, p. 45/46). 

 

Neste sentido, a produção açucareira de Pernambuco é moderna desde a sua gênese, 

pois surge concomitante e como parte do capitalismo mundial, como uma atividade de 

natureza industrial que conjugava modernas técnicas de produção agrícola associada à 

fabricação de um produto de grande valor, realizado às custas da exploração do trabalho e 

destinado ao comércio mundial, numa época em que o capitalismo ainda se disseminava na 

Europa, e não havia desenvolvido a indústria.  

Atualmente, esta produção continua moderna, no sentido acima, permanece inserida 

no contexto do capitalismo globalizado, é realizada em grandes propriedades e às custas da 

exploração da mão-de-obra proletarizada no campo, conta com um grande apoio técnico-

científico na modernização da produção agrícola e industrial, que vem sendo diversificada 

com a inserção dos novos e modernos produtos valorizados pelo mercado “verde” mundial, 

como o etanol, além de contar com apoio estatal. 

Este processo de modernização mais recente tem início no final do século XIX. A 

concorrência do açúcar das Antilhas e do próprio açúcar europeu refletiu na estagnação da 

economia da região, e tornou-se imprescindível o investimento na melhoria da qualidade e 

aumento da produção para sua manutenção em condições de concorrência no mercado. A 

tentativa de modernização através da criação de engenhos centrais fracassou e a maioria deles 

não moeu mais que um ano. Mas a tentativa de modernização de alguns senhores de engenho, 

os mais bens sucedidos e, em sua maioria, possuidores de muitos engenhos, se efetivou após a 

entrada de subsídios governamentais no setor (Andrade, 2005). 

Modernas e de grande porte, as usinas tinham como principal fator de diferenciação a 

concentração da atividade agrícola e industrial. Segundo Eisenberg: 

(...) a usina além de comprar a cana dos agricultores – conhecidos como fornecedores 

– ainda produzia sua própria matéria-prima. (...) Realmente, a usina era uma 

reencarnação moderna do engenho tradicional, em escala mais complexa e muito 

maior (Eisenberg, 1977, p. 124). 
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Mesmo após o fim da escravidão e a substituição dessa mão-de-obra pelo trabalho 

livre e cada vez mais proletarizado, a passagem dos engenhos banguês para centrais e, na 

sequência, para usinas, poucas foram as modificações na estrutura fundiária e de poder nesta 

região, de maneira que esta modernização, financiada pelo Estado, deixou intacta a estrutura 

da indústria tradicional do açúcar. Os novos usineiros eram, muitas vezes, ex-senhores de 

engenho, ou seja, membros da antiga oligarquia (Eisenberg, 1977, p. 132).  

Segundo Andrade (2005), com a implantação das usinas, houve um aumento da 

concentração da terra em poder destas, que passaram a dominar áreas enormes, superiores a 

35.000 hectares em cada uma delas, reunindo sob o seu domínio mais de cinquenta antigos 

banguês. Vinte ou trinta engenhos estarem nas mãos de uma única usina é fato comum em 

Pernambuco (Andrade, 2005, p. 117). Atualmente as usinas, em menor número, mantém a 

alta concentração fundiária; a Usina Trapiche, por exemplo, possui trinta mil hectares, ou 

mais
25

 e a usina Zhiuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool Ltda (Usina Cucaú), 33.101 

hectares
26

.  

A partir da segunda metade do século XX, a produção agroindustrial também vai 

sofrer os impactos da denominada “Revolução Verde”. A incorporação do uso de adubos 

químicos, agrotóxicos e irrigação elevaram a produtividade da terra. Este processo aumentou 

a exploração do solo, do trabalhador, a poluição das águas, do solo e do ar. Na realidade, 

como ressalta Almeida (2001, p. 15 e 21), trata-se de um pacote tecnológico do “modelo 

agrícola químico-mecanizado”, que se fundamenta numa lógica econômica capitalista baseada 

no imediatismo e na maximização dos resultados físicos e econômicos a curto prazo, em 

detrimento da reprodução dos equilíbrios naturais. 

Além da intensificação do processo de concentração fundiária na Zona da Mata de 

Pernambuco, no século XX houve uma constante diminuição no número de usinas em 

atividade no Estado: de 49 usinas existentes no início da década de 1970 (Andrade, 1989), 

diminuiu para 21, em 2008, distribuídas em diferentes municípios da região conforme ilustra 

o mapa a seguir: 
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 Fonte: Plano de Controle Ambiental no bojo do processo judicial n° 0012460-91.2008.4.05.8300 da Justiça 

Federal de Pernambuco. Segundo informação de funcionário da usina, ela possui 33 mil hectares. 
26

 Fonte: Site da usina Cucaú: http://www.usinacucau.com.br/usina_historia.asp. Acesso em 16/01/2011. 

http://www.usinacucau.com.br/usina_historia.asp
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Figura 1: Localização das Usinas em Atividade em Pernambuco 

Fonte: ZAPE digital (2001); Mapas Municipais Estatísticos de Pernambuco (2007); Malhas municipais 

digitais do IBGE (2001)  
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O Estado brasileiro sempre esteve presente na formulação de políticas de incentivo, 

modernização e manutenção econômica do setor sucroalcooleiro do Nordeste de uma forma 

geral (Szmrecsanyi, 1979). Na década de 1930, o Estado, através do IAA (criado em 1930 e 

extinto em 1989), não somente passou a financiar a produção como também estabeleceu no 

país um sistema de distribuição de quotas de produção em nível regional (entre as usinas) e 

nacional (entre os estados).   

Ao lado das cotas, havia a garantia de preços mínimos aos produtos, de forma que o 

Estado procurou criar mecanismos de proteção à produção do Nordeste, o que, aliás, era um 

dos principais objetivos do IAA (Oliveira, 1993, p.67/68). Porém, esses mecanismos 

acabaram fortalecendo também a produção sucroalcooleira que se desenvolvia em São Paulo 

e que, tendo uma produtividade superior à do Nordeste, foi assumindo a hegemonia na 

produção nacional. 

Outro marco na promoção da atividade canavieira pelo Estado deu-se com a criação do 

Pro-álcool (Programa Nacional do Álcool), em 1975, que impulsionou mais uma 

modernização do setor e a expansão dos canaviais. No contexto da década de 1970, as 

preocupações ambientais e de esgotamento de recursos naturais já estavam presentes na pauta 

internacional e tingiram positivamente essa modernização da agroindústria sucroalcooleira, 

rebatendo uma das principais críticas feitas aos empresários do setor: sua obsolescência 

(Dabat, 2007, p. 20).  

Este programa resultou na expansão do cultivo da cana por áreas que ainda não 

haviam sido incorporadas aos canaviais, aumentando o desmatamento e piorando as 

condições do ambiente na região
27

. Na época, houve um aumento no número de usinas e 

destilarias independentes e o acirramento da expulsão dos moradores das áreas das plantações. 

Essas expulsões dos moradores para as pontas-de-rua (periferias das cidades), vêm 

acompanhadas de violência física e de ameaças, além da omissão (ausência ou limitação) do 

Estado, que sempre tem se posicionado ao lado dos empregadores (Dabat, 2007).  

A prática de expulsão, que é anterior à década de 1950, se intensificou a partir daquele 

momento, o que é explicado pelo aumento do crescimento do movimento social dos 
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 O Programa Nacional do Álcool, vigente no período de 1975/1985, foi o último grande incentivo do Estado 

Brasileiro ao cultivo da cana-de-açúcar para a produção do álcool no país. Segundo DABAT, um dos efeitos 

mais visíveis do Pro-álcool em Pernambuco foi o desmatamento provocado na região, levando à extinção dos 

resquícios da cobertura vegetal da Zona da Mata, erradicando até mesmo aqueles tufos de vegetação que 

cobriam ainda os cumes das colinas da região, e destruindo os sítios dos moradores que mantinham também 

alguma cobertura arbórea (Dabat, 2006).  
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trabalhadores rurais (Ligas Camponesas e, posteriormente, Sindicatos), surgimento e maior 

aplicação da legislação trabalhista e particularmente pela expansão dos canaviais, 

impulsionados por políticas públicas voltadas à produção do açúcar e, na década de 1970, do 

álcool, através do Pró-álcool. Para Dabat,  

Na ânsia de ocupar maiores áreas com cana, os empregadores empreenderam, nos 

últimos decênios, a destruição das reservas de mata, bem como daquilo que garantia 

uma produção local de frutas, abastecendo tanto as famílias de trabalhadores rurais, 

quanto as pequenas cidades da região. (2007, p. 655). 

 

Atualmente, com o incentivo do Estado à produção do etanol, vem ocorrendo mais um 

processo de modernização do setor
28

, que também “tinge positivamente” a nova fase da 

atividade sucroalcooleira do país, no nosso caso, de Pernambuco. Baseado no discurso de um 

produto “renovável e limpo”, capaz de melhorar o ar poluído das cidades, minimizar o efeito 

estufa e a mudança climática do planeta, o etanol empresta ao setor sucroalcooleiro 

pernambucano (particularmente) uma sustentabilidade que não leva em conta a exploração da 

terra e dos trabalhadores no processo de produção. 

Embora quase não haja mais moradores nas plantações canavieiras, recentemente, já 

no contexto de estímulo à produção do etanol, há registro de pelo menos dois casos 

emblemáticos de expulsão de famílias (e “convencimento” a deixar o local), um ocorrido na 

usina Salgado e o outro, na Trapiche, ambos gerando conflitos.  

No caso da Usina Salgado, esta vinha pressionando cerca de 300 famílias (1.500 

pessoas aproximadamente) de trabalhadores rurais e pescadores que viviam em comunidades 

localizadas nos terrenos de marinha aforados à usina, no município de Ipojuca (sendo terreno 

de marinha, envolve o Estado). Segundo as denúncias, as famílias estavam sendo despejadas 

sem indenização, acompanhamento do Estado e reassentamento adequado, além da usina 

promover a destruição dos sítios
29

.  

                                                 
28

 É importante destacar que a produção do etanol no Brasil está inserida na modernização do capitalismo não só 

por meio da produção para o “mercado verde” internacional, como também pelo interesse das empresas 

estrangeiras em se apropriarem desta produção. Segundo a UNICA, em 2007, 7% da produção de etanol no 

Brasil encontravam-se em mãos estrangeiras, em 2010, este percentual era de 22% estimando-se que, em 2015, 

alcance os 40%. A maior parte do capital investido advém de empresas do setor petrolífero. (CHADE, Jamil. 

Grupos estrangeiros terão 40% da produção brasileira de etanol até 2015. Estadao.com.br, Economia e Negócios, 

13/10/2010. Disponível no site do Jornal estadao.com.br:  

http://economia.estadao.com.br/noticias/not_41842.htm.) 
29

 Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em 

Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CDPA). Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura. 

Relatório com as principais notícias divulgadas pela mídia relacionadas com a agricultura. Período de Análise: 

01 a 31 de julho de 2008. Área Temática: Biocombustíveis. Karina Kato (Assistente de Pesquisa). Disponível 

em: http://www.eduardoferrao.com.br/oppa/clipping/ab/clipping-OPPA-AB-jul_2008.pdf. Acesso em 

10/11/2010. 

http://www.eduardoferrao.com.br/oppa/clipping/ab/clipping-OPPA-AB-jul_2008.pdf
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O outro caso é o da Usina Trapiche, cujo proprietário possui em Alagoas a Usina Serra 

Grande, que detém o maior remanescente de Mata Atlântica do Nordeste, e vem investindo 

em reflorestamento com vistas ao “mercado verde”. Em Pernambuco, a Usina Trapiche 

elegeu as ilhas localizadas no rio Sirinhaém, também aforadas à Usina, para realizar 

reflorestamento, que, diga-se de passagem, foi basicamente feito através do plantio de Ingás 

(e poucas espécies). Ocorre que este reflorestamento foi realizado em conjunto com a 

expulsão das famílias de pescadores tradicionais que viviam nas ilhas há mais de uma 

geração, dando início a um conflito socioambiental. Este hoje gira em torno do cancelamento 

do aforamento da área (terreno de marinha) e da transformação destas ilhas em uma reserva 

extrativista.  

Neste processo, o cancelamento inicial do aforamento foi revertido, houve audiência 

pública para a criação de uma Reserva Extrativista (RESEX)
30

, mas o processo não caminhou 

e encontra-se estagnado no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMbio). Em novembro de 2010, as duas últimas famílias de moradoras das ilhas, que ainda 

resistiam às pressões e ameaças da usina Trapiche (e do Estado, através da coação policial, 

conforme consta no relatório de Direitos Humanos da Plantaforma DhESCA, 2008
31

), foram 

obrigadas a deixar o local, em face de uma decisão judicial proferida em favor da Usina
32

.  

No caso de Sirinhaém, verifica-se que há por parte da usina uma tentativa de acirrar o 

controle sobre o “território verde”, na medida em que este serve aos propósitos de legitimação 

e ao marketing ambiental internacional da usina. Esta possui selos verdes, convênios de 
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 Na ocasião da audiência Pública para criação da RESEX, que tramita na esfera federal, a então Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, Luciana Santos (atual deputada federal pelo 

PCdoB), manifestou o interesse do Governo do Estado em assumir o processo de criação da RESEX, que é 

duramente criticado pelo setor sucroalcooleiro, que já se manifestou na reunião do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente de Pernambuco (CONSEMA) contra a criação desta unidade, bem como da proposta de redefinição 

desta unidade de conservação como Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 
31

 A usina inclusive entrou com uma ação criminal contra os relatores que já haviam denunciado o tratamento 

dispensado às famílias das ilhas em relatórios nos anos de 2005 e 2007. Fonte: Plataforma Brasileira de Direitos 

Humanos e Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais – Plataforma DhESCA Brasil. Relatorias Nacionais dos 

Direitos Humanos ao Meio Ambiente e Trabalho. Relatório da Missão de Seguimento: Violação aos Direitos 

Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Ilhas Sirinhaém. 

Pernambuco, 17 e 18 de junho de 2008. Disponível no site da DhESCA Brasil: 

http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/287_Relat%C3%B3rio-sirinhaem_151008_corrigidoMA_Trab.pdf. 

Acesso em 15/11/2010. 
32

 O despejo das duas famílias que ainda resistiam no local foi anunciado no dia 28/10/2010 pelo Juíz da Vara 

Única de Sirinhaém. Fonte: site da CPT Nordeste: 

http://www.cptpe.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:apos-25-anos-de-conflito-

todos-sao-expulsos-das-ilhas-de-sirinhaem-a-solucao-para-as-familias-e-a-criacao-de-uma-resex-na-

area&catid=2:noticia&Itemid=29. Acesso em 20/12/2010. 

http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/287_Relat%C3%B3rio-sirinhaem_151008_corrigidoMA_Trab.pdf
http://www.cptpe.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:apos-25-anos-de-conflito-todos-sao-expulsos-das-ilhas-de-sirinhaem-a-solucao-para-as-familias-e-a-criacao-de-uma-resex-na-area&catid=2:noticia&Itemid=29
http://www.cptpe.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:apos-25-anos-de-conflito-todos-sao-expulsos-das-ilhas-de-sirinhaem-a-solucao-para-as-familias-e-a-criacao-de-uma-resex-na-area&catid=2:noticia&Itemid=29
http://www.cptpe.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:apos-25-anos-de-conflito-todos-sao-expulsos-das-ilhas-de-sirinhaem-a-solucao-para-as-familias-e-a-criacao-de-uma-resex-na-area&catid=2:noticia&Itemid=29
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pesquisa com universidades
33

 e ONGs internacionais (Conservation International), e tem 

como compradora de seu açúcar a multinacional Coca-Cola, que faz uma série de exigências 

ambientais a seus fornecedores, sem as quais não renova o contrato de compra, conforme 

informações de funcionários da usina. Neste caso, a questão ambiental vem sendo utilizada 

como mecanismo de aumento do controle da usina sobre os “espaços verdes” e, portanto, 

aumento do monopólio sobre a terra e os recursos naturais.  

Tal fato ocorre, não só porque as usinas são secularmente proprietárias das terras e, 

concretamente, dos recursos naturais que utilizam na sua produção, e que excluem da 

utilização os outros, mas porque ao recurso ambiental “preservado” é cada vez mais atribuído 

valor econômico, e há uma necessidade em aparentar e tornar visível a condição de 

“sustentabilidade” ambiental da usina, o que se faz muito através de demonstração da 

existência de áreas verdes.  

Neste contexto, as usinas, que são as maiores proprietárias de terras e produtoras da 

cana-de-açúcar da região, continuam a expulsar sistematicamente esses remanescentes de 

pessoas, negando-lhes o direito de posse e de acesso aos recursos materiais básicos.  

A expulsão dos moradores, com a destruição dos sítios para plantio de cana, resultou 

na expansão da monocultura por espaços que antes eram ocupados por fruteiras e agricultura 

de subsistência, eliminando a pouca diversidade de cultivares nestas áreas, onde só tem lugar 

a homogeneização da cultura. Como parte do processo de modernização das usinas, estas 

incorporaram também o uso de maquinários diversos no processo produtivo, como 

carregadeiras e caminhões, substituindo um grande contingente de trabalhadores da cana.  

A reorganização produtiva também possibilitou a diminuição do tempo de transporte 

da cana colhida até a usina, o que permitiu a intensificação do uso da queima da palha como 

procedimento prévio à colheita. Isto porque, uma vez queimada, a cana deve ser moída no 

prazo máximo de 72 horas, para não perder o teor de sacarose; a cana crua, por outro lado, 

mantém o teor de sacarose por mais tempo, mas seu corte manual é mais trabalhoso e lento, o 

que diminui a produtividade por trabalhador. Como os cortadores de cana são pagos por 

produtividade, e esta é maior quando se trata de cana queimada, as usinas intensificaram o uso 

da queima da palha nos canaviais, barateando o custo da colheita (José Rodrigues, Diretor de 

Política Salarial da FETAPE, 2009)
34

.  
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 Como a UFPE e UFRPE, e as ONG ligadas a professores destas universidades, como o Centro de Pesquisas 

Ambientais do Nordeste - CEPAN e a Associação para Proteção da Mata Atlântica do Nordeste - AMANE. 
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 Entrevista feita pela autora em Recife no dia 28/09/2009. 
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O trabalho do corte da cana é extremamente penoso e desgastante, e este desgaste é 

ainda maior em razão da exigência de produtividade, o que tem levado trabalhadores do setor 

sucroalcooleiro à exaustão e até à morte
35

. Além disso, pesquisas recentes apontam a 

ocorrência de diminuição do tempo de vida útil do trabalhador canavieiro, que passou de 15 

anos nas décadas de 1980 e 1990, para 12 anos em 2000 (Zafalon, 2007). 

A mecanização também forçou o aumento da produtividade por trabalhador, que agora 

tem que concorrer com o ritmo da máquina. Segundo Alves (2006), em São Paulo a 

produtividade de um cortador de cana em 1950 era de 3 toneladas por dia/homem, na década 

de 1980 passou a 6 toneladas e em 2000 a produtividade já era de 12 toneladas/dia/homem. 

Em Pernambuco, onde o plantio é feito em áreas íngremes, também houve aumento da 

produtividade do trabalhador, que passou de 3 toneladas de cana dia/homem na década de 

1950, para uma média 8/9 toneladas atualmente (José Rodrigues da Silva, Diretor de Política 

Salarial da  FETAPE, entrevistado). 

Neste estado, aproximadamente 75% da cana é cultivada em terrenos íngremes, com 

declividade superior a 12%, o que dificulta a mecanização da colheita, segundo o professor 

Luiz Tavares de Melo, da UFRPE (Oliveira, 2006).  Apesar disso, já é possível encontrar no 

mercado colheitadeiras capazes de operar em áreas de relativa declividade (7,5 graus), e esta 

possibilidade da colheita mecanizada em áreas íngremes é real. A empresa Implanor (que 

pertence ao mesmo proprietário da usina Cruangi), de Pernambuco, por exemplo, desenvolve 

atualmente uma colheitadeira mais adaptada ao relevo da região, e que será capaz de atuar em 

terrenos com uma declividade de até 32 graus, segundo informação prestada pela própria 

empresa no ano de 2009 à pesquisadora
36

. Tal fato aponta que há uma busca pelo aumento 

desta mecanização, embora limitada, pois o custo e o alcance desta tecnologia em face do 

                                                 
35

 No período de 2004 a março de 2010, 21 cortadores de cana migrantes morreram em São Paulo em 

circunstâncias que indicam como causa mortis a exaustão; estes casos estão sendo investigadas pelo Ministério 

Público do Estado (Pastoral do Migrante, 2010). Segundo Alves (2006, p. 96), o esforço do trabalhador do corte 

da cana em São Paulo é comparável ao de um atleta, mas é exercido em condições precárias e sem alimentação e 

descansos adequados, o que tem levado estes trabalhadores à exaustão. Um trabalhador que corta 12 toneladas 

de cana, em média, por dia de trabalho realiza as seguintes atividades no dia: caminha 8.800 metros. Despende 

133.332 golpes de podão. Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 kg, em média; portanto, faz 800 

flexões, levando 15 kg nos braços por uma distância de 1,5 a 3 metros. Faz aproximadamente 36.630 flexões e 

entorses torácicos para golpear a cana. Perde, em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda esta 

atividade sob sol forte do interior de São Paulo, sob os efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana 

queimada, trajando uma indumentária que o protege da cana, mas aumenta sua temperatura corporal.  
36

 Também no Jornal Cana, edição de dezembro de 2009, é citada a busca por aquisição de colheitadeiras por 

parte de um grupo de usinas de Pernambuco, dentre as quais a usina Petribu, em matéria que se refere à Implanor 

como única fábrica no Brasil que desenvolve um projeto de colheitadeira para áreas com declividade acima de 

20%. Disponível no site do jornal cana: http://www.jornalcana.com.br/pdf/192/%5Cusinas.pdf. Acesso em 

05/09/2010. 

http://www.jornalcana.com.br/pdf/192/%5Cusinas.pdf
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baixo custo e da possibilidade de exploração da mão-de-obra na região talvez retarde este 

processo, que está em andamento.  

É importante ressaltar, mais uma vez, a modernidade da gênese das plantações e da 

produção do açúcar desde o início da colonização, articulada com a lógica do capitalismo 

global e profundamente associada às desigualdades sociais e à degradação ambiental, que o 

modelo agrícola químico-mecanizado vai acentuar.  

Com o fim do Pró-álcool e a “crise” canavieira da década de 1990, ocorreu uma 

diminuição no número de usinas, mas não houve uma reestruturação agrária na região, que 

hoje é marcada pela concentração fundiária na qual as usinas detêm as maiores propriedades 

rurais. De acordo com o INCRA, 5% dos imóveis cadastrados na Zona da Mata detêm 70% de 

toda a área (INCRA, 2007), que, aliás, apresenta um dos piores índices de pobreza do país. 

Até o século XIX, o açúcar se destacou como o principal produto brasileiro de 

exportação, e Pernambuco era o grande produtor nacional, fato que perdurou até meados do 

século XX, quando a produção pernambucana foi superada pela paulista (Andrade, 2001, p. 

267). Embora sob o aspecto político e econômico os usineiros deste Estado gozem hoje uma 

importância relativa no âmbito nacional, ainda possuem grande importância no Estado; do 

total das exportações realizadas por Pernambuco no ano de 2010, até o mês de novembro, 

42,4% era de açúcar e produtos de confeitaria (SECEX, 2010).
37

  

Além disso, os usineiros ainda detêm as maiores propriedades rurais da Zona da Mata, 

empregam um grande número de trabalhadores nas épocas das safras, possuem inúmeras 

relações de arrendamento, e adquirem cana de grandes, médios e pequenos fornecedores, 

inclusive de um grande número de assentamentos da “reforma agrária” que, não obstante as 

propostas de diversificação dos movimentos de luta pela terra em Pernambuco, por inúmeras 

razões tornam-se fornecedores de cana. 

A influência política dos usineiros é percebida não só nos governos municipais e 

estaduais, mas também no governo federal, como de regra no Estado de uma forma geral, seja 

através de representantes que atuam tanto no poder executivo quanto no legislativo, 

diretamente ou através de lobbies articulando seus interesses.  
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 Dados da SECEX até novembro de 2010 disponíveis em: 

www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?. Acesso em 12/12/2010. De acordo com o publicado na 

imprensa em dezembro de 2010 e janeiro de 2011, 39% das exportações foram de açúcar. Fonte: Açúcar 

representa 39% das exportações. Site do jornal Folha de Pernambuco Digital: 

http://189.1.14.127/index.php/caderno-economia/612312?task=view. Acesso em 10/12/2010; e site Informativo 

dos Portos: http://www.informativodosportos.com.br/?cat=8&paged=6, acesso em 05/01/2011. 

http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file
http://189.1.14.127/index.php/caderno-economia/612312?task=view
http://www.informativodosportos.com.br/?cat=8&paged=6
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A título de exemplo podemos citar a importância que adquiriu, no Governo Luiz 

Inácio Lula da Silva, o deputado federal de família usineira, eleito por Pernambuco, José 

Múcio Monteiro Filho, que primeiro se tornou líder do Governo na Câmara, posteriormente, 

Ministro das Relações Institucionais e atualmente Ministro do TCU; Armando Queiroz 

Monteiro Neto, deputado federal e também de família usineira, presidente da Confederação 

Nacional da Indústria com atuação muito próxima ao Governo, recentemente eleito senador 

com apoio do ex-Presidente, dentre outros
38

. 

A relação dos usineiros com o Estado tem sido contínua ao longo da história, assim 

como tem se repetido o processo de modernização e de concentração da economia açucareira 

em Pernambuco, com constante diminuição do número de usinas em funcionamento, aumento 

da capacidade de moagem das que se mantém e, mais recentemente, diversificação das 

atividades praticadas por estas empresas com inserção de produtos destinados aos novos 

mercados “verdes”.  

Assim, se no início o principal produto fabricado era o açúcar, hoje as usinas também 

produzem álcool/etanol
39

, além de energia para consumo próprio a partir do bagaço da cana, 

já havendo, inclusive em Pernambuco, usinas com projetos de produção de energia para 

comercialização. Outro exemplo de diversificação “verde” é o praticado pela usina Cruangi, 

que atualmente vem investindo no plantio da espécie exótica Neem (Azadirachta indica), 

árvore de fácil adaptação, trazida da Índia para o Brasil na década de 80/90, e cujas folhas e 

sementes são usadas para produzir repelentes naturais que funcionam como defensivos 

agrícolas de plantações, bem como de carrapatos e vermes em animais. 

Há, portanto, um movimento de diversificação da produção desta usina através da 

incorporação de novas tecnologias no processo produtivo ou de novos produtos 

“ecologicamente corretos”, como no caso do Neem, embora, ressalte-se, este plantio seja feito 

também nos moldes de uma monocultura e sem licença ambiental. Atualmente, o setor já se 

denomina como “sucroenergético”, ao invés de sucroalcooleiro, demonstrando a incorporação 

                                                 
38

 Um caso bastante ilustrativo que conjugou interesses de usineiros e “ruralistas” foi o ocorrido no ano 2007, 

quando o senador Jarbas Vasconcelos (de PE), que embora não seja propriamente usineiro ou ruralista, 

participou, ao lado da deputada ruralista Kátia Abreu (líder ruralista no Congresso Nacional), de uma visita à 

fazenda de cana e usina Pagrisa, no Pará. Pelo contexto da época, ficou claro que o intuito da visita era o de 

“desqualificar” a fiscalização do grupo móvel de auditores do trabalho que havia resgatado 1.064 pessoas da 

condição análoga à escravidão no local; este tipo de fiscalização também já flagrou usinas em Pernambuco na 

mesma situação. Além disso, o senador atuou contra a aprovação da proposta de emenda constitucional que 

prevê o confisco das terras onde forem encontrados trabalhadores escravos. (Repórter Brasil Agência de 

Notícias. Fiscalização de trabalho escravo recomeça nesta segunda. Redação Repórter Brasil. 10/10/2007. site: 

http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1204, acesso em 20/12/2009).  
39

 Sobretudo a partir dos incentivos governamentais do Programa Nacional do Álcool – que vai de 1975 a 1989, 

e, mais recentemente, o incentivo à produção do etanol em 2005. 

http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1204
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de um discurso de caráter “ambiental” na manutenção da atividade que se pauta nos mesmos 

princípios gerais do período colonial.  

As usinas contam com apoio de um grande e moderno aparato técnico-científico, 

principalmente governamental
40

, que desenvolve pesquisas voltadas tanto para a melhoria da 

qualidade da cana e condições de cultivo, quanto para diversificação da produção. A 

flexibilidade da atividade sucroalcooleira é ressaltada como uma das características que mais 

favorecem a sua manutenção, ainda que em cenários econômicos desfavoráveis; assim, por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

exemplo, se há queda nos preços do açúcar, há a opção do álcool.  

Em 2009, houve grande elevação do preço internacional do açúcar, o que tem 

incentivado a exportação do produto desde então. Ao lado desta, há também, desde o ano de 

2005, incentivos do Governo Federal à produção do etanol. Portanto, a atividade 

sucroalcooleira de Pernambuco encontra-se, novamente, em expansão, como tem ocorrido em 

todo o país
41

.  

Historicamente, a economia da Zona da Mata, voltada à exportação do açúcar (e, mais 

recentemente, do álcool), tem passado por sucessivos ciclos de expansão e de crise, a 

depender da procura e dos preços do produto no mercado externo, tal fato influenciando a 

extensão da área ocupada pelo cultivo de cana na região.  

Tabela 1 – Moagem de cana, produção de açúcar e etanol em Pernambuco nas safras de 

2006/2007 a 2009/2010 

 Safra 2006/2007 Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 

Moagem de canas 

(ton.) 
15.716,681 19.822.187 19.174.402 17. 945.000 

Produção de 

açúcar (ton.) 
1.369.270 1.683.453 1.529.752 1.512.000 

Produção de 

etanol (m³) 
342.825 511.576 m 545.252 400.026 

Fonte: site do SINDAÇÚCAR: http://www.sindacucar.com.br/noticias_estatisticas.html#, consulta em 

10/01/2011 

Na safra 2009/2010 a região N/NE produziu 59.917.966 ton. de cana, 4.308.087 ton. 

de açúcar e 2.005.164 m³ de etanol. Na mesma safra a produção pernambucana foi de 17,945 

milhões de toneladas de canas moídas, sendo 1,512 milhão de toneladas de açúcar e 400.026 

                                                 
40

 A título de exemplo, citamos o Instituto Agronômico de Campinas, a Embrapa, e, em Pernambuco, a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, que desenvolve diversos projetos voltados ao aumento da 

produtividade da cana na região. 

 

http://www.sindacucar.com.br/noticias_estatisticas.html
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m³ de etanol (MAPA, 2010)
42

. Aproximadamente 60% do açúcar da safra 2008/2009 quanto 

da 2009/2010 foi exportado
43

. 

Comparando-se a safra de 2006/2007 com a de 2007/2008 verifica-se que houve um 

grande aumento da produção de etanol e de açúcar em Pernambuco, com índices de 49,22% e 

22,96% respectivamente. Em relação às safras posteriores, houve uma queda na produção, 

atribuída, pelo presidente do Sindaçúcar, à crise internacional de 2008 e 2009, uma vez que 

mais da metade da produção de açúcar de Pernambuco é exportada
44

.  

Portanto, já se sente em Pernambuco os reflexos do incentivo à produção do etanol, 

mantendo-se, ainda, o açúcar como o principal produto de exportação. 

Um dos fatores de consolidação da cultura da cana na região foi a adaptabilidade às 

condições do ambiente natural e, conforme já referido, o cultivo da cana se fez em extensas 

áreas de solos férteis, próximas aos rios e com a maciça e ininterrupta derrubada da mata 

atlântica. Este processo de destruição, que se acentuou na época do Pro-álcool, continua até os 

dias atuais, quando resta apenas, aproximadamente, 2,5% de remanescente de floresta 

dispersa em pequenos fragmentos, o pior índice do país (IBAMA, Relatório Analítico, 2008. 

PA n° 02019.000.643/2008-45)
45

.  

Ao crescente e ininterrupto desmatamento da Zona da Mata de Pernambuco, soma-se 

o processo de erosão das encostas cultivadas sem utilização de curvas de nível e o 

assoreamento dos rios, tornando-os mais largos e menos profundos, fato que favorece a 

evaporação e o desequilíbrio no regime fluvial (ANDRADE & ANDRADE, 2001, p. 27); os 

cursos d´água praticamente não dispõem de vegetação ciliar e os usineiros não cumprem as 

normas do Código Florestal
46

. Somado a este quadro de degradação ambiental encontra-se, 

ainda, a poluição das águas pelo derramamento do vinhoto ou água de lavagem, resultante do 
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 No site do Sindaçúcar não consta informação sobre a exportação de etanol. Fonte: Relatório do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Safra 2009/10 - posição de 31/03/2010. 
43

 Fonte: site do SINDAÇÚCAR:  http://www.sindacucar.com.br/noticias_estatisticas.html#, consulta em 

10/01/2011. 
44

 Fonte: Produção do álcool em Pernambuco deve cair em 2010. 13/04/10 Notícias / Economia / Economia 

Nordeste.  Globo.com. Site PE360graus: http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/economia-

nordeste/2010/04/13/NWS,511176,10,632,NOTICIAS,766-PRODUCAO-ALCOOL-PERNAMBUCO-

2010.aspx. Acesso em 15/10/2010. 
45

 A floresta atlântica do Estado de Pernambuco é parte integrante do Centro de Endemismo Pernambuco, que se 

estende de Alagoas ao Rio Grande do Norte; atualmente esta região dispõe de poucas áreas de floresta, dispersas 

em fragmentos que representam apenas 2% da área de mata atlântica original, valor inferior ao da média 

nacional do bioma, que corresponde a 7% (Grillo, Alexandre; et al. Árvores. in Diversidade Biológica e 

Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 

2006. p: 191).  
46

 IBAMA, Relatório Analítico, 2008. PA n° 02019.000.643/2008-45. 

http://www.sindacucar.com.br/noticias_estatisticas.html
http://pe360graus.globo.com/noticias
http://pe360graus.globo.com/noticias/economia
http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/economia-nordeste
http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/economia-nordeste
http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/economia-nordeste/2010/04/13/NWS,511176,10,632,NOTICIAS,766-PRODUCAO-ALCOOL-PERNAMBUCO-2010.aspx
http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/economia-nordeste/2010/04/13/NWS,511176,10,632,NOTICIAS,766-PRODUCAO-ALCOOL-PERNAMBUCO-2010.aspx
http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/economia-nordeste/2010/04/13/NWS,511176,10,632,NOTICIAS,766-PRODUCAO-ALCOOL-PERNAMBUCO-2010.aspx
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processo de produção do álcool e obrigatoriamente armazenado em açudes, mas com 

frequentes derramamentos nos rios da região (Andrade & Andrade, 2001).  

A própria monocultura é um fator de degradação, porque empobrece o solo, causa 

perda da biodiversidade, dos nutrientes e do equilíbrio natural dos ecossistemas, favorecendo 

ao surgimento de pragas e doenças; enfim, destrói o ambiente que constitui a base da própria 

produção agrícola (Shiva, 2003, p. 68). Sistemas agroindustriais como a monocultura da cana 

têm se mantido através do uso intensivo de agrotóxicos, herbicidas, inseticidas, corretivos, 

adubos químicos e o emprego de todo este aparato tecnológico na busca de recompor a 

capacidade natural de suporte destruída neste modelo de agricultura, que super-explora o solo, 

as pessoas, gera rejeitos para o ambiente e lucros para as indústrias químicas e mecânicas.  

Além disso, há o assoreamento dos rios, a contaminação das águas e ictiofauna pelos 

agrotóxicos e demais agentes químicos utilizados na monocultura da cana, que impede os 

usos diversificados e alternativos do solo e provoca uma série de impactos sociais, como a 

exclusão, a super-exploração dos trabalhadores e a pobreza. É neste quadro alarmante e 

insustentável que se encontra a Zona da Mata de Pernambuco.   

O emprego da queima da palha da cana como procedimento que antecede a colheita 

também é um dos fatores de degradação da região, e um dos impactos ambientais mais 

criticados internacionalmente em relação à produção do etanol. As queimas provocam a 

poluição atmosférica
47

, problemas de saúde nos trabalhadores, suscetíveis às fuligens 

resultantes das queimadas, e aos moradores das regiões canavieiras.  

Existem inúmeras pesquisas sobre os efeitos do uso do fogo nos canaviais, que 

constatam que ele diminui a umidade dos solos, aumenta a perda de húmus e de nutrientes, e 

destrói a flora, animais e microorganismos presentes nessas áreas de cultivo (Gonçalves, 

2002). As queimadas provocam, ainda, a diminuição dos remanescentes de matas em razão da 

propagação do fogo que a cada ano avança um pouco mais sobre os remanescentes de 

floresta
48

.   

A legislação federal permite o uso do fogo na agricultura em caráter de exceção, 

mediante autorização do órgão ambiental, mas já existem leis estaduais determinando sua 

                                                 
47

 A queimada dos canaviais gera gás carbônico (CO2) oriundos da palha e do solo, que provoca efeito estufa, 

dióxido de enxofre (SO2), além dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que são substâncias 

cancerígenos e mutagênicas. Uma pesquisa realizada em Araraquara/SP, na época de safra encontrou HPAs em 

poeiras suspensas em quantidades quatro vezes maiores do que nas entressafras (Miguel, 2005); uma outra 

pesquisa encontrou os mesmos HPAs na urina de cortadores de cana, que não eram fumantes, em quantidade 

nove vezes maior na época de safra que na entressafra, o que gera elevados riscos de problemas respiratórios e 

câncer de pulmão (Bosso, 2004). 
48

 IBAMA, Relatório Analítico, 2008. PA n° 02019.000.643/2008-45. 
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proibição. Este é o caso do Estado de São Paulo, que desde a década de 1980 investe na 

mecanização da colheita
49

 que prescinde do uso do fogo, colhendo a cana crua. Mas o uso 

dessas colheitadeiras gera outros impactos, como a compactação e perda do solo e o 

desemprego. Em Pernambuco, não há lei específica sobre a questão e as queimadas são 

permitidas, desde que devidamente autorizadas pelo IBAMA. Ainda assim, apenas uma 

pequena parte dos proprietários realizam legalmente a queima da palha da cana
50

.  

A concentração de terras em poder dos usineiros na Zona da Mata pernambucana 

resulta no controle e uso desses espaços por um pequeno grupo empresarial que utiliza a terra 

segundo seus interesses privados. Mas a propriedade rural das usinas deve atender também à 

sua função social, que sob o aspecto ambiental inclui o dever de utilizar de forma adequada os 

recursos naturais e preservar o meio ambiente, o que não vem sendo realizado.  

Além de requisito obrigatório para o reconhecimento jurídico da legitimidade do 

direito de propriedade, o direito ao meio ambiente é hoje reconhecido como direito 

fundamental e sua observância é obrigatória e deve prevalecer em relação a outros direitos 

considerados fundamentais, como o de propriedade, ainda que a terra pertença ao setor 

produtivo politicamente mais influente de Pernambuco. 

 

1.4 Direito fundamental e Meio Ambiente 

No Estado Moderno, sob a influência dos pensadores iluministas, alguns direitos 

considerados fundamentais ou humanos
51

 sofreram a primeira conceituação teórico-filosófica 

e, posteriormente, a positivação de seu conteúdo, conforme já referido, na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Este documento consagra a universalidade de 

alguns direitos entendidos como sendo naturais, que seriam inerentes à condição humana, 

como a vida, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a propriedade. 

                                                 
49

 Como solução para eliminar a queima da palha, a alternativa “sustentável” assumida pelos empresários do 

setor sucroalcooleiro de São Paulo e incentivada pelo Governo consiste na substituição da colheita manual da 

cana queimada pela colheita crua mecanizada e não manual. Mas a opção pela mecanização desde a década de 

1980 decorre de uma preocupação econômica e não ecológica como hoje os discursos fazem crer; a mecanização 

visa diminuir os custos de produção agrícola e industrial e aumentar a produtividade do trabalho, pois cada 

colheitadeira substitui em média 100 cortadores de cana (Gonçalves, 2002, p. 33); além disso, a mecanização 

elimina os “entraves” provocados pelas greves dos trabalhadores, comuns nos canaviais paulistas na década de 

1980 (Alves, 1991).  
50

 IBAMA, Relatório Analítico, 2008. PA n° 02019.000.643/2008-45. 
51

 Em nossa abordagem utilizaremos os termos direitos fundamentais e humanos como sinônimos, embora possa 

haver algumas diferenças entre eles, a depender da preferência do autor. Dentre os que diferenciam os termos, 

em geral se defende que direito fundamental é o direito humano positivado no âmbito da constituição de um 

Estado, ao passo que o direito humano estaria ligado mais à esfera internacional. Num nível mais aprofundado 

existem diversas discussões sobre o assunto, mas neste trabalho nos limitaremos a tratar os termos como 

sinônimos. 
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Contudo, ao contrário do que defenderam/defendem os jusnaturalistas, não há um 

fundamento absoluto para os direitos humanos, que não são naturais; o que fundamenta esses 

direitos são os valores que se quer realizar. Esses valores, ou o conteúdo dos chamados 

direitos humanos variam de acordo com os contextos econômicos, sociais e políticos da época 

e civilização correspondente; os direitos humanos são relativos, culturalmente definidos, e se 

modificam: 

(...) com as mudanças das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 

interesses das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, 

das transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do 

século XVIII, como a propriedade „sacre et inviolable‟, foram submetidos a radicais 

limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século 

XVIII nem sequer mencionavam como os direitos sociais, são agora proclamados 

com grande ostentação nas recentes declarações... O que prova que não existem 

direitos fundamentais por natureza. (Bobbio, 1998, p: 18/19). 

 

Em que pese a crítica acerca da idéia de que existem direitos humanos universais, uma 

vez que são fruto de uma construção e imposição da civilização européia ao mundo, neste 

sentido nada contendo de universal
52

, predomina a visão de que existem alguns direitos que 

são considerados humanos e universais.  

Desde a Declaração Francesa, do século XVIII, o rol desses direitos humanos vem se 

ampliando, fato ocorrido, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948, multiplicou os bens considerados de tutela 

fundamental, ampliou a titularidade de determinados direitos, e conferiu ao Estado o dever de 

promoção e proteção destes direitos (Martins, 1999). 

Essa multiplicação de direitos, ampliação de sujeitos, mudanças no papel do Estado na 

promoção dos direitos humanos e sua positivação ao longo da história, redundou numa 

classificação dos direitos humanos segundo suas “gerações”
53

. 
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 Segundo Wallerstein (2007), as idéias de igualdade do período moderno, assim como os direitos humanos, a 

democracia e a universalização destes são utilizados como justificativas para a reafirmação da suposta 

superioridade europeia e norte-americana sobre o mundo, e particularmente para justificar o imperialismo e as 

guerras.  
53

 Bobbio (1998), e uma série de outros doutrinadores, classifica os Direitos Humanos em gerações, apesar da 

existência de críticas a esse respeito Há, ainda, doutrinadores, como Bonavides (1999), e Sarlet (2000) que 

preferem o termo dimensão, vez que a denominação geração pode dar uma idéia errônea de sucessão. Críticas 

são feitas a esta concepção de gerações de direitos porque suscitam a idéia de que aos direitos de uma geração 

sucedem os da outra, cumulativamente, dando a falsa impressão de que para haver os direitos de terceira 

geração, deve necessariamente ter havido os de segunda, etc, o que não corresponde à realidade, já que no 

âmbito dos diferentes Estados pode ocorrer a concretização de direitos de segunda geração, sem que estejam 

garantidos os de primeira. Utilizaremos a abordagem do surgimento histórico dos direitos humanos agrupado 

segundo estas gerações por ser a mais corrente.  
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São considerados direitos humanos de primeira geração aqueles oriundos das 

revoluções burguesas contra as monarquias absolutistas do século XVIII, os direitos do 

indivíduo em face do Estado, os direitos civis e políticos, como por exemplo direitos de 

locomoção, de disposição da vontade, de pensamento, de expressão política, e os direitos 

tipicamente capitalistas da livre iniciativa econômica, além do direito de propriedade. 

Os direitos de segunda geração correspondem aos direitos de igualdade e surgem no 

final do século XIX e início do XX sob inspiração socialista. Tratam-se de direitos sociais ou 

coletivos, que dizem respeito à cidadania social e econômica, como o direito à educação, à 

saúde e ao bem-estar social, ao trabalho, à organização social, à greve, à remuneração digna, à 

moradia, etc. Estes direitos de segunda geração não exigem a simples abstenção do Estado, 

mas sua atuação positiva, com vistas a assegurar sua efetivação.  

Os direitos de terceira geração correspondem aos de fraternidade ou solidariedade, são 

direitos mais coletivos e “difusos”
54

 como o direito ao meio ambiente saudável para as 

presentes e futuras gerações, à utilização do patrimônio comum, etc. Estes têm como titular 

toda a humanidade, possuem uma natureza internacional, mas sua concretização exige dos 

Estados tanto uma abstenção da prática de determinadas ações, quanto uma promoção. 

Teoricamente há ainda direitos de quarta geração, que corresponderiam aos biodireitos, que 

envolvem questões pertinentes à ética e à biologia etc. 

Dentro do rol dos direitos humanos, encontra-se uma série de direitos com 

fundamentos diversos entre si, e até mesmo antagônicos, mas considerados igualmente 

fundamentais. Eis que surge o conflito, pois a prevalência ou coordenação entre um e outro 

direito fundamental implica em opções, dos valores que se quer realizar, que estarão sempre 

sujeitos às questões econômicas, políticas, ideológicas e do contexto da época.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito 

humano fundamental de terceira geração, caracterizado por sua transindividualidade, é direito 

difuso de conteúdo eminentemente não patrimonial. Segundo uma grande parte dos 

doutrinadores (Leuzinger, 2002; Silva, 2010, etc.), este direito se manifesta como 

desdobramento do direito à vida, na sua acepção qualidade de vida, indissociável da dignidade 

da pessoa humana.  

Sendo o meio ambiente um bem difuso pertencente a toda a coletividade, é comum a 

ocorrência de conflitos deste direito com outros. Tratando-se de um direito aderido a proteção 
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 Direitos de interesse difuso são aqueles pertencentes a todas as pessoas, a cada indivíduo e a todos ao mesmo 

tempo, de maneira indeterminada, têm como característica a transindividualidade. 
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à vida, surge para alguns autores o entendimento de que, diante de um conflito entre o direito 

fundamental ao meio ambiente e outro direito fundamental, como o de propriedade, deve 

sempre prevalecer o direito ao meio ambiente, já que se trata de uma expressão do direito à 

vida (Silva, 2002).  

Em que pese esta consideração, e embora o uso adequado dos recursos naturais e da 

preservação ambiental configure como fator de legitimidade do direito de propriedade, nem 

sempre tem prevalecido a opção pela manutenção/realização da qualidade ambiental em face 

dos outros interesses. Entretanto, atualmente a questão ambiental não pode ser simplesmente 

ignorada, não só porque a propriedade deve cumprir sua função ambiental, e o direito ao meio 

ambiente equilibrado seja reconhecido como um direito fundamental, mas também porque 

toda atividade produtiva deve ser sustentável.  

 

1.5 Sustentabilidade e legitimação 

Historicamente, o direito ao meio ambiente, enquanto direito humano, foi declarado 

pela primeira vez na Conferência de Estocolmo
55

, em 1972, que afirmou:  

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. (Princípio 1 da 

Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano de 1972.) 

 

Esta Conferência não só reconhece o meio ambiente como um direito humano, mas 

consolida na agenda global um tema que já era objeto de preocupação e de denúncias contra o 

modelo de desenvolvimento predatório de utilização da natureza desde meados do século XX, 

formuladas sobretudo a partir do surgimento dos movimentos de contracultura, nos anos 60 

(Porto-Gonçalves, 2006).  

A questão ambiental surge como uma crise de civilização “refletindo-se na 

irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, e marcando os 

limites do crescimento econômico” (Leff, 2001, p. 15/16) 56.  

 

                                                 
55

 Direito que foi repetido nas conferências posteriores, a ECO 92 ocorrida no Rio de Janeiro, e a Conferência de 

Joanesburgo, em 2002. 
56

 Na visão de Leff (2001, p. 16/17), “foi sendo configurado um conceito de ambiente como uma nova visão do 

desenvolvimento humano, que reintegra os valores e potenciais da natureza, as externalidades sociais, os saberes 

subjugados e a complexidade do mundo negados pela racionalidade mecanicista, simplificadora, unidimensional 

e fragmentadora que conduziu o processo de modernização. O ambiente emerge como um saber reintegrador da 

diversidade, de novos valores éticos e estéticos e dos potenciais sinérgicos gerados pela articulação de processos 

ecológicos, tecnológicos e culturais” (Leff, 2001, p. 17). 
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A relação homem/natureza implica sempre na produção de algum impacto sobre o 

ambiente, havendo registros de colapsos em sociedades pré-capitalistas e pré-industriais em 

razão da degradação e poluição ambiental (Foster, 2005). Mas as causas dos impactos 

daquelas sociedades são diferentes dos atuais. Segundo Foladori (2001): 

Nas sociedades pré-capitalistas, o escasso desenvolvimento das forças produtivas 

levava à produção depredadora (como o sistema de roça e queima da agricultura ou 

a extinção de grandes mamíferos). Na sociedade capitalista, ao contrário, é o 

tremendo desenvolvimento das forças produtivas que tem permitido uma pilhagem 

da natureza em grande escala; o ritmo, ou velocidade, é, por certo, muito maior no 

sistema capitalista, já que a tendência a produzir sempre mais é, como já vimos, 

intrínseca à dinâmica econômica... No sistema capitalista, as crises têm alcançado 

escala planetária, isso se deve tanto ao nível de poluição e depredação como à sua 

ação em todo o mundo e, também, ao desenvolvimento das ciências... (Foladori, 

2001, p. 172) 

 

Os impactos sob o sistema capitalista, sobretudo após a revolução industrial, ocorrem 

de forma crescente e em escala mundial, como uma decorrência da própria dinâmica do 

capitalismo e da natureza, que não conhecem fronteiras. Assim, problemas atuais como o 

efeito estufa e aquecimento global, desertificação, empobrecimento da diversidade cultural, 

biológica e extinção de espécies57, riscos de acidentes nucleares, contaminação das águas, 

impactos gerados pelas montanhas de lixo navegando nos oceanos, etc, são questões mundiais 

que acontecem num ritmo acelerado e em razão do desenvolvimento das forças produtivas e 

do movimento contínuo em busca do lucro. 

Embora a percepção global e mais generalizada dos problemas ambientais seja um 

fenômeno recente, já no século XIX, Malthus chamara atenção para os limites do crescimento 

considerando o aumento exponencial da população em contrapartida ao aumento aritmético da 

produção de alimentos, em tese falha e que não procedeu, mas que já demonstrava a 

existência de preocupação com a escassez de recursos.  

No final do século XIX também havia preocupação com os desmatamentos, 

particularmente de grandes áreas nos EUA, em decorrência da expansão para o oeste 

americano; tal fato fomentou a política de criação de parques nacionais, cujo modelo foi 

adotado por outros países. Estes parques não admitiam a presença humana, portanto foram 

criados com base numa ideia de segregação de determinados espaços naturais58 para serem 

                                                 
57

 Segundo a ONU, estima-se que cerca de 150 espécies sejam extintas por dia no mundo (Maya, 2010). 
58

 Os Parques Nacionais (PARNAS) foram instituídos nos EUA no final do século XIX; o primeiro a ser criado 

foi o de Yellowstone. No contexto norte-americano o capitalismo já se consolidara e a urbanização era acelerada, 

com a rápida expansão para o Oeste, sendo as áreas protegidas subtraídas da expansão agrícola [e 

particularmente aos índios] e colocadas à disposição das populações urbanas para fins de recreação. O 

transplante deste modelo para países como o Brasil, por exemplo, deu origem a uma série de conflitos 
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preservados, sobretudo os de grande beleza cênica para uso contemplativo das populações 

urbanas, revivendo o mito do paraíso perdido (Diegues, 1996), enquanto os outros espaços 

poderiam ser destruídos/utilizados.  

Karl Marx também manifestara preocupação com os efeitos devastadores do 

desflorestamento e dos problemas advindos do processo industrial ocorrido na Inglaterra, que 

provocou a separação entre cidade e campo e a quebra no metabolismo sociedade/natureza; a 

urbanização da Europa gerava poluição nas cidades, ao passo que o campo, sem a fertilização 

natural dos solos, se empobrecia. O empobrecimento do solo era uma preocupação corrente 

naquele momento na sociedade europeia, mas Marx analisou-o sob a lógica da produção 

capitalista, que empobrecia o solo, o trabalhador, e explorava os recursos naturais de outros 

países (Foster, 2005). Conforme Marx: 

A grande propriedade fundiária reduz a população agrícola a um mínimo sempre 

declinante e a confronta com uma sempre crescente população industrial amontoada 

nas cidades; deste modo, ela produz condições que provocam uma falha irreparável 

no processo interdependente do metabolismo social, um metabolismo prescrito pelas 

leis naturais da própria vida. Isto resulta num esbulho da vitalidade do solo, que o 

comércio transporta muitíssimo além das fronteiras de um único país. (Liebig)... A 

indústria de larga escala e a agricultura de larga escala feita industrialmente têm o 

mesmo efeito. Se originalmente elas se distinguem pelo fato de que a primeira deixa 

resíduos e arruína o poder do trabalho e portanto o poder natural do homem, ao 

passo que a última faz o mesmo com o poder natural dos solo, elas se unem mais 

adiante no seu desenvolvimento, já que o sistema industrial aplicado à agricultura 

também debilita ali os trabalhadores, ao passo que, por seu lado, a indústria e o 

comércio oferecem à agricultura os meios para exaurir o solo. (Marx, p. 949-50 

apud Foster, 2005, p. 219) 

 

Estas questões foram colocadas por Marx no século XIX e continuam atuais. As 

cidades, e também o campo, enfrentam graves problemas de degradação e poluição e o 

modelo industrial imposto ao campo tem gerado o empobrecimento dos solos, da diversidade 

biológica, das pessoas, da cultura e o aumento da dependência dos países colonizados
59

.  

 

                                                                                                                                                         
envolvendo populações indígenas e tradicionais que habitavam os lugares mais preservados (Diegues, 1996, p. 

24). 
59

 A aplicação de tecnologias à produção agrícola, resultantes da “revolução verde” e da mecanização, de meados 

do século XX, se por um lado amenizou de imediato a diminuição da produtividade dos solos e viabilizou a 

manutenção da monocultura e da produtividade agrícola, por outro lado tem gerado graves consequências ao 

ambiente e aos seres humanos, como exaurimento e perda dos solos, que vêm diminuindo sua capacidade de 

recomposição natural; contaminação dos solos, das águas, dos animais e da saúde humana em decorrência da 

utilização dos agrotóxicos; além de aumento na relação de dependência dos países colonizados em relação aos 

detentores de tecnologia e manutenção do modelo de exportação de produtos primários para os países centrais a 

baixo custo, em contraposição ao elevado custo ambiental e social para os países periféricos, dentre outras 

inúmeras consequências. 
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Mas é em meados do século XX que a questão ambiental emerge como preocupação 

de forma generalizada em escala global, em face das catástrofes ambientais ocorridas e da 

percepção do risco dos problemas ambientais para a sobrevivência da humanidade. Como 

exemplos clássicos que fomentaram esta preocupação a literatura cita a possibilidade de 

destruição do planeta pelas armas nucleares; o emblemático caso de desastre ambiental 

ocorrido na baía de Minamata, em 1951, no Japão, cuja contaminação por mercúrio provocou 

a contaminação e a morte dos peixes e de dezenas de pessoas que o consumiam; e também a 

publicação do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962, que denuncia as graves 

consequências do uso do agrotóxico sobre o ambiente.  

Neste contexto de emergência da problemática ambiental e de questionamentos do 

modelo de desenvolvimento, que promovia a destruição, o Clube de Roma (grupo formado 

por empresários de transnacionais) patrocinou, no final da década de 1960, um estudo que 

discutia a disponibilidade dos recursos naturais no planeta. Este resultou na produção de um 

documento intitulado Limites do Crescimento (conhecido também como Relatório Meadows), 

publicado em 1972, que conclui pelo esgotamento dos recursos naturais caso mantida a 

tendência de crescimento populacional e da economia.  

A Conferência de Estocolmo, também de 1972, teve suas discussões marcadas pelo 

teor deste Relatório, através de debates sobre a necessidade de controle populacional e de 

diminuição do crescimento. Mas essas idéias foram criticadas tanto pelos países 

“desenvolvidos”, quanto pelos “subdesenvolvidos”, pois apregoava a necessidade de limites 

ao crescimento, e o crescimento é a base da economia capitalista e um dos pressupostos do 

modelo de “desenvolvimento” norte-americano que havia sido imposto ao mundo no pós-

guerra.  

Segundo Rist (2002, p. 84-6), a invenção do “desenvolvimento” como etapa de 

progresso a ser buscada pelos países “subdesenvolvidos” surge a partir de um discurso 

proferido pelo então presidente norte-americano Harry Truman, em 1949, quando o termo 

subdesenvolvimento é utilizado pela primeira vez em um contexto político; ele surge 

associado à idéia de atraso, economia primitiva, miséria, doenças, falta de conhecimento 

científico e técnico. Em contraposição, havia o desenvolvimento norte-americano, modelo de 

sociedade industrializada, com progresso e crescimento econômico e social, científico e 
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técnico, um estágio avançado que poderia ser alcançado pelos países “subdesenvolvidos” 

mediante a transferência de tecnologia e ajuda norte-americana
60

. 

O desenvolvimento (ou este modelo de desenvolvimento que se pauta pelo 

crescimento econômico) passou a ser utilizado como uma política econômica (e ideológica) 

de Estado, com objetivo de solucionar o problema da necessidade de expansão do capitalismo 

mundial no período da Guerra Fria, em substituição ao colonialismo (Ribeiro, 2008)
61

. A 

busca pelo desenvolvimento, ou seja, pelo modelo norte-americano de produção, crescimento 

e consumo passou a ser a meta dos países agora denominados “subdesenvolvidos”, dando 

seqüência ao modelo de dominação européia e marcando a hegemonia norte-americana no 

cenário mundial.  

O crescimento econômico de alguns países “subdesenvolvidos” sem a resolução de 

problemas sociais básicos, e a impossibilidade da continuação deste “desenvolvimento” pela 

limitação concreta dos recursos naturais colocava em questão a manutenção do sistema 

econômico dominante e do projeto de civilização europeu, não só como aspiração perseguida 

pelos países “subdesenvolvidos”, como nos próprios países desenvolvidos, de maneira 

interligada, uma vez que o capitalismo acontece de forma integrada na escala global. Segundo 

Porto-Gonçalves (2006): 

O desafio ambiental está no centro das contradições do mundo moderno-colonial. 

Afinal, a idéia de progresso, e sua versão mais atual, desenvolvimento é, 

rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza! Portanto, aquilo que o 

ambientalismo apresentará como desafio é, exatamente, o que o projeto civilizatório, 

nas suas mais diferentes visões hegemônicas, acredita ser a solução: à ideia de 

dominação da natureza do mundo moderno-colonial, o ambientalismo coloca-nos 

diante da questão de que há limites para a dominação da natureza.  (Porto-

Gonçalves, 2006, p. 61). 

 

                                                 
60

 Conforme demonstra o trecho do discurso do presidente Truman reproduzido na obra de Rist (2002, p. 85): 

“Debemos lanzarnos a un nuevo y audaz programa que permita poner nuestros avances científicos y nuestros 

progresos industriales a disposición de las regiones insuficientemente desarrolladas para su mejoramiento y 

crecimento econômico. Más de La mitad de la población mundial vive en condiciones cercanas a la miséria. Su 

alimentacion es inadequada. Son victimas de infermidades. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su 

pobreza es un lastre y uma amenaza, tanto para ellos cómo para las regiones más prósperas. Por primera vez em 

la historia, la humanidad posee los conocimientos y las técnicas capaces de aliviar los sufrimientos de esos seres 

humanos. Los Estados Unidos se destacan entre los países del mondo intero por el desarrollo de sus técnicas 

industriales y científicas. Los recursos materiales que podemos utilizar para ayudar a otros pueblos són 

limitados. Pero nuestros inconmensurables recursos en matéria de conocimientos técnicos se incuentran en 

constante crecimiento y son inesgotables”... 
61

  Um dos principais teóricos do conceito de desenvolvimento foi Walt Whitman Rostow que, segundo Ribeiro 

(2008), naquele contexto serviu muito bem aos interesses do capital, na medida em que transformou em parte de 

uma mesma “evolução” os países subdesenvolvidos e os desenvolvidos, os primeiros podendo alcançar o 

progresso dos segundos; no mesmo sentido, Rist (2002), para quem a definição através do 

desenvolvimento/subdesenvolvimento “elimina” os interesses inconciliáveis entre os países colonizados e 

colonizadores, fazendo parecer que ambos pertencem a uma mesma família. 
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No contexto deste desafio e dos questionamentos às contradições do modelo de 

civilização dominante, surgiram tentativas de conciliar economia e meio ambiente. Em 1973, 

Maurice Strong propôs a ideia de ecodesenvolvimento, um tipo de desenvolvimento voltado 

às áreas rurais dos países do terceiro mundo, com forte atuação do Estado no planejamento e 

uso de tecnologias endógenas (Layrargues, 1997). Na década de 1980, Ignacy Sachs elaborou 

“estratégias do ecodesenvolvimento” como proposta de criação de novos modos de produção 

e estilos de vida fundados na diversidade e “nas condições e potencialidades dos ecossistemas 

e no manejo prudente dos recursos” (Sachs, 1982, citado por Leff, 2001, p. 16). Contudo, essa 

conciliação era demais para o capitalismo, e, como destaca Leff (2001):  

... as próprias estratégias de resistência à mudança da ordem econômica foram 

dissolvendo o potencial crítico e transformador das práticas do ecodesenvolvimento. 

Daí surge a busca de um conceito capaz de ecologizar a economia, eliminando a 

contradição entre crescimento econômico e preservação da natureza”. (LEFF, 2001, 

p. 18). 

 

É criado, então, o conceito de Desenvolvimento Sustentável. A sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável são muitas vezes utilizados como sinônimos mas eles partem de 

princípios diferentes, daí preferirmos o termo sustentabilidade ao desenvolvimento 

sustentável.  

A sustentabilidade emerge como crítica às bases da produção da civilização moderna e 

alerta para o crescimento econômico ilimitado: O conceito de sustentabilidade surge, 

portanto, do reconhecimento da função de suporte da natureza, condição e potencial do 

processo de produção (Leff, 2001, p. 15). Enquanto que o desenvolvimento sustentável foi 

formulado na década de 1980 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU que, sob a presidência de Gro Harlem Brundtland, produziu o 

documento intitulado Nosso Futuro Comum.  

O desenvolvimento sustentável surge com o propósito de conciliação entre o 

crescimento econômico e o meio ambiente, e parte da visão de que os desafios e esforços para 

alcançar este desenvolvimento são comuns a toda a humanidade. O documento da ONU 

enfatiza as consequências da pobreza como fator de degradação sobre o ambiente, desloca o 

foco da responsabilidade ambiental para os países pobres, justificando desta forma a 

necessidade do crescimento econômico; além disso, é grande entusiasta da tecnologia, 

depositando nela a possibilidade de manutenção do crescimento (Layrargues, 1997). Para 

Layrargues, este documento da ONU: 

Na tentativa de generalizar os fatos, omite um contexto histórico, e cria o “homem 

abstrato”, cuja consequência significa a retirada do componente ideológico da 
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questão ambiental, que passa a ser considerada com uma certa dose de ingenuidade e 

descompromisso, frente à falta de visibilidade do procedimento histórico que gerou 

a crise ambiental. (Layrargyes, 1997, p. 4). 

 

De acordo com o Relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável é aquele que 

procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades (Relatório Brundtland, 1987); 

diz-se que o desenvolvimento sustentável é o casamento entre a sustentabilidade econômica, 

ambiental e social para todos (e sob o capitalismo). 

 A partir do Relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável foi difundido no 

movimento ambientalista e na sociedade de uma forma geral, e passou a ser incorporado nos 

documentos internacionais, nas políticas nacionais etc, sobretudo a partir da ECO 92, com a 

definição dos programas ambientais contidos na Agenda 21. Na crítica de Dean (2002):  

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, legou para a posteridade algumas das 

mais utilitaristas, para não dizer mesquinhas, concepções sobre o mundo natural dos 

tempos modernos. A diversidade da vida foi ali rotulada como “recursos genéticos”, 

as florestas foram caracterizadas como um recurso renovável e a preservação foi 

classificada no verbete de uso sustentável. (Dean, 2002, p. 378). 

 

De fato, na medida em que propõe uma conciliação genérica e aberta, o 

“desenvolvimento sustentável” esvaziou o debate em torno da questão ambiental e passou a 

ser incorporado inclusive pelos setores produtivos, já que, da maneira como foi formulado, 

“elimina” a contradição entre o desenvolvimento/crescimento econômico e a sustentabilidade 

advinda dos limites da natureza, depositando na produção de tecnologias “limpas”, a 

possibilidade da manutenção do crescimento. Ao fazer isso, cria condições teóricas e 

ideológicas de manutenção do modelo capitalista dominante, de maneira que pôde ser 

incorporado aos discursos empresariais e ao rol de possibilidades de negócios, com abertura 

de novos mercados baseados na escassez de recursos naturais e de produtos “ecologicamente 

corretos”. 

No entanto, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são conceitos 

polissêmicos (Morimura, 2010), que admitem a atribuição de diversos significados, não 

encerram, portanto, um único conteúdo. Assim, se por um lado há o esvaziamento da crítica 

ambientalista ao modelo de desenvolvimento dominante, através da conciliação formal entre 

este desenvolvimento e o meio ambiente, por outro, foi se consolidando o reconhecimento da 

questão ambiental como um fator de legitimação. Neste sentido, a existência do critério 
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ambiental no espaço produtivo proporciona o surgimento de um campo de disputa pela 

legitimidade em torno de uma determinada sustentabilidade. Segundo Acselrad (2004): 

A idéia de “sustentabilidade”, por exemplo, constitui, evidentemente uma dessas 

categorias que, inovadora, introduz fatores de perturbação/diferenciação das bases 

de legitimidade (a eficiência técnica convencional) do conjunto das atividades. Em 

torno a ela, abre-se, por certo, a luta entre os que preferem alterar ou reforçar a 

distribuição de legitimidade e, portanto, de poder tanto sobre mercados como sobre 

mecanismos de acesso a recursos do meio material, apresentando-se como 

portadores da nova eficiência ampliada – a da utilização “sustentável” dos recursos 

(Acselrad, 2004, p. 16). 

 

A abertura deste campo de legitimidade permite que um critério de sustentabilidade 

seja contestado em face de outro, o que possibilita, em certa medida, a exposição das 

contradições de uma determinada forma de desenvolvimento, que se apresenta como 

sustentável, em face de outra, que se utiliza de critérios diferentes. Assim, por exemplo, ao 

considerarmos como critérios de sustentabilidade de uma determinada atividade a capacidade 

de suporte natural do espaço sobre o qual ela se exerce e a justiça ambiental resultante da 

atividade, pode-se evidenciar sua insustentabilidade, que um critério meramente técnico não 

evidenciaria.  

Isto porque a incorporação da sustentabilidade pode ser feita através de critérios 

diversos. No sistema dominante predomina como “variáveis ambientais legítimas” a crença 

nas soluções técnicas como forma de resolver as denominadas “externalidades do processo 

produtivo” (Zhouri, 2005, p. 13). Neste caso, não se suscita uma discussão sobre a justiça das 

formas de apropriação da natureza, considerando-se suficiente a adoção de soluções técnicas 

que diminuam ou eliminem os impactos do processo produtivo sobre o ambiente.  

No caso da monocultora canavieira, a defesa de sua “sustentabilidade” baseia-se no 

uso de tecnologias que diminuem determinados impactos, como o uso de colheitadeiras que 

dispensa as queimadas, por exemplo; também a aplicação da vinhaça na fertirrigação dos 

canaviais, que incorpora este rejeito industrial da produção do álcool nos próprios canaviais 

(apesar dos riscos de contaminação dos solos e das águas, o que é, em tese, tecnicamente 

monitorado e controlado). Mais recentemente, o setor tem destacado também o uso da ponta e 

das folhas da cana colhida crua na cogeração de energia. Hoje, o principal argumento da 

suposta sustentabilidade da atividade canavieira advém da produção do etanol, que tem sido 
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divulgado como um combustível “limpo”, vez que oriundo de fonte renovável e cuja 

utilização gera menos poluentes que a gasolina, e poderá substituí-la
62

.  

Contudo, a produção do etanol no Brasil tem como base a monocultura da cana nos 

moldes químico-industriais, com os inúmeros impactos sobre o meio ambiente e 

trabalhadores, referidos anteriormente. Neste cenário, se considerarmos como critério de 

sustentabilidade a justiça social e a durabilidade natural da base material da produção 

canavieira no tempo histórico, a monocultura da cana é insustentável, uma vez que 

superexplora as pessoas e é incapaz de manter as condições naturais necessárias à sua própria 

reprodução. 

Como não existe uma única sustentabilidade, abre-se um campo de disputa pelo 

reconhecimento de critérios que sejam identificados como sustentáveis; neste campo, algumas 

práticas concretas e discursivas têm sido adotadas pelos setores produtivos. No caso do 

sucroalcooleiro pernambucano, a produção do etanol, a cogeração de energia, o uso da 

vinhaça na fertirrigação, e a prática de atividades de reflorestamento por algumas usinas 

alimentam o discurso da existência de uma suposta sustentabilidade do setor, que tenta se 

legitimar ambientalmente na sociedade, ainda que insistam em descumprir as leis.  

Como a sustentabilidade é um campo de disputa mais aberto, a criação das leis que 

disciplinam a matéria ambiental, na medida em que impõem a obrigatoriedade de um 

determinado comportamento em relação ao meio ambiente, poderá ou não ser mais ou menos 

sustentável, ou totalmente insustentável; isso dependerá da referência de sustentabilidade que 

norteou a elaboração, a interpretação e a aplicação efetiva destas leis, dentro de contextos 

específicos de conflitos que envolvem a questão ambiental. 

O princípio da sustentabilidade, embora de forma implícita, pauta atualmente toda a 

discussão dos limites da proteção ambiental e do direito de propriedade, influenciando a 

transformação privatista deste direito que, na opinião de Borges (1999), caminha aos poucos 

para a funcionalização. Além das disputas por um certo tipo de sustentabilidade na lei e/ou 

fora dela, um dos problemas do direito ambiental está na dificuldade de sua implementação; o 

Brasil dispõe de um dos mais avançados ordenamentos ambientais do mundo, como a 

literatura jurídica costuma enfatizar, contudo, como ressalta Borges (1999), grande parte 

destas leis possuem apenas um papel simbólico. 
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 Além do etanol, há, também a produção de energia a partir do bagaço e da palha da cana, a produção de 

sacolas e garrafas pets feitas a partir da cana-de-açúcar (como a PlantBottle da empresa coca-cola), além de 

outros produtos “ecologicamente corretos”. 
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1.6 Política Ambiental Brasileira 

Na história da preservação ambiental brasileira há relatos de preocupação com a 

devastação florestal desde as Cartas Régias da Coroa Portuguesa, devido ao desaparecimento 

do pau-brasil para extração da tinta e da falta de madeira para construção naval (Dean, 2002), 

de maneira que há regras protegendo recursos naturais no Brasil desde o período colonial.  

Como marco constitucional da proteção ambiental brasileira, as Cartas de 1934 e de 

1937 (art. 134) definiram as responsabilidades da União em proteger belezas naturais e 

monumentos de valor histórico, artístico e cultural; a Constituição de 1946 estabeleceu a 

competência para a União legislar sobre proteção da água, florestas, caça e pesca (Urban, 

1998). Como marco infraconstitucional, podem ser citados o Código de Caça e Pesca (1943), 

o Código de Águas (1934), o Código de Minas (1940) e o Código Florestal (1934 e 

posteriormente de 1965), entre uma série de outras normas que foram sendo criadas sobretudo 

na segunda metade do século XX, num primeiro momento regulando o uso dos recursos 

naturais e já na década de 1970, os limites de poluição.  

Estas regulamentações legais tinham em comum o objetivo de proteger elementos da 

natureza enquanto recursos naturais, para serem utilizados e explorados. No caso do Código 

Florestal (1934), além da proteção a recursos, também instituiu espaços separados para serem 

protegidos, definindo o conceito de Parque Nacional, que visava conservar uma área natural 

contra os avanços da sociedade urbano-industrial (Diegues, 1996). O primeiro Parque 

Nacional brasileiro, o de Itatiaia, foi criado em 1937 e a partir daí a criação destas unidades de 

conservação também se tornou uma política do Estado Brasileiro, mais especificamente após 

a década de 70.  

O aumento da normatização jurídica da questão ambiental no Brasil aconteceu 

principalmente após a década de 70, e não se trata de um fenômeno isolado, uma vez que 

reflete o aumento da preocupação com a questão ambiental mundial e a influência da 

Conferência de Estocolmo de 1972; posteriormente, também a ECO 92 influenciou o 

tratamento legal do meio ambiente em diversos países, inclusive no Brasil.  

Na ocasião da Conferência de Estocolmo, o Brasil vivia sob a ditadura militar e 

implementava uma política desenvolvimentista baseada no crescimento econômico, através da 

industrialização poluente, da superexploração dos recursos naturais e da mão-de-obra barata e 

expansão da “fronteira” com aumento dos desmatamentos. Neste contexto, o Brasil, 

juntamente com a China, liderou a oposição dos países periféricos às discussões da 
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Conferência, que eram contrárias aos seus interesses de crescimento (Viola, 1998), recusando-

se a assinar o documento final. 

Apesar desta oposição, após Estocolmo houve um aumento da produção normativa 

ambiental brasileira, cuja legislação é considerada, hoje, uma das mais avançadas no mundo. 

Em 1973, foi criada a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente)
63

, que tinha como 

função exercer monitoramento e controle da poluição, prevenir a extinção de plantas e 

animais, e criar unidades de conservação. A partir deste momento, consolidou-se na política 

ambiental brasileira o controle de poluição e criação de unidades de conservação
64

. Segundo 

Viola (1998), a SEMA foi concebida enquanto resposta às críticas internacionais sofridas pelo 

Brasil e como meio de responder às exigências de medidas de proteção ambiental com vistas à 

concessão de créditos internacionais. 

Também alguns estados passaram a criar órgãos ambientais, particularmente para o 

controle da poluição, mas com atuação precária em quase todo o Brasil, quadro que ainda se 

verifica. Os estados também passaram a criar unidades de conservação como política de 

preservação ambiental, que existem de forma precária. Em Pernambuco, por exemplo, há 

atualmente 66 unidades, mas uma grande parte delas não está devidamente implementada, não 

conta com nenhum tipo de estrutura física e não possui número de funcionários condizente 

com sua extensão (de Paula, 2011). 

Atualmente a política de criação de áreas protegidas conta com uma diversificação de 

tipos de unidades de conservação, incluindo as reservas extrativistas (fruto da luta dos 

seringueiros da Amazônia) e a reserva de desenvolvimento sustentável, que permitem a 

convivência entre população tradicional e a área instituída, mas mantém em grande número os 

parques nacionais e outros tipos de unidades de proteção integral. Mais recentemente, houve 
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 Segundo Dean (2002, p. 319), A despeito do extremo desprezo com que as preocupações ambientalistas 

internacionais eram recebidas pelo governo militar e seus auxiliares tecnocratas, considerou-se prudente erigir 

uma fachada que pudesse minorar as críticas estrangeiras. Então, criou-se a SEMA que, de maneira 

excepcional foi entregue a Paulo Nogueira Neto, ambientalista; e o IBDF, à também ambientalista Maria Tereza 

Jorge Pádua. Na visão do autor, ambos, comprometidos e capazes conseguiram, apesar de tudo, criar e ampliar 

áreas de proteção no país.  
64

 O transplante do modelo de área de proteção integral para o Brasil deu ensejo à eclosão de muitos conflitos 

envolvendo populações tradicionais e indígenas, que habitavam os lugares mais preservados (sendo esta, 

inclusive, uma das razões da preservação) e viram-se privadas de suas terras e seus modos de vida para a 

implementação do modelo de preservação norte-americano. Estes conflitos se acirraram sobretudo a partir da 

década de 1970, quando o Brasil apresentava um elevado crescimento econômico, com a incorporação da 

Amazônia ao projeto de desenvolvimento nacional e, como contrapartida pelos financiamentos externos, o 

compromisso de criar áreas de preservação, que foram instituídas segundo o modelo de proteção integral dos 

EUA, que exclui de seu interior a presença humana, exceto se recreativa (Diegues, 1996).  A maior parte das 

unidades de conservação ainda hoje no Brasil não foram efetivamente implementadas, não possuem planos de 

manejo e regularização fundiária.   
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um amplo leque de regulamentações, particularmente da lei que instituiu esta política como 

um sistema, a Lei 9.985/2000, Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e, em 

2007, a cisão do IBAMA para criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio.  

Em termos de sistematização do direito ambiental, foi a partir da promulgação da Lei 

nº 6.938/1981, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que a questão ambiental ganhou 

tratamento jurídico mais integrado, através da criação de instrumentos de gestão e de um 

sistema. Esta lei trouxe uma definição de meio ambiente
65

, que passou a ser considerado 

como de interesse coletivo e que deve ser assegurado e protegido por todos. No art. 2º
66

 

estabeleceu como objetivos a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, 

visando assegurar proteção da dignidade da vida humana e desenvolvimento sócio-

econômico. Portanto, tenta estabelecer como princípio o desenvolvimento sustentável. 

A Lei n° 6.938/81 também definiu os principais instrumentos de gestão ambiental do 

Estado, estabelecendo, dentre outros, a obrigatoriedade de realização de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental (EIA) para empreendimentos considerados potencialmente poluidores, de 

licenciamento ambiental67, além de instituir a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

ambiental, que para incidir sobre o responsável independe de culpa, dentre outros. Referido 

diploma legal criou, ainda, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, formado por órgãos das 

três esferas de governo e com repartição de competências ambientais; o CONAMA (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente), órgão colegiado composto por representantes de ministérios e 

entidades da Administração Federal, ligadas à questão ambiental, órgãos ambientais estaduais 

e municipais, além de entidades de classe e organizações não-governamentais; etc.   
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 A Lei nº 6.938, de 31 de outubro de 1981, art. 3º, inc. I define o meio ambiente como: O conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem físicas, química e biológica, que permite, que abriga e rege a 

vida em todas as suas formas. 
66

 Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios: I – Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo; II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III – planejamento e fiscalização do uso 

dos recursos naturais; ... (Lei 6.938/81). 
67

 Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 

integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (Lei 

6.938, caput com redação determinada pela Lei n°. 7.804/1989). (...) § 4º Compete ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no 

caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional. (Lei 6.938, 

caput com redação determinada pela Lei n°. 7.804/1989). 
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Ainda na década de 1980, o Governo redefiniu o modelo de atuação do Estado na 

política ambiental brasileira, mediante a reestruturação institucional dos órgãos que atuavam 

em matérias relativas ao meio ambiente e uso dos recursos naturais, em sua maioria 

promovendo o desenvolvimento de determinadas atividades. Foram extintas a SUDEPE 

(Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca), o SUDHEVEA (Superintendência para 

o Desenvolvimento da Borracha), o IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) 

e a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente), e criado o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 1989
68

. 

Esta mudança no tratamento da questão ambiental legal no Brasil foi coroada pela 

inserção de normas de proteção ambiental no corpo da Constituição Federal de 1988 

(Benjamin, 2001). Diversas outras normas dedicadas à matéria ambiental têm surgido desde 

então, como a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/98, que, conforme a Constituição, 

reconhece a responsabilidade por crime ambiental da pessoa jurídica; a Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, Lei n° 9.985/2000, que sistematizou as unidades de 

conservação, que foram classificadas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável, entre outras. Além desse crescente arcabouço legal, foram criadas inúmeras 

comissões, fóruns, etc que discutem e propõe/aprovam regulamentação de temas variados 

ligados ao meio ambiente.  

A CF/88 estabeleceu regras de distribuição de competência para legislar em matéria 

ambiental entre a União, os Estados e os Municípios. À União compete instituir normas gerais 

sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, solo, recursos naturais, proteção 

do meio ambiente (excluídas algumas matérias que são de competência privativa da União), 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, etc. Com relação a estas matérias, os Estados 

poderão também legislar, através de normas mais específicas e que não contrariem a norma 

geral da União. Neste sentido, por exemplo, o Código Florestal é norma de competência da 

União e seus dispositivos são de aplicação geral e devem ser observados pelos Estados, que 

não poderão estabelecer percentuais de proteção de área de preservação permanente, ou de 

reserva legal, por exemplo, inferiores ao do referido Código, mas poderão aumentar estes 

percentuais, dando maior proteção.  

Quanto à competência material que se refere à atuação administrativa, o art. 23 da 

CF/88 estabelece que ela é comum entre os entes União, Estados, Municípios e Distrito 
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 Atualmente tem se verificado uma tendência à separação das funções desempenhadas pelo IBAMA e criação 

de outros órgãos, como a recente criação do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMbio). 
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Federal. Portanto, a fiscalização sobre o uso do ambiente poderá ser feita pelo órgão 

ambiental de qualquer ente da federação. Assim, ainda que a competência para licenciar seja 

da CPRH, o IBAMA poderá efetuar a fiscalização sobre aquela atividade
69

. 

Em 1993 foi criado o Ministério de Meio Ambiente
70

. No âmbito dos estados há 

secretarias de meio ambiente, em relação às quais estão vinculados os órgãos executores da 

política ambiental estadual, além dos conselhos estaduais, numa estrutura similar à federal. 

No caso de Pernambuco, por exemplo, existe a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente – SECTMA, à qual se vincula a Agência Estadual do Meio Ambiente, conhecida 

como CPRH, que realiza o licenciamento ambiental das atividades no Estado. 

O Brasil possui hoje uma farta legislação ambiental. Formalmente possui também uma 

estrutura integrada de atuação tanto em políticas de prevenção quanto de repressão à 

degradação ambiental, com especial atuação voltada para questões ambientais da Amazônia, 

região que se destaca como foco de preocupação na agenda mundial. O MMA enfatiza a 

necessidade de atuação transversal da questão ambiental em relação às políticas de 

desenvolvimento executadas pelos demais Ministérios do Governo (site do MMA). Mas o que 

se verifica é uma atuação isolada, com implementação de políticas pontuais, que não 

conseguem se inserir na concepção das políticas de desenvolvimento, ainda que sob o aspecto 

legal e de planejamento esta integração esteja prevista nos instrumentos de gestão do Estado 

sobre o território, como o Zoneamento Ambiental.  

Ocorre que o meio ambiente é considerado entrave para o desenvolvimento pelos 

setores produtivos de maior impacto e pelo Governo; as leis ambientais têm sido tachadas 

como rigorosas, havendo dificuldades em efetivá-las. 

O Brasil vive um momento de elevação do crescimento, implementação de 

empreendimentos de infra-estrutura, expansão do agronegócio, instalação de indústrias 
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 Discute-se atualmente no Congresso Nacional a regulamentação do art. 23 da CF/88, assim como a 

flexibilização das normas ambientais; tramita um projeto de Lei (PL n° Lei 01/2010) que pretende limitar esta 

competência material comum, definindo que apenas o órgão licenciador poderá realizar a fiscalização sobre a 

atividade licenciada, o que excluiria o IBAMA da fiscalização da maior parte das atividades nos Estados, que 

detém ampla competência de licenciamento e pouca estrutura de fiscalização. Conforme a redação do  Art. 23.  É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...) VI - proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
70

 Antes da criação do Ministério, a SEMA e o Ministério do Interior eram os responsáveis pelas questões 

ambientais que passaram à competência do Ministério. Em 1990 o Meio Ambiente foi transformado em 

Secretaria do Meio Ambiente, mas em 1993, criou-se o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal que 

mudou de denominação algumas vezes e, em 1999, retornou à denominação de Ministério do Meio Ambiente. 

(fonte: Site do Ministério do Meio Ambiente: mma.gov.br). 

 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_23_.shtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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poluentes, etc
71

, que é prioridade do Estado. Há, portanto, uma grande fragilidade (e 

dissociação) das políticas ambientais em relação às econômicas, embora sob o aspecto formal 

e legal a própria Constituição Federal tenha estabelecido a compatibilidade entre o 

desenvolvimento e o meio ambiente. Por outro lado, e apesar disso, há uma crescente 

cobrança da implementação dessas políticas, seja pela necessidade de legitimação ambiental 

em face da sociedade, seja pela atuação do Poder Público no cumprimento no seu dever 

constitucional em relação ao meio ambiente. 

Mas, conciliar a produção capitalista e as próprias leis elaboradas dentro deste sistema 

econômico e jurídico no intuito de alcançar um certo tipo de “desenvolvimento sustentável”, e 

efetivar o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma tarefa eivada 

de resistências, conflitos e contradições, tanto em relação ao setor produtivo no geral como 

aos grandes proprietários de terra. Como exemplo desta resistência e contradições tem-se o 

efervescente e atual debate em torno da modificação do Código Florestal, sobre o qual os 

setores produtivos, particularmente do agronegócio, têm se empenhado em flexibilizar os 

preceitos contidos nesta lei.  

 

1.7 Consequências do descumprimento da função social da propriedade rural 

Quanto às consequências pelo descumprimento da função social da propriedade no 

Brasil, a própria legislação é conflitante em relação ao tema, dando tratamento diferenciado 

conforme o bem em questão. Há diversos dispositivos constitucionais que consagram o 

princípio, que incide sobre tipos diferentes de propriedade, em relação à qual haverá a 

incidência de uma determinada função, dentre as diversas existentes (Dresch da Silveira, 

1998).  

A Constituição Federal de 1988, ao dispor acerca da propriedade rural definiu, no art. 

184, que compete à União desapropriar, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

cumpre sua função social, mediante prévia e justa indenização.  
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 A título de exemplo, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (cujo título já é bem 

ilustrativo), com a construção de hidrelétricas, rodovias, etc. Também é ilustrativa as diretrizes da recém 

empossada Presidenta Dilma Rousseff, que estabeleceu como Diretrizes de Governo: 2.   Crescer mais, com 

expansão do emprego e da renda, com equilíbrio macroeconômico, sem vulnerabilidade externa e desigualdades 

regionais. 3.   Dar seguimento a um projeto nacional de desenvolvimento que assegure grande e sustentável 

transformação produtiva do Brasil. (Diretrizes de Governo. Site da Presidência da República. 

http://www.presidencia.gov.br/diretrizes-de-governo/view Acesso em 10/01/2010). Além disso, em razão do 

incentivo nacional e internacional à produção do etanol, também se prevê a criação de usinas sucroalcooleiras no 

país; em Pernambuco, está sendo realizado um trecho da transposição do Rio São Francisco, a ferrovia 

transnordestina, e o desenvolvimento de diversas obras e instalações no Complexo Industrial Portuário de Suape, 

como a refinaria Abreu e Lima, a recente construção do estaleiro Atlântico Sul, a implantação de uma fábrica de 

garrafas pet, etc. 

http://www.presidencia.gov.br/diretrizes-de-governo/view%20Acesso%20em%2010/01/2010


54 

 

Portanto, a CF/88 reconhece o direito do proprietário ao bem ainda que este não tenha 

cumprido sua função social, na medida em que desapropria o imóvel rural para fins de 

reforma agrária recompondo na integridade o patrimônio desapropriado, e não perdido pelo 

proprietário. Além disso, o legislador constituinte
72

 dispôs no art. 185 que a propriedade 

produtiva não será desapropriada para fins de reforma agrária e que uma lei deverá garantir 

tratamento especial à propriedade produtiva e fixar norma para o cumprimento dos requisitos 

da função social
73

. 

 Assim, inseriu-se no sistema jurídico brasileiro uma regra contrária à lógica 

constitucional no que tange à função social da propriedade. Para alguns juristas e 

doutrinadores, o principal óbice à aplicação da função social da propriedade no Brasil não está 

neste dispositivo constitucional, que atrapalha, mas não impede que se aplique a regra do 

artigo 186, bastando uma interpretação sistemática do ordenamento que estabelece a 

obrigatoriedade de cumprimento da função social da propriedade rural. Neste sentido, 

apontam como principal problema à aplicação dos artigos 186 e 184 a interpretação 

conservadora dos dispositivos que incidem sobre a propriedade fundiária no Brasil, 

particularmente a realizada pelo judiciário.  

Com relação à propriedade rural, a função social não tem sido entendida no geral 

como conteúdo intrínseco do direito de propriedade, mas uma limitação. Conforme comenta o 

ex-ministro do STF Eros Grau, em entrevista concedida no ano de 2006, há uma grande 

resistência em se aceitar as consequências de perdimento da propriedade da terra no Brasil 

pelo descumprimento do conteúdo da propriedade-função social: 

Veja só: se você afirmar, imaginando a propriedade de um imóvel, que a 

propriedade que não cumpre a função social não é mais propriedade, não recebe 

mais proteção jurídica, se você afirmar isso, provocará quase um escândalo... E se 

você pensar em termos de marca, em termos de patente industrial? Veja o artigo 49 

do Código da Propriedade Industrial. Se o dono não explorar a marca ou a patente, 

ele as perderá. Aqui já não há escândalo. Veja também o direito de lavra, garantido 

pelo Código de Mineração. Se o titular desse direito não explorar a lavra, ele os 
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 A bancada ruralista no Congresso Nacional Constituinte de 1988, através da UDR (União Democrática 

Ruralista) exerceu forte pressão para que a reforma agrária fosse inviabilizada, fazendo aprovar, com apoio de 

setores empresariais modernos, esse artigo que vai totalmente contra a lógica das normas constitucionais que 

condicionam o direito de propriedade ao exercício da função social disciplinada na própria constituição. 
73

 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 

não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 

cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 

emissão, e cuja utilização será definida em lei.(...); Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de 

reforma agrária:  I -  a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não 

possua outra;  II -  a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade 

produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. (Constituição Federal 

de 1988). 
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perderá. Então você perceberá, de repente, que quando se fala em propriedade de 

terra é como se estivesse falando de uma outra coisa. Mas em relação à marca, à 

patente, à lavra, se você não as explorar, ou seja, não cumprir a função social delas, 

você perderá a propriedade a que elas correspondem. (Entrevista realizada com Eros 

Graus por Joaquim Modesto Pinto Júnior e Gilson Rodrigues de Afonseca em 2006, 

p. 24. Grifo nosso) 

 

Portanto, no caso do bem consistir na propriedade da terra, a forma como foi 

disciplinada a função social da propriedade rural tende a ser muito mais favorável ao 

proprietário que à coletividade, por exemplo, ao reconhecer que haverá pagamento pela 

desapropriação para fins de reforma agrária do bem que não cumpre sua função social, no que 

tange ao imóvel improdutivo. Conforme a crítica de Marés (2003): 

A desapropriação não é, assim, mais do que um contrato público de compra e venda, 

no qual a manifestação livre da vontade do vendedor fica restringida pelo interesse 

público. A desapropriação, longe de ser a negação do conceito liberal de 

propriedade, é sua reafirmação. A grande novidade do conceito liberal é a livre 

disposição do bem, mas o bem é sempre integrante de um patrimônio e o que está 

garantido com a desapropriação é, exatamente, a integridade deste patrimônio. A 

desapropriação utilizada nos casos de descumprimento da função social, porém, 

alimenta dois enormes defeitos e injustiças: primeiro, remunera a mal usada 

propriedade, isto é, premia o descumprimento da lei, porque considera causador do 

dano e obrigado a indenizar, não o violador da norma, mas o Poder Público que 

resolve pôr fim à violação; segundo, deixa a iniciativa de coibir o mau uso ao Poder 

Público, garantindo a integridade do direito ao violador da lei. (Marés, 2003, p. 109. 

Grifo nosso) 

 

As interpretações dos tribunais em relação ao descumprimento da função social da 

propriedade rural e a sua desapropriação são bastante conservadoras. No geral, o judiciário 

brasileiro se atém à desapropriação para fins de reforma agrária e apenas quando descumprido 

o requisito da produtividade (considerando em termos bastante limitados exclusivamente o 

fator econômico). Aplicado desta forma, além de premiar o proprietário que não cumpre este 

requisito, pois recebe indenização, deixa sem sentido os demais, uma vez que, sendo 

produtiva, na interpretação dominante, a propriedade não será desapropriada para fins de 

reforma agrária e não haveria na CF/88 uma sanção prevista pelo descumprimento às demais 

exigências da função social da propriedade rural. 

Em artigo intitulado “Desapropriação Sanção por Descumprimento da Função 

Social?”, Marés (2006) questiona a interpretação da doutrina e dos Tribunais brasileiros em 

relação às desapropriações por descumprimento da função social da propriedade, que é tida 

como uma sanção. Para o autor, a desapropriação para fins de reforma agrária não é uma 
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sanção, mas instrumento de política à disposição do Poder Público, como forma de exercer o 

ordenamento da propriedade da terra
74

.  

A propriedade que não cumpre sua função deverá ser obrigada a fazê-lo, se não o faz, 

o proprietário perde seu direito, que é também um dever. Portanto, na visão de Marés (2006), 

embora a Constituição não deixe claro, a sanção pelo descumprimento da função social da 

propriedade é a perda do direito. Neste sentido, o autor critica a “resposta simplória” e pouco 

profunda com que os juristas e doutrinadores no Brasil vêm tratando o tema. Como já 

destacado, até mesmo essa desapropriação entendida como sanção possui um alcance muito 

restrito e é pouco aplicada no Brasil. 

É preciso ressaltar que o requisito ambiental, embora figure ao lado de outros 

requisitos constitucionais de igual relevância jurídica para a realização da função social da 

propriedade, goza, na contemporaneidade, de um respaldo de legitimidade que o coloca em 

posição de destaque em relação aos demais. Tal fato resulta da importância que a questão 

ambiental vem assumindo em nossa sociedade, de maneira que hoje o direito ao meio 

ambiente é também considerado um direito fundamental. 

Neste sentido, tem havido pressões, particularmente dos movimentos de luta pela terra, 

para que haja a realização da desapropriação com fins de reforma agrária baseada no 

descumprimento das normas ambientais. Como exemplo desta situação, citamos dois casos 

noticiados pela imprensa, que demonstram a pressão por uma mudança na interpretação 

administrativa e judiciária sobre o tema.  

Em agosto de 2009, de maneira inédita, foi divulgada notícia da primeira 

desapropriação para fins de reforma agrária fundamentada na prática de crimes ambientais, a 

da Fazenda Nova Alegria, localizada na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. 

Neste caso, apesar da desapropriação ter fundamento na questão ambiental, a área era palco 

de conflitos agrários que, em 2004, resultaram num massacre de trabalhadores sem terra, com 

cinco mortes e 13 feridos (Peduzzi, 2009). 

No ano de 2008 foi noticiada pela imprensa a realização de vistoria do INCRA/PE em 

uma propriedade produtiva, a usina Salgado, reivindicada por entidades ligadas a luta pela 
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 “Os Tribunais, ao considerarem a desapropriação uma sanção, aplicam as exigências formais dos processos 

civis e penais, exigem dos não-técnicos judiciários a precisão judiciária. É claro que por trás disto mal se 

esconde uma profunda falácia ideológica de proteção da propriedade absoluta. Note-se que ao se reduzir a 

desapropriação a uma sanção fica descaracterizado o alcance anti social da inadimplência, porque se a única 

consequência for a troca do bem mau usado por um patrimônio líquido, se está permitindo que o inadimplente 

adquira outro bem, de igual magnitude, e continue inadimplente para com a sociedade. Com isto ele não 

cumprirá a obrigação da propriedade”. (Marés, 2006, p. 71). 
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terra em Pernambuco. No caso, a desapropriação teria como motivações as dívidas 

previdenciárias da empresa e a prática de crimes ambientais (Guibu, 2007). 

Neste contexto, considerando que a sustentabilidade inaugura um novo campo de 

legitimidade na sociedade atual, a discussão acerca da legitimidade das propriedades rurais 

passa necessariamente pela discussão legal dos “limites” do direito individual de propriedade 

e da sustentabilidade dos usos destes espaços, formados pelos bens que constituem a base da 

nossa existência.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto direito humano de 

terceira geração, possui uma dimensão negativa e uma positiva que, teoricamente, implica, 

para o Estado, o dever de respeito a qualidade do meio ambiente e de promoção de tal 

qualidade, mediante a realização de ações afirmativas. Em que pese a fragilidade destas ações, 

é possível vislumbrar esforços na atuação de órgãos ambientais que, em determinados 

contextos, procuram implementar a legislação ambiental do país, com possibilidade de 

desdobramentos positivos para a sociedade, neste campo de disputa eivado de conflitos. 

 

1.8 Relevância e impasses do Código Florestal  

Há diversas leis ambientais que incidem sobre a propriedade rural brasileira, dentre as 

quais se destaca o Código Florestal, Lei 4.771/65, que instituiu a obrigatoriedade de 

manutenção de áreas de preservação permanente e de reserva legal
75

 na propriedade. Outras 

leis estabelecem que a propriedade agrícola deve possuir o licenciamento ambiental para 

cultivos considerados impactantes ou em grandes áreas (Lei n° 6.938/81 e Resolução 

CONAMA 01/86 e 237/); possuir licenciamento para uso de irrigação na atividade rural, 

controle no uso do agrotóxico mediante o cumprimento de uma série de exigências, etc.  

No intuito de dar cumprimento a estas leis, o Poder Público tem aumentado sua 

atuação sobre as propriedades rurais, tanto o Ministério Público, através da realização de 

termos de ajuste de conduta e interposição de ações civis públicas, quanto os órgãos 

ambientais executores da Política Nacional do Meio Ambiente, como o IBAMA, em nível 

                                                 
75

 A definição de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, bem como os percentuais de proteção 

mínimos exigidos encontram-se previstos no Código Florestal, Lei nº 4771/65. De uma maneira geral, as áreas 

de Reserva Legal correspondem a 20% da área da propriedade (em Pernambuco), que deve ser mantida com 

cobertura vegetal nativa. No caso das Áreas de Preservação Permanente, o percentual de vegetação na 

propriedade será variável, pois depende da existência e declividade de topos de morros, da largura dos rios, 

riachos, córregos e demais cursos d´água existentes no local; contudo, as áreas de preservação permanente, uma 

vez existentes, não poderão ser inferiores aos limites mínimos pré-estabelecidos no Código Florestal. 
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federal, através da imposição de multas, embargos, processos administrativos e também ações 

civis públicas requerendo a adequação ambiental legal das propriedades rurais.  

A função social da propriedade da terra no Brasil reconhece como requisitos 

constitucionais exatamente o rol dos direitos fundamentais: o requisito econômico, que 

determina o cumprimento do aproveitamento racional e adequado; o social, que estabelece o 

bem-estar e o atendimento às disposições do trabalho; e o ambiental, que impõe a utilização 

adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. 

 Se por um lado o direito de propriedade legítimo é o que cumpre sua função social, 

que tem que compatibilizar os direitos fundamentais inseridos como requisitos 

constitucionais, por outro, o direito de propriedade constitui também um direito fundamental e 

deve ser compatibilizado com o direito ao meio ambiente, ou o direito ao meio ambiente deve 

prevalecer sobre o direito de propriedade. Nesta interpretação, não haveria como a 

propriedade manter-se legítima sem o cumprimento dos requisitos ambientais legais, mas não 

é o que se constata na prática. 

Em que pese a compatibilidade formal entre os dois direitos fundamentais, o que se 

verifica é a enorme dificuldade em dar efetividade às normas ambientais que incidem sobre a 

propriedades privada da terra, com aumento do número de conflitos envolvendo a questão 

ambiental legal no país. Este fato suscita uma reflexão sobre a manutenção da propriedade 

privada como entrave para a solução das questões ambientais que vêm sendo colocadas, ainda 

que apenas considerado o aspecto legal. 

Ademais, as leis ambientais brasileiras são consideradas “entraves para o 

desenvolvimento”
76

 pelos setores produtivos (como na década de 1970!), principalmente 

aqueles ligados ao setor do agronegócio e de infraestrutura, que vêm pressionando o 

legislativo no sentido de flexibilizar as normas do Código Florestal e do licenciamento 

ambiental.
77
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 As normas ambientais têm sido referidas nos últimos anos como “entraves para o desenvolvimento”, conforme 

expressou o relator do Projeto de mudança do Código Florestal no ano de 2010, o deputado Aldo Rebelo, do 

PCdo B: “O meio ambiente se tornou em entrave não só para o desenvolvimento do país como, principalmente, 

para a agricultura. Nós vemos isso todos os dias. Basta observar que nós não conseguimos fazer uma obra de 

infraestrutura, não conseguimos fazer rodovias, não conseguimos fazer ferrovias, hidrovias, não conseguimos 

fazer hidrelétricas para gerar energia para o desenvolvimento do país justamente porque as organizações não 

governamentais, que não têm interesse no desenvolvimento, bloqueiam todas essas iniciativas”, afirmou o 

deputado federal. (Meio Ambiente e ONG´s são entrave para desenvolvimento. Sex, 05/Mar/2010. fonte: site da 

Rede Brasileira de Informação Ambiental: http://www.portaldomeioambiente.org.br/meio-ambiente-

legal/codigo-florestal-brasileiro/3456-meio-ambiente-e-ongas-sao-entrave-para-desenvolvimento.html. Acesso 

em 10/01/2011) 
77

 Flexibilização pela diminuição das áreas protegidas e pela transferência da competência para o licenciamento 

para o âmbito dos estados, além da tentativa de limitar a realização de fiscalização ambiental pelo IBAMA, na 

http://www.portaldomeioambiente.org.br/meio-ambiente-legal/codigo-florestal-brasileiro/3456-meio-ambiente-e-ongas-sao-entrave-para-desenvolvimento.html
http://www.portaldomeioambiente.org.br/meio-ambiente-legal/codigo-florestal-brasileiro/3456-meio-ambiente-e-ongas-sao-entrave-para-desenvolvimento.html
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O Código Florestal vigente, embora seja de 1965, representa uma das leis ambientais 

mais importantes de incidência sobre a propriedade rural. Originalmente, as normas do 

Código foram instituídas para proteger principalmente as florestas enquanto recursos úteis ao 

uso na atividade produtiva. Por meio da reserva legal (RL), garantia-se uma porcentagem de 

vegetação nativa na propriedade para fornecimento de lenhas e madeiras; e através das áreas 

de preservação permanente (APP´s), se mantinha a vegetação situada nas margens dos cursos 

d´água
78

, áreas com declives e topos de morro, que tinha como objetivos principais a 

prevenção da erosão dos solos e garantia da qualidade da água (Ahrens, 2003). 

As áreas de reserva legal são porções da propriedade cujo percentual varia de acordo 

com a região do Brasil (sendo 20% de toda a área da propriedade para as localizadas na Zona 

da Mata de Pernambuco, por exemplo)
79

. Estas devem ser mantidas sobretudo com vegetação 

nativa e ser averbadas no registro dos imóveis. Em razão do aumento do desmatamento e dos 

baixos índices de manutenção da vegetação nativa nas propriedades rurais, as RL´s e as APP´s 

passaram a ser consideradas importantes para a conservação da biodiversidade e da qualidade 

ambiental das diversas regiões do país.  

Referindo-se às APPs, Vio (2001) destaca que essas áreas desempenham uma 

importante função ecológica, sobretudo na manutenção da qualidade da água e estabilidade 

dos solos, na medida em que evitam a erosão e o assoreamento dos rios, mas também na 

manutenção da biodiversidade, funcionando como corredores ecológicos naturais entre os 

cursos d´água
80

, embora não recebam esta denominação. 

                                                                                                                                                         
medida em que propõem que apenas o órgão licenciador seja competente para fiscalizar a atividade licenciada. É 

importante ressaltar que essa pressão pela flexibilização das normas ambientais no Brasil vem inserida num 

contexto de flexibilização de outras normas de direitos sociais, como a trabalhista. Este processo ocorre em nível 

mundial e está relacionado ao fortalecimento do capitalismo neoliberal, que eleva o grau de exploração sobre o 

trabalho e sobre a natureza e pressiona pela diminuição dos encargos sociais e ambientais das empresas, 

retrocedendo em relação aos direitos historicamente conquistados. 
78

 O Código Florestal define no art. 2º que a área de preservação permanente é a situada ao longo dos rios ou 

cursos d´água, e será de: 30 metros, para cursos d´água de menos de 10 metros de largura; 50 metros para os que 

tenham entre 10 e 50 metros de largura; 100 metros para os entre 50 e 200 metros de largura; 200 metros, para os 

que tenham entre 200 e 600 metros de largura; e 500 metros para os de largura superior a 600 metros; 50 metros 

ao redor de nascentes; topos de morros; encostas com declividade superior a 45°, etc. 
79

 As áreas de Reserva Legal são as localizadas no interior da propriedade, excetuadas as de preservação 

permanente e devem abranger uma porcentagem da propriedade que, segundo o art. 16, § 6º serão de: 80% da 

propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 35% em áreas de cerrado; e 20% nas demais regiões do país. 
80

 Segundo a autora: Como todas as áreas de preservação permanente enquadradas na alínea a do art.2° do 

Código Florestal de 1965 naturalmente se ligam entre si, pois definem o canal de drenagem natural do 

escoamento dos rios ou de qualquer curso d´água em direção ao mar, temos aí uma verdadeira e intricada 

malha, com cobertura vegetal diversificada, representada desde a vegetação rasteira formada por gramíneas 

até as exuberantes matas ciliares, formando uma verdadeira rede extremamente rica na sua biodiversidade. 

(Vio, 2001, p. 356). 
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Esta mudança no papel destas áreas pode ser visualizada através da definição de área 

de preservação permanente e de reserva legal, introduzida pela a MP 2.166-67/2001 ao 

Código Florestal, cujo §2º do art. 1º passou a dispor da seguinte maneira: 

§ 2o  Para os efeitos deste Código, entende-se por:  

 

(...)  

II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o 

desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas;  

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 

naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Lei ° 4.771 de 1965. 

Institui o Código Florestal). 

 

Conforme se verifica nas definições acima, que não existiam na redação original do 

Código, a preservação e conservação da biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, o uso 

sustentável dos recursos, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos foram 

textualmente inseridos na lei, refletindo a transformação no papel dessas áreas a serem 

preservadas.  

Na época em que o Código Florestal foi criado ainda não havia de forma tão 

generalizada no país a ocorrência de desmatamentos, degradação de recursos hídricos, perda 

de solos pela erosão e perda da biodiversidade da fauna e flora. Também não havia discussões 

acerca do efeito estufa e da necessidade de reflorestamento, como se verifica nos dias atuais. 

Na época, praticamente não existia fiscalização e exigências de cumprimento dos dispositivos 

do Código Florestal por parte do poder público
81

, embora a observância da lei já fosse 
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 Em 2001 a Medida Provisória n. 2.166-67/2001 aumentou os percentuais de reserva legal da região amazônica 

de 50% para 80% em razão dos desmatamentos e também da pressão internacional para proteção daquele bioma; 

tal fato já causou descontentamento nos setores do agronegócio que se expandiam para aquela região, inclusive 

para o cultivo de cana e produção do etanol. Mais recentemente, além do aumento na fiscalização, embargos de 

áreas, aumento das penalidades para crimes ambientais e condenação judicial de proprietários rurais ao 

cumprimento do Código Florestal, a organização da “ofensiva ruralista” também se deve à publicação do Dec. 

6.321/2008, que divulga publicamente a lista dos municípios que mais desmataram na Amazônia, e à Resolução 

do Banco Central – que exige regularização ambiental da propriedade rural para que os proprietários tenham 

acesso a crédito; também a publicação de prazo para regularização das áreas de RL das propriedades (Dez. 2008; 

Dez. 2009; junho de 2011 -Dec. 7.029/2009; já se cogitando no Governo a publicação de novo decreto com 

prorrogação do prazo) (Ganem e Cunha, 2009). Além disso, em maio de 2009, governo e entidades 

representantes dos pequenos agricultores firmaram um acordo que prevê um tratamento diferenciado aos 

pequenos agricultores. (fonte: Ministério do Meio Ambiente, Notícias. Acordo entre o MMA, MDA e 

representantes dos pequenos agricultores prevê que a legislação ambiental possibilite um tratamento diferenciado 

para a categoria. 28/05/2009. Acesso através do site: http://www.ecodebate.com.br/2009/05/28/acordo-entre-o-

mma-mda-e-representantes-dos-pequenos-agricultores-preve-que-a-legislacao-ambiental-possibilite-um-

tratamento-diferenciado-para-a-categoria/). 

http://www.ecodebate.com.br/2009/05/28/acordo-entre-o-mma-mda-e-representantes-dos-pequenos-agricultores-preve-que-a-legislacao-ambiental-possibilite-um-tratamento-diferenciado-para-a-categoria/
http://www.ecodebate.com.br/2009/05/28/acordo-entre-o-mma-mda-e-representantes-dos-pequenos-agricultores-preve-que-a-legislacao-ambiental-possibilite-um-tratamento-diferenciado-para-a-categoria/
http://www.ecodebate.com.br/2009/05/28/acordo-entre-o-mma-mda-e-representantes-dos-pequenos-agricultores-preve-que-a-legislacao-ambiental-possibilite-um-tratamento-diferenciado-para-a-categoria/
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obrigatória aos proprietários desde 1965
82

. Por outro lado, o que existia era uma certeza de 

inaplicabilidade da norma, que favoreceu ao seu descumprimento pelos proprietários 

(Figueiredo e Leuzinger, 2001).  

Mais recentemente, em face do quadro de degradação ambiental e da nova sistemática 

jurídica/constitucional dada à matéria ambiental no Brasil, tem aumentado a cobrança do 

Poder Público aos proprietários exigindo o cumprimento da lei através da omissão em 

degradar e da ação em recompor.  

Como parte deste processo, foram surgindo decisões judiciais que reconhecem a 

aplicação do direito coletivo ao meio ambiente e a obrigatoriedade do proprietário cumprir as 

exigências de preservação das áreas instituídas pelo Código Florestal, ainda que não tenha 

dado causa ao desmatamento. Esta posição é hoje pacífica no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que vem se manifestando em diversas decisões no mesmo sentido, algumas, inclusive, 

mencionando a necessidade de cumprimento das regras ambientais como requisito da função 

social da propriedade, cujos exemplos colacionamos abaixo: 

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ARTS. 16 E 44 DA LEI Nº 4.771/65. 

MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 

FLORESTAL. NECESSIDADE. 

1. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social 

da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo critérios e graus de 

exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o de "utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente“ 

2. A obrigação de os proprietários rurais instituírem áreas de reservas 

legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, atende ao interesse coletivo. 

3.  A averbação da reserva legal configura-se, portanto, como dever do 

proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da existência de 

florestas ou outras formas de vegetação nativa na gleba. 

4. (...) 

5. (...) 

6. Recurso Especial provido. (REsp 821083/MG – Recurso Especial n° 

2006/0035266-2; Relator Ministro Luiz Fux- T1 – Primeira Turma; Data do 

Julgamento 25/03/2008; Data da Publicação/Fonte DJe 09/04/2008. Grifo nosso)  

 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. NOVO 

PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

1. Em se tratando de Reserva Legal, com limitação ao direito de 

propriedade imposta por lei (Código Florestal), o novo adquirente assume o ônus de 

manter a cobertura vegetal, tornando-se responsável pela sua recomposição, mesmo 

que não tenha contribuído para devastá-la, pois se trata de obrigação propter rem.  

2. É pacífico o entendimento do STJ quanto à legitimidade passiva do 

novo proprietário para responder à Ação Civil Pública que visa a cobrar o 

reflorestamento de Reserva Legal.  
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 Desde a sua criação, o Código Florestal já sofreu diversas modificações.  Hoje predomina o entendimento de 

que suas normas devem ser aplicadas ainda que não fossem vigentes à época do desmatamento, pois não existe 

direito adquirido contra o direito fundamental ao meio ambiente. Neste sentido tem se posicionado o STJ, 

embora permaneçam interpretações em contrário, defendidas, sobretudo, pelos grandes proprietários de terra, 

conforme se verá no caso dos usineiros de Pernambuco. 
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3. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 453875/PR - 

2002/0099914-4 Relator(a) Ministro Herman Benjamin; T2 – Segunda Turma; Data 

do Julgamento 18/10/2009 - DJe 11/11/2009)  

 

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. ARTS 16 E 

44 DA LEI Nº 7.771/65. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. 

1. Nos termos do artigo 16 c/c art. 44 da Lei 4.771/65, impõe-se aos 

proprietários a averbação da reserva legal à margem de matrícula do imóvel, ainda 

que não haja na propriedade área florestal ou vegetação nativa. 

2. Em suma, a legislação obriga o proprietário a manter e, 

eventualmente, recompor a fração da propriedade reservada por lei. 

3. "Essa legislação, ao determinar a separação de parte das 

propriedades rurais para constituição da reserva florestal legal, resultou de uma feliz 

e necessária consciência ecológica que vem tomando corpo na sociedade em razão 

dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo, resultado da 

degradação do meio ambiente efetuada sem limites pelo homem" (RMS nº 

18.301/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 03/10/2005).  

4. 4. Recurso especial provido.  (REsp 865309/MG – Recurso Especial 

2006/0145938-2; Relator Ministro Castro Meira - T2 – Segunda Turma; Data do 

Julgamento 23/09/2008; Data da Publicação/Fonte; DJe 23/10/2008. Grifo nosso)  

 

Na medida em que a exigência de cumprimento destas regras aumentou e o judiciário 

passou a reconhecer sua aplicabilidade, também aumentaram os conflitos que envolvem a 

questão ambiental das propriedades rurais.  

Há uma grande resistência do setor do agronegócio e de latifundiários de uma forma 

geral em aceitar as limitações ambientais a propriedade decorrentes da Constituição e das leis 

infraconstitucionais, tachadas de “rigorosas e inviáveis”, como vem sendo difundido pelos 

ruralistas no atual debate sobre modificações do Código Florestal Brasileiro. Denominadas 

pela imprensa de “ofensiva ruralista”, as propostas de modificações do Código apresentadas 

pela bancada ruralista do Congresso Nacional pretendem reduzir as áreas de reserva legal e 

incluir, no cômputo destas, as áreas de preservação permanente que hoje constituem áreas 

independentes e de presença obrigatória nas propriedades rurais de todas as regiões do país 

(Cintra, 2009).  

A tentativa de mudança do Código Florestal se iniciou onze anos após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, quando já havia algumas cobranças e as primeiras decisões 

judiciais pelo cumprimento dessa norma. O primeiro projeto, de 1999, foi o PL 1876/99, que, 

posteriormente, passou a tramitar com 10 projetos em apenso; destes, um é de 2004, dois de 

2008, seis de 2009 e um de 2010 (Figueiredo e Leuzinger, 2001; Gamen e Cunha, 2009). O 

relatório do PL 5.367/2009 de Valdir Colatto (PMDB/SC) e outros 46 parlamentares, foi 

aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados em julho de 2010, comissão esta 

que é presidida pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB/SP) - que propõe a criação de um código 

ambiental e a revogação de diversas leis que disciplinam a matéria. Este PL já deveria ter 



63 

 

seguido para votação em plenário, mas em razão da polêmica que gerou, teve o tramite 

legislativo adiado. 

Em março de 2011 foi criada a “Câmara de Conciliação”, com intuito de negociar um 

acordo para a modificação do Código de forma menos conflituosa. Conforme o noticiado pela 

imprensa no mês de abril de 2011, os diferentes grupos representados no Congresso Nacional 

e setores do governo, como Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e Ministério da Agricultura, teriam supostamente chegado a um consenso sobre a 

maioria dos pontos de mudança, restando os mais polêmicos, como a anistia para os 

desmatamentos já ocorridos. Em razão da suposta proximidade de um acordo final, em abril 

de 2011 foi marcada a votação do projeto para os dias 03 e 04 de maio de 2011
83

.  

 Ressalte-se que, ao mesmo tempo em que há a pressão ruralista e do setor de 

infraestrutura para flexibilização das normas ambientais, há uma mobilização social que 

envolve ambientalistas, movimentos sociais, ministério público, pesquisadores e entidades 

científicas, etc, todos contrários à aprovação deste PL.  

Um dos argumentos mais utilizados para justificar a modificação do Código Florestal 

é a de que ele inviabiliza a produção da agricultura familiar, que responde por mais de 70% da 

produção de alimentos consumidos no país. De fato, a agricultura familiar emprega 

aproximadamente 75% da mão-de-obra no campo e produz aproximadamente 70% da cesta 

básica consumida pelos brasileiros, correspondendo a 84% dos estabelecimentos, mas ocupa 

aproximadamente 25% da área (IBGE, Censo Agropecuário 2006). Exatamente por cumprir 

uma importante função social e garantir a segurança alimentar no país, entende-se que deve 

ter um tratamento diferenciado em relação aos latifúndios e a produção do agronegócio, que 

visa basicamente a exportação.  

Neste sentido, em maio de 2009, MMA, MDA e entidades representantes dos 

pequenos agricultores firmaram um acordo que prevê a possibilidade de soma da Área de 

Proteção Permanente (APP) à reserva legal, além de permitir o reflorestamento das áreas 

degradadas através do plantio de espécies frutíferas associadas a espécies nativas, 

simplificação da averbação da reserva legal no registro desses imóveis, e previsão de 
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 CABRAL, Maria Clara. Votação de Código Florestal será na primeira semana de maio. 19/04/2011. Site 

Folha.com, Ambiente. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/904783-votacao-de-codigo-

florestal-sera-na-primeira-semana-de-maio.shtml. Acesso em 20/04/2011.  

  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/904783-votacao-de-codigo-florestal-sera-na-primeira-semana-de-maio.shtml.%20Acesso%20em%2020/04/2011
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/904783-votacao-de-codigo-florestal-sera-na-primeira-semana-de-maio.shtml.%20Acesso%20em%2020/04/2011
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programa de educação ambiental e pagamento por serviços ambientais para os pequenos 

agricultores.  

Os grandes produtores agrícolas, que não foram contemplados por este tipo de medida, 

diante das decisões judiciais que vêm sendo proferidas e da proximidade do prazo final para 

averbação das áreas de reservas legais, fortaleceram suas organizações no Congresso 

Nacional e passaram a exercer grande pressão pela revogação do Código Florestal e de 

diversas outras normas, propondo o projeto de lei de criação de um “código ambiental” com 

normas bastante flexíveis, que sintetiza de forma ampla as aspirações dos ruralistas.  

Em linhas gerais este “código” propõe o “pacto federativo ambiental descentralizado”, 

revoga o Código Florestal e outras leis, elimina o conceito de APP e RL, retira do âmbito 

federal a determinação dos limites mínimos de áreas a serem preservada e transfere para os 

estados a competência para editar normas específicas sobre meio ambiente, com autonomia; 

permite também compor 50% da reserva legal com espécies exóticas e manter as áreas 

“consolidadas pela agricultura” mesmo em biomas considerados ameaçados, com anistia para 

os desmatadores; retirada de poderes normativos do CONAMA, etc. (PL 1876-1999.) 
84

 

Outro argumento utilizado como justificativa para a modificação das normas se apóia 

no fato de que a definição dos limites mínimos de APP´s particularmente nas margens dos 

cursos d´água é aleatória, um critério apenas legal, que não leva em conta critérios científicos, 

estabelecendo índices gerais para todo o país sem considerar as condições ecológicas e 

características específicas de cada bioma, bacia hidrográfica, relevo, características do solo, 

etc
85

. Daí concluindo que o índice da APP do Código Florestal não serve. 

Em que pese a procedência desta argumentação, o que os ruralistas e os setores 

interessados na flexibilização das normas fazem é se utilizar do critério de “verdade 

científica”, considerado tão relevante na sociedade capitalista atual (quando interessa!), para 

alcançar a diminuição desta proteção legal. As normas do Código Florestal representam hoje 

uma das principais formas de proteção da qualidade do ambiente rural no Brasil e, por esta 
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 PL 1876/1999. Disponível no site da Câmara dos Deputados. 

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=15847. Acesso em 10/09/2010. 
85

 Este fato gera críticas ao Código Florestal e suscita uma discussão séria sobre a possibilidade de diminuir ou 

aumentar as áreas protegidas a depender das condições ecológicas nas quais se encontram, com o 

estabelecimento de padrões mais apropriados ao propósito de conservação/preservação dos elementos da 

natureza, biodiversidade e da qualidade do ambiente. Mas não é esta a preocupação dos ruralistas. Em recente 

artigo intitulado “O Código Florestal tem base científica”?, o pesquisador e professor da USP Jean Paul Metzger, 

discute os fundamentos científicos dos percentuais do Código Florestal considerando principalmente a 

manutenção da biodiversidade e, em linhas gerais, conclui que para ser mais efetiva a proteção ds as áreas de 

APP e RL estas poderão variar, mas apresentando maiores percentuais de proteção, no caso da APP aponta como 

de, no mínimo, uma áreas de 100 m de largura. (Metzger, 2011). 

 

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=15847
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razão, há uma mobilização geral de diversos setores da sociedade, dentre os quais 

movimentos sociais e de defesa do meio ambiente, ONGs, renomados cientistas e 

organizações científicas, pela manutenção dos percentuais das APP´s e RL do Código
86

. 

Tal fato pode ser explicado pela clareza dos propósitos desta modificação, que não é 

atribuir uma proteção ecologicamente mais adequada ao bioma e aos cursos d´água da região, 

mas diminuir ao máximo a proteção legal destas áreas, restringindo a limitação do uso da 

propriedade pelo Estado em benefício da coletividade. Este fato é evidente não só porque não 

há nenhuma mobilização dos ruralistas no sentido de dar tratamento mais adequado às APP´s 

de suas propriedades, como porque no ano de 2009 houve uma ofensiva simbólica, e bastante 

concreta, do setor do agronegócio, através dos deputados que aprovaram em Santa Catarina o 

Código Ambiental do estado. 

Esta lei diminuiu a área de preservação permanente para 5 metros nas margens dos 

cursos d´água, percentual bem inferior ao limite mínimo do Código Florestal, que é de 30 

metros, não obstante a flagrante inconstitucionalidade desta diminuição na proteção. Em 

matéria de florestas a competência para estabelecer normas gerais é da União, os estados 

podem definir normas mais protetivas, mas não podem estabelecer índices inferiores aos 

gerais da norma Federal; Santa Catarina fez o contrário e a constitucionalidade já foi 

questionada junto ao Poder Judiciário. 

Neste contexto, tudo indica que, a menos que a qualidade do ambiente seja medida 

estritamente por requisitos legais bastante flexíveis, que sejam aceitas pelos proprietários, esta 

compatibilização entre a natureza coletiva do bem ambiental e a propriedade privada da terra 

no sistema brasileiro tende a existir apenas no campo formal, revelando a contradição entre o 

modelo de desenvolvimento e a necessidade de preservação ambiental.  

Assim, a legitimidade legal da propriedade em termos ambientais poderá existir, mas 

de forma limitada pela prevalência dos interesses privados da concepção da propriedade 

liberal e pela resistência econômica em aceitar a imposição de limites coletivos sobre o bem 

material privado da terra.  

A não flexibilização das normas ambientais coloca em evidencia o uso ilegítimo da 

propriedade, destacando a contradição que existe entre o direito coletivo e o individual na 
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 Numa rápida consulta à internet é possível encontrar diversos manifestos e abaixo assinados de entidades e 

associações científicas que criticam a falta de participação científica no processo de discussão das mudanças do 

Código se posicionando contra as mudanças propostas, como os pesquisadores do Biota- FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Sociedade 

Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), etc, além de movimentos sociais como MST, Via Campesina, 

CPT, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), etc. 
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forma como é genericamente exercido no Brasil, que está inserido na lógica do capitalismo. 

Por outro lado, o quadro alarmante de degradação e poluição ambiental põe em risco a própria 

reprodução do sistema e da vida. A Zona da Mata de Pernambuco, por exemplo, apresenta 

problemas com o assoreamento dos rios, cujas águas são utilizadas na produção industrial das 

usinas e na irrigação agrícola, e algumas usinas já manifestaram preocupação em relação a 

esta questão, embora muito pouco seja, de fato, realizado. 

De uma forma geral, verifica-se que os diplomas legais por vezes tendem a produzir 

uma normatização baseada em critérios técnico-científicos, por exemplo, no caso da definição 

de limites de poluição, levando em conta a capacidade de suporte da natureza “conhecida” 

cientificamente. Outras vezes, como no caso do Código Florestal, a definição dos limites é 

aleatória e de fato não se pretende que ela seja científica, vide o caso de Santa Catarina e as 

atuais negociações no âmbito da Comissão de Conciliação do Código Florestal, que já discute 

a votação de uma área de APP de 15 metros ao redor dos cursos d´água com até 10 m de 

largura, ao invés dos 30 do atual Código Florestal
87

.  

Isso nos remete à questão de que as decisões sobre o uso que se faz da natureza são, 

em sua última instância (ou primeira) decisões políticas e econômicas, que sofrem influência 

dos diferentes setores, interesses e forma de se relacionar com a natureza num dado momento, 

tendendo a prevalecer aquilo que favorece ao desenvolvimento/crescimento capitalista, mas 

de forma contraditória. As leis são elaboradas, interpretadas e aplicadas em campos de 

conflitos e disputas, e os critérios legais nem sempre são “científicos”, mas políticos, 

econômicos, culturais... “legais”. 

Mas além das leis, a sustentabilidade inaugura um novo campo de disputa e 

legitimação, em relação ao qual os grandes setores do agronegócio, mais afinados com o 

capitalismo contemporâneo, se modernizam, inserem o “desenvolvimento sustentável” na sua 

agenda produtiva, senão de forma concreta, ao menos como discurso.  

Conforme Fairclough (2001), o discurso é uma forma de prática social que implica 

num determinado modo de agir sobre o mundo e sobre os outros, e também num modo de 

representar este mundo, que se dá numa relação dialética entre a prática e a estrutura social: 

                                                 

87
 Fonte: MAZENOTTI, Priscilla. Código Florestal: agricultores que preservarem APPs poderão ter benefícios. 

Disponível no Site da Agência Brasil: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-04-20/codigo-florestal-

agricultores-que-preservarem-apps-poderao-ter-beneficios. Acesso em 21/04/2011. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-04-20/codigo-florestal-agricultores-que-preservarem-apps-poderao-ter-beneficios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-04-20/codigo-florestal-agricultores-que-preservarem-apps-poderao-ter-beneficios
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O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social 

que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e 

convenções, como também relações, identidades e instituições que lhes são 

subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas 

de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. 

(Fairclough, pp. 90-91). 

 

O discurso dos ruralistas, que tenta desconstruir as exigências ambientais do Código 

Florestal, não se apóia publicamente na ideia da propriedade absoluta, mas na realidade dos 

pequenos produtores, que detém apenas 25% das áreas das propriedades rurais no Brasil.  

De acordo com Benevides (2010), o discurso das usinas sucroalcooleiras de 

Pernambuco, que reproduzem em grande medida a visão de sustentabilidade do setor 

produtivo, tem como algumas de suas bases a aposta no “consumo verde”, na utilização de 

instrumentos de mercados na gestão dos recursos naturais e de acordos e políticas de 

consenso. Não faz parte do discurso de sustentabilidade deste segmento, como dos ruralistas e 

do setor produtivo de uma forma geral, a aceitação dos mecanismos de comando-controle do 

Estado na gestão dos recursos naturais através do cumprimento das leis. Mas, ainda que num 

campo de conflitos e resistências, as leis impõem aos setores produtivos o dever de cumpri-las 

e, ao Poder Público, o dever de fiscalizar e cobrar este cumprimento. 

Neste sentido, no ano de 2008 foi realizada pelo IBAMA em Pernambuco a operação 

Engenho Verde, que representa uma tentativa inédita do órgão federal do meio ambiente no 

Estado de impulsionar a adequação ambiental legal das propriedades rurais das usinas 

sucroalcooleiras. Através do viés ambiental, esta ação colocou em evidência o não 

atendimento da função social do setor que detém as maiores propriedades de terra da Zona da 

Mata de Pernambuco desde o período colonial, e cuja produção determinou a forma de 

ocupação e o modelo de desenvolvimento da região, pautado pela concentração fundiária e 

pela monocultura insustentável da cana-de-açúcar.  
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTO E ANTECEDENTES DA OPERAÇÃO 

ENGENHO VERDE 

 

Temos um histórico de plantio de cana-de-açúcar em qualquer ambiente 

possível, áreas alagadas, áreas de encosta, margens de rio, topos de morro; 

é comum a gente trafegar pela Zona da Mata e ver a cana plantada na beira 

do rio, a cana deitando sobre a água; a vegetação de APP foi removida e foi 

plantada cana e, ao longo dos anos, além de ser ilegal, isto traz prejuízos 

ambientais muito sérios, porque a cana é uma cultura de ciclo, não é perene, 

faz a queima e quando a cana é colhida a área fica exposta, permitindo a 

erosão do solo para os rios e causa o assoreamento dos rios. Numa tacada 

só está destruindo os solos e os rios; com relação às encostas o problema é a 

erosão... causa voçorocas. Esta situação é histórica e como as usinas de 

cana-de-açúcar se mostraram sempre refratárias à ideia de compensar e 

regularizar a sua situação ambiental, se recusando inclusive a fornecer 

informações necessárias ao ordenamento e à administração ambiental, 

através da recusa em fornecer dados de áreas de preservação permanente 

em seus imóveis, de reserva legal, fornecer dados inclusive sobre as áreas de 

seus imóveis e quais as áreas que lhes pertencem, foi realizada esta 

operação, com o nome de Engenho Verde. (José Luís)
88

 

 

2.1 Políticas de adequação direcionadas ao setor sucroalcooleiro 

A entrada do Estado como propulsor da adequação sócio-ambiental das propriedades 

rurais das usinas de Pernambuco vem inserida num contexto de expansão da produção do 

etanol no Brasil, baseado na idéia de que se trata de “biocombutível” que não oferece riscos à 

segurança alimentar e é capaz de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, diminuindo o 

aquecimento global. 

As políticas “socioambientais” do Governo Federal direcionadas para o setor 

sucroalcooleiro foram propostas no ano de 2009 e tiveram até o presente momento um caráter 

geral. Uma das ações foi assinatura do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições 

de Trabalho na Cana-de-açúcar, de adesão voluntária, voltado para a adequação do setor 

sucroalcooleiro de todo o país à legislação trabalhista (o que faz sentido em razão das 

denúncias de trabalho escravo nas lavouras canavieiras do Brasil feitas no exterior). Pacto 
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 As entrevistas foram concedidas mediante o compromisso da pesquisadora não identificar os nomes e os 

cargos ocupados pelos entrevistados no IBAMA. Portanto, todos os nomes citados nas entrevistas são fictícios. 

A entrevista de José Luís foi realizada em 19 de abril de 2010 na cidade de Recife.  
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semelhante foi assinado no mesmo ano em Pernambuco entre os representantes do setor 

sucroalcooleiro, dos trabalhadores e do Governo do Estado.  

Também no ano de 2009 houve a publicação do Decreto n. 6.961/2009, que aprovou o 

“Zoneamento Agroecológico da Cana”
89

, excluindo da área de expansão do cultivo deste 

produto os biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, além das terras com 

declividade superior a 12%. Portanto, o Decreto 6.961/2009 cria algumas medidas de controle 

da expansão da cana-de-açúcar para as regiões de interesse ambiental de destaque mundial, e 

para as terras onde o relevo permita a mecanização, procurando mitigar algumas das 

principais críticas internacionais à produção do etanol, o aumento do desmatamento da 

floresta Amazônica e a utilização das queimadas dos canaviais, que geram gases do efeito 

estufa. 

Em nível estadual, têm sido propostas algumas medidas de adequação ambiental ao 

setor usineiro, como é o caso do Estado de São Paulo, que possui uma legislação própria 

voltada à eliminação da queima da palha da cana
90

, além da assinatura de um protocolo de 

adesão voluntária entre governo do estado e usinas, o Protocolo Agro-ambiental Paulista, cuja 

adesão dá direito ao “Certificado de Conformidade Agroambiental”. Firmado em 2007, este 

protocolo, entre outras diretivas (como proteção de mata ciliar e reflorestamento ao redor de 

nascentes d´água) estabeleceu a antecipação do calendário legal para o fim do uso da queima 

controlada da palha da cana para os anos de 2014, (áreas mecanizáveis) e de 2017 (não 

mecanizáveis); em fevereiro de 2008, 141 indústrias já haviam aderido ao Protocolo, o que 

corresponde a aproximadamente 90% do total de cana produzida em São Paulo, conforme 

informação da UNICA
91

. 

Na região Nordeste, o Governo do Estado de Alagoas assinou no ano de 2008, 

juntamente com o Ministério Público Estadual e as usinas sucroalcooleiras, Termos de 

Ajustamento de Conduta, no qual as usinas se comprometeram a reflorestar áreas de suas 

                                                 
89

 A utilização do termo “agroecológico” para definir este zoneamento não tem qualquer relação com a proposta 

de agricultura agroecológica, e certamente foi utilizado como uma tentativa de associar ao cultivo da cana à ideia 

de sustentabilidade da produção do etanol, “sustentabilidade” que vem textualmente referida no Anexo do 

Decreto 6.961/2009. 
90

 A lei estadual n° 11.241 de 2002 estabelece um cronograma de eliminação gradativa da queima da palha da 

cana em São Paulo. Para as áreas mecanizáveis o prazo final é 2021 e, para as não mecanizáveis, as com 

declividade superior a 12% e as inferiores a 150 hectares, o prazo é 2031 (Lei n° 11.241/2002). 
91

 O Protocolo está disponível no Site da ÚNICA: 

http://www.unica.com.br/content/show.asp?cntCode={BEE106FF-D0D5-4264-B1B3-7E0C7D4031D6}. Acesso 

em 15/09/2009. Conforme o teor do protocolo, ele pretende “consolidar o desenvolvimento sustentável”. No 

segundo item dos “considerandos”, o protocolo é ressaltado como uma medida para evitar o agravamento das 

mudanças climáticas globais, queda na qualidade de vida da população e estímulo ao uso de combustíveis 

renováveis; e, no terceiro item, refere-se ao planejamento da expansão do que denomina “agricultura energética”. 

http://www.unica.com.br/content/show.asp?cntCode=%7bBEE106FF-D0D5-4264-B1B3-7E0C7D4031D6%7d
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propriedades, recompondo aproximadamente 21% delas. Segundo o Sindaçúcar/AL, as 22 

usinas de Alagoas assumiram o compromisso de plantar um total de 500.000 mudas de 

espécies nativas ao ano e criar, no mínimo, uma unidade de conservação. A previsão é de que 

em dez anos, portanto em 2018, essas áreas degradadas tenham sido reflorestadas 

(Sindaçúcar/AL, 2010)
92

.  

 

2.2 “Adequação ambiental” usineira pactuada com o Governo de Pernambuco 

Em Pernambuco não há legislação específica regulando a atividade do setor, mas em 

20 de setembro de 2007 foi firmado o Termo de Compromisso - Processo n° 6132/2007 – de 

“adequação ambiental” assinado pela CPRH (Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos), SECTMA (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente), 

SINDAÇÚCAR/PE (Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco) 

e UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco). Nos termos da cláusula primeira 

deste acordo consta que: 

O presente Termo de Compromisso tem como objeto fixar estratégias, mecanismos e 

prazos para que as Unidades Sucroalcooleiras do Estado de Pernambuco 

desenvolvam ações de adequação à legislação ambiental de recuperação das Áreas 

de Preservação Permanente – APP´s, e de definição de Áreas de Reserva Legal. 

(Termo de Compromisso Processo n° 6132/2007.) 

 

A cláusula segunda do acordo estabelece as seguintes exigências e prazos: indicação, 

em mapa, dos trechos às margens dos cursos d´água que serão reflorestados nos anos de 2007, 

2008 e 2009; apresentação de projeto de reflorestamento da Mata Ciliar conforme o anexo do 

acordo; compromisso das usinas em efetuarem plantio em terras próprias, às margens dos seus 

principais rios, de 6 hectares, com 1 km de extensão e largura mínima de 30 metros, nos anos 

2007, 2008 e 2009, ou seja, 18 hectares por unidade industrial em três anos, “de modo que as 

unidades conjuntamente alcancem 130.000 (cento e trinta mil) mudas por ano, com espécies 

florestais nativas de Mata Atlântica” (Termo de Compromisso Processo n° 6132/2007. Grifo 

nosso.). O acordo prevê ainda a realização de oficinas de avaliação, apresentação de relatórios 

de acompanhamento do plantio etc.  

A redação deste Termo de Compromisso aparentemente esboça alguma preocupação 

com a questão ambiental das propriedades rurais das usinas e com a necessidade do Estado 

obter informações sobre o uso ambiental destas propriedades. No entanto, para uma área tão 
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 Informações disponíveis no site do Sindaçúcar/AL: http://www.sindacucar-

al.com.br/defesa_meio_ambiente.htm. Acesso em 10/10/2010. 

 

http://www.sindacucar-al.com.br/defesa_meio_ambiente.htm.%20Acesso%20em%2010/10/2011
http://www.sindacucar-al.com.br/defesa_meio_ambiente.htm.%20Acesso%20em%2010/10/2011
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degradada e pertencente a um dos principais setores econômicos de Pernambuco, o acordo 

chancelado pelo governo do Estado através da SECTMA e do órgão executor ambiental, 

prevê o reflorestamento de apenas 6 hectares de mata ciliar por ano para cada usina.  

Neste sentido, o objetivo expresso na cláusula primeira do termo de compromisso, 

“adequação à legislação ambiental de recuperação das Áreas de Preservação Permanente – 

APP´s, e de definição de Áreas de Reserva Legal” torna-se visivelmente inatingível. Este 

acordo, que foi bastante criticado por grupos ambientalistas de Pernambuco na época de sua 

divulgação, foi também muito criticado pelos funcionários do IBAMA entrevistados nesta 

pesquisa, sobretudo em razão da irrisoriedade do quantitativo de área definida para 

reflorestamento: 

O IBAMA só conheceu o acordo da CPRH quando foi divulgado, as metas são 

absurdas, é ridículo, é um absurdo um órgão ambiental propor um acordo desses, as 

metas são extremamente tímidas. Imaginando que o débito de uma usina seja 600 

hectares, ela vai demorar 100 anos para reflorestar, é ridículo... e 600 hectares é 

pouco; se uma usina tem 20.000 hectares, para reflorestar, e ela vai reflorestar 6 

hectares por ano, ela vai demorar 600 anos para reflorestar a reserva legal, é uma 

piada, é constrangedor que o gestor deste órgão não tenha sido punido, é ridículo. 

(José Luís)
93

 

 

O Termo de Compromisso ainda dispõe que no ano de 2009 serão estabelecidas novas 

metas de reflorestamento às usinas, o que em tese poderia acelerar este reflorestamento, mas 

as novas metas não foram estabelecidas até o presente momento
94

. Com relação ao 

mapeamento das propriedades rurais, o item 4 da cláusula segunda do acordo prevê que, até 

julho de 2009: 

Cada unidade Sucroalcooleira deverá apresentar à CPRH, planta georreferenciada 

com equipamento geodésico, de todas as áreas de sua propriedade, com a indicação 

da proposta de localização da Área de Reserva Legal (RL), incluindo também a Área 

de Preservação Permanente (APP´s), assim como seu respectivo uso de solo; (Termo 

de Compromisso Processo n° 6132/2007.) 

 

Da mesma forma que não foram estipuladas novas metas de reflorestamento, os mapas 

também não foram entregues até novembro de 2010. Segundo a pesquisadora Melo (2011), 

até agosto de 2010, os Planos de Controle Ambiental só haviam sido entregues por cinco 
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 Entrevista realizada em 19 de abril de 2010, na cidade de Recife. 
94

 Recentemente, em dezembro de 2010, a CPRH, UFRPE e o Sindaçúcar reuniram-se para avaliar os resultados 

do acordo e definir um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar um novo Termo de Compromisso em 2011. A 

matéria que informa o ocorrido não trouxe informações com relação a possíveis novas metas ou ao cumprimento 

do Termo de Compromisso de 2007, apenas que houve perdas de áreas de reflorestamento nas usinas da Mata 

Norte, em decorrência da seca, e na Mata Sul, da cheia.  Fonte: CPRH fecha ciclo de avaliação de Termo de 

Compromisso firmado com usinas do Estado. 20/12/2010. Site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente. Disponível em 

http://www.comunidades.pe.gov.br/web/sectma/exibirartigo?companyId=communis.com.br&articleId=5857. 

Acesso em 10/01/2011. 

http://www.comunidades.pe.gov.br/web/sectma/exibirartigo?companyId=communis.com.br&articleId=5857
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usinas, dentre as 18 analisadas pela pesquisadora, que destaca: Os mapas georreferenciados 

continuam sendo tratados como um grande “tabu” pelo setor e constam apenas nos arquivos 

de um empreendimento. Em razão dos descumprimentos, nenhuma sanção foi imposta pelo 

órgão ambiental estadual aos usineiros. 

Considerando que a questão ambiental que envolve a produção do etanol já estava em 

discussão no ano de 2007, quando o acordo foi assinado, e tendo em vista a definição de área 

tão ínfima para reflorestamento das usinas, é plausível afirmar que o propósito real deste 

Termo de Compromisso não tenha sido a regularização legal das propriedades rurais das 

usinas. Pelo contrário, este acordo soa como uma antecipação a possíveis ações ambientais e 

uma tentativa de “melhoria” na imagem ambiental dos usineiros produtores do etanol no 

Estado e grandes exportadores de açúcar. Tudo isto chancelado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco através da SECTMA e da CPRH. 

Ressalte-se que em relação a acordos formulados em outros Estados da Federação, 

como o de Alagoas, estado vizinho a Pernambuco, o de Pernambuco foi o pior, na mediada 

em que estabeleceu as menores metas e exatamente para a região que possui o pior índice de 

remanescente de Mata Atlântica do país, de aproximadamente 2,5% enquanto a média 

nacional é de 7%.  

Ademais, embora a maior parte das usinas de Pernambuco não manifeste 

preocupações com a adequação ambiental legal de suas propriedades, é relevante o fato de 

que, antes mesmo da assinatura do termo de compromisso, algumas já vinham realizando 

algum tipo de reflorestamento em suas propriedades rurais, inclusive em áreas superiores às 

estipuladas no acordo, como é o caso das usinas Trapiche, Bom Jesus, Olho D´Água e São 

José
95

.  

Como já referido, sob determinados e limitados aspectos, a questão ambiental vem 

sendo incorporada na lógica do sistema capitalista. Neste sentido, a adoção e, sobretudo, a 

divulgação de algumas práticas tidas como “ecologicamente corretas” tornam-se fator 

diferencial na concorrência do mercado em favor da manutenção de determinadas empresas 

que modernizam sua produção. A adoção de práticas de reflorestamento por parte de algumas 

usinas em Pernambuco indica essa tentativa de manter-se em condições de concorrência no 

processo de “modernização” do capitalismo com a inserção da variável ambiental.  
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 Fonte: Diele et al. (2005) e matérias de jornais sobre as usinas Trapiche, Bom Jesus, Olho d´Água e São José 

disponíveis na internet, além das inseridas pelas rés no bojo dos processos administrativos e judiciais já 

referidos.  
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Mas até mesmo os poucos reflorestamentos realizados pelas usinas sucroalcooleiras 

localizadas no Centro de Endemismo de Pernambuco, dentre as quais incluem-se as do Estado 

de Pernambuco, são pobres em diversidade, utilizando poucas espécies nativas, ou espécies 

nativas consorciadas com exóticas, havendo predomínio do plantio das espécies do gênero 

Ingá (Diele et. al., 2005). Segundo a pesquisadora Diele et al. (2005), este modelo de 

reflorestamento não tem viabilidade ecológica a longo prazo, sendo ineficiente na prestação 

de serviços ambientais e conservação da biodiversidade.  

O acordo realizado entre usinas e Governo do Estado de Pernambuco estabeleceu que 

o reflorestamento deverá ser efetuado em um número de hectares por ano por usina, mas o 

texto também se refere ao número de mudas que deverão ser plantadas neste período. A 

referência à quantidade de mudas dá ao acordo uma dimensão numérica expressiva, que 

atinge a casa do milhar, ao contrário dos hectares, que por ano não atinge a casa da dezena. 

Possivelmente por esta razão o número de mudas é preferencialmente utilizado pelos 

usineiros (e pelos jornais) na divulgação do acordo, servindo como artifício discursivo que 

confere maior importância ao Termo de Compromisso e à suposta preocupação com o meio 

ambiente (embora, às vezes, os jornais também citem o número do reflorestamento em 

hectares).  

A título de exemplo nos reportamos à matéria publicada no JC em agosto de 2007, que 

se inicia ressaltando a quantidade de mudas a serem plantadas e apenas no 5º parágrafo 

(dentre os seis que compõem a matéria) faz uma referência aos hectares: 

Até 2009, 21 usinas deverão plantar 130 mil mudas de mata atlântica. O objetivo do 

acordo que será assinado segunda feira entre o Sindicato da Indústria do Açúcar e do 

Álcool em Pernambuco (Sindaçúcar) e o governo do Estado, é a recomposição das 

áreas de preservação permanente (APP´s), localizadas nas margens dos cursos 

d´água e morros com declive superior a 45 graus. (...) A meta do pacto é reflorestar 

seis hectares por ano (2007, 2008 e 2009). O acordo prevê o plantio ao longo de um 

quilômetro em cada margem, com espaçamento de três metros entre as mudas. O 

presidente do Sindaçúcar, Renato Cunha, explica que as florestas são importantes 

para o equilíbrio hídrico. “A água é garantia para uma boa safra”, afirma. (Jornal do 

Comércio, 2 de agosto de 2007, caderno Cidades, p. 8, Pacto prevê replantio de 

Mata Atlântica em usinas: Meta de acordo entre usineiros e governo estadual é o 

plantio de 130 mil mudas de árvores até 2009.). 

 

De forma semelhante dispõe o trecho publicado no Diário de Pernambuco, no dia 

seguinte à divulgação da operação Engenho Verde do IBAMA. Também neste caso a 

referência ao acordo feita pelo Presidente do Sindaçúcar, Renato Cunha, se dá em relação ao 

número de mudas, o que se repete em diversas outras matérias: 

 
Renato Cunha destacou a preocupação do setor com a sustentabilidade das safras e a 

contribuição com o equilíbrio ambiental. ”Usinas como a São José, Trapiche, Olho 
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D´Água e Bom Jesus são exemplos em recomposição e regeneração de corredores 

de mata atlântica. Nós já tínhamos assinado um termo de compromisso em que 

teríamos o plantio de 390 mil mudas ao término em 2010”, destacou, convidando o 

ministro a conhecer as áreas de reflorestamento mantidas em Pernambuco. (Diário 

de Pernambuco, 2 de julho de 2008, Vida Urbana, C3, Sidaçúcar repudia acusações) 

 

No mesmo sentido, o artigo publicado na Folha de Pernambuco: 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abrigou, ontem, a discussão 

sobre a recomposição das matas ciliares nas áreas das usinas pernambucanas. A 

oficina integrou o protocolo ambiental firmado entre o setor sucroalcooleiro, através 

do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (SINDAÇÚCAR) e 

da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) em 2007, que 

prevê o plantio de 390 mil mudas em três anos, e refletiu o engajamento das usinas 

associadas do Sindaçúcar na recomposição ambiental, o encontro debateu ainda a 

preservação do meio ambiente, através do equilíbrio entre o econômico e o 

ambiental. (Usinas Avançam na Proteção Ambiental. Jornal Folha de Pernambuco, 

caderno Grande Recife, 19 de agosto de 2008).  

 

Esta matéria do jornal Folha de Pernambuco, publicada aproximadamente um mês e 

meio após a operação Engenho Verde, noticia o “engajamento” das usinas com a questão 

ambiental. A publicação é bastante ilustrativa no contexto da época, uma vez que não só 

explicita a relação entre a universidade e os usineiros, divulga o suposto cumprimento do 

acordo com a CPRH, destacando o aspecto de “preservação” ambiental das usinas. Além 

disso, ressalta o “equilíbrio entre o econômico e o ambiental”, através de falas que 

contradizem os dados divulgados pela ação do IBAMA realizada no mês anterior a esta 

matéria. 

O fato das usinas contarem com a parceria da universidade, desenvolvendo pesquisas e 

ações chanceladas pela “ciência” pode representar um valor positivo na imagem dessas 

empresas, na medida em que atribui às atividades dos usineiros certo argumento de autoridade 

oriundo do prestígio que a ciência goza em nossa sociedade. No Processo Judicial da Usina 

Trapiche, por exemplo, foi anexado um documento assinado por um renomado professor e 

pesquisador em Mata Atlântica da UFPE, no qual este atestava que a usina desenvolvia 

atividades de pesquisa e reflorestamento em suas propriedades
96

. 
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 Em Pernambuco duas ONGs ligadas à professores da Universidade Federal de Pernambuco, CEPAN e 

AMANE, desenvolvem atividades de pesquisa e projetos envolvendo usinas sucroalcooleiras do Estado. 

Também a UFRPE desenvolve diversas pesquisas de interesse do setor sucroalcooleiro pernambucano, como a 

melhoria genética de mudas, etc. Há uma rede denominada RIDESA, que congrega Universidades Federais de 

diversos estados do Brasil voltadas para o desenvolvimento de atividades e tecnologias para o setor 

sucroalcooleiro. Segundo a Rede, ela foi “criada com a finalidade de incorporar as atividades do extinto 

PLANALSUCAR, e dar continuidade ao desenvolvimento de pesquisas visando a melhoria da produtividade do 

setor” (http://www.ridesa.com.br/), o que faz até hoje através da pesquisa desenvolvida em sete universidades 

federais, UFPR, UFSCar, UFV, UFRRJ, UFS, UFAL e UFRPE). 

http://www.ridesa.com.br/
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2.3 A exclusão do IBAMA do acordo estadual e a operação Engenho Verde 

O acordo de 2007 foi firmado apenas entre usineiros e governo estadual, sem a 

participação do IBAMA. Conforme o teor das entrevistas, o órgão federal só tomou 

conhecimento do Termo de Compromisso pela imprensa, uma vez que só foi chamado a 

participar deste processo no dia de sua assinatura: Obviamente o IBAMA não compareceu à 

assinatura porque o termo era muito restrito, não tocava na adequação da reserva legal e estipulou 

em 6 hectares por ano de recuperação de mata ciliar, a recuperação seria muito lenta (Antônio)
97

 

A operação Engenho Verde aconteceu quase um ano após a realização do acordo 

estadual e a existência deste acordo é frequentemente utilizada como um dos argumentos de 

defesa das usinas contra a atuação do IBAMA. Tanto nas manifestações públicas na imprensa, 

quanto nos processos administrativos e judiciais, os usineiros demonstraram sempre 

indignação e surpresa diante da ocorrência desta operação.  

É preciso ressaltar que desde o ano 2006, e por quase dois anos, o IBAMA promoveu 

reuniões com o setor para discutir a adequação ambiental das usinas ao Código Florestal, 

sobretudo a recomposição das APP´s e RL´s. A intenção do órgão era alcançar uma saída 

consensual para a adequação legal das usinas, negociando sobretudo prazos. A CPRH também 

foi convidada a participar destas reuniões e compareceu às primeiras, logo deixando o 

processo, que aos poucos foi sendo esvaziado. Segundo a análise de entrevistados do IBAMA: 

As usinas esvaziaram o processo porque elas já estavam em entendimento paralelo 

com a CPRH, iniciado antes ou depois que o IBAMA chamou as usinas para tentar 

negociar um acordo, não sei em que momento isto aconteceu, mas o fato é que as 

negociações do IBAMA tinham iniciado um processo que foi esvaziado e o órgão 

não foi chamado para participar do processo de negociação estadual, soube dele 

através de jornal (Antônio)
98

 

 

(...) a CPRH minou a negociação com o IBAMA. A negociação bilateral com a 

CPRH já estava rolando enquanto se negociava com o IBAMA. O IBAMA tentava 

negociar o fornecimento de informações e um calendário razoável para implantação 

das florestas nas APPs e averbação e recuperação das reservas legal. O que a gente 

está pedindo agora judicialmente foi precedido de uma negociação longa, fastiosa... 

o Superintendente puxou esta negociação, e os usineiros não quiseram.. nós 

soubemos do acordo pelo jornal. (José Luís)
99

 

 

As proposta, as contrapropostas apresentadas pelo setor sucroalcooleiro sempre 

foram muito aquém do que se pode aceitar, dentro da legalidade, chegando ao 

absurdo de, numa ocasião, segundo me foi repassado, de se ofertar somente a 

recuperação de um rio, para que a gente escolhesse um rio para recuperar a mata 

ciliar e isso aí seria resolvido. (Henrique)
100 
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 Entrevista realizada em Recife, em 4 de maio de 2010. 
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 Entrevista realizada em Recife, em 4 de maio de 2010. 
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 Entrevista realizada em 19 de abril de 2010, na cidade de Recife. 
100

 Entrevista realizada em Recife, em 14 de maio de 2010. 
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O contexto de esvaziamento dos encontros promovidos pelo IBAMA e a repentina 

divulgação de um acordo entre usineiros e CPRH, com exclusão prévia de participação do 

órgão ambiental federal, deixa claro que houve uma antecipação, pela CPRH e o setor 

sucroalcooleiro, a uma possível ação ambiental contra as usinas, seja pela questão da 

sustentabilidade do etanol, que já estava sendo colocada, seja pela possibilidade de ação do 

órgão federal, sobre o qual a ingerência dos usineiros é menor.  

Contudo, se por um lado o acordo excluiu o IBAMA e deixou claro que não havia 

intenção das usinas em adequarem suas propriedades ao Código Florestal, por outro, a 

intenção de agir no sentido da adequação ambiental legal destas propriedades manteve-se 

intacta no âmbito do IBAMA que, em meados do ano de 2008, promoveu e divulgou a 

operação batizada de Engenho Verde. 

Além da publicamente conhecida degradação ambiental das propriedades rurais dos 

usineiros, o IBAMA informou que havia no órgão o registro de denúncias contra as usinas 

pelo descumprimento das APPs, além da frequente e generalizada queima irregular da palha 

da cana constatada pelo próprio IBAMA nas épocas das safras, o que suscitava do órgão 

ambiental uma atuação sobre todo o setor usineiro e que fosse capaz de abranger os diversos 

aspectos que envolvem a adequação ambiental legal das propriedades rurais das usinas. 

Neste contexto, no mês de junho de 2008 o IBAMA procedeu à autuação de 24 usinas 

sucroalcooleiras do Estado de Pernambuco por ausência do licenciamento ambiental do 

cultivo da cana-de-açúcar, nos termos do art. 4° da Lei Estadual nº 1296/2005
101

. Cada usina 

foi multada em 5 milhões de Reais. Na sequência, no início de julho, o IBAMA também 

interpôs ações civis públicas contra 20 das usinas autuadas requerendo a adequação de suas 

propriedades rurais à legislação ambiental, mediante o cumprimento de uma série de 

exigências legais.  

A operação Engenho Verde resultou na formação de processos administrativos e 

processos judiciais, atualmente em tramitação na Superintendência do IBAMA/PE e na 

Justiça Federal de Pernambuco, respectivamente, identificados na tabela abaixo. 
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 A Lei Estadual 12.916/2005 estabelece a obrigatoriedade de licenciamento ambiental das atividades agrícolas, 

nos termos do seu anexo I; e a Lei 12.744/2004 dispensa a exigência de licenciamento das atividades agrícolas e 

pecuárias desenvolvidas em sequeiro, que não utilizem irrigação, que ocupam determinadas dimensões, que 

variam conforme a região na qual se localiza. As propriedades das usinas localizam-se em regiões cuja dispensa 

de licenciamento é atribuída quando o cultivo for em áreas inferiores a 34,55, 56,23 e 57,21 hectares, portanto, 

todas as usinas deveriam estar licenciadas. O licenciamento de cultivo ainda que previsto em lei estadual, até 

hoje não é realizado em Pernambuco, embora já seja realizado em outros Estados da federação, como no Mato 

Grosso, dentre outros. 
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Tabela 2 - Relação das Usinas/Destilaria e número dos processos administrativos e judiciais 

decorrentes da operação Engenho Verde  

Usina/Destilaria 
Nº do Processo 

Administrativo 
Nº do Processo Judicial Vara 

Cachool Comércio e 

Indústria S/A 

Processo administrativo 

não localizado 
Não há processo judicial  

Cia Agroindustrial de 

Goiana (Usina Santa 

Teresa) 

02019.000.646/2008-89 0012472-08.2008.4.05.8300 21ª 

Cia Agroindustrial do 

Nordeste S/A (Usina 

Catende) 

02019.001.509/2008-61 0012469-53.2008.4.05.8300 21ª 

Cia Usina Bulhões S/A 02019.000.670/2008-18 
0012464-

31.2008.4.05.8300 
21ª 

Destilaria J. B. LTDA 02019.000.665/2008-13 
0012458-

24.2008.4.05.8300 
2ª 

Industria de Aguardente 

PAL LTDA 
02010.000.682/2008-42 

0012473-

90.2008.4.05.8300 
3ª 

Interiorana Serviços e 

Construções LTDA 

(Usina Estreliana) 

02019.000.668/2008-49 
0012466-

98.2008.4.05.8300 
21ª 

Una Álcool Export LTDA 
Processo administrativo 

não localizado 
Não há processo judicial  

Una Açúcar e Energia 

LTDA 
02019.000.684/2008-31 

0012456-

54.2008.4.05.8300 
6ª 

Usina Bom Jesus S/A 02019.000.644/2008-90 
0012461-

76.2008.4.05.8300 
5ª 

Usina Central Nossa Sra. 

de Lourdes S/A 

Processo administrativo 

não localizado 
Não há processo judicial  

Usina Central Olho 

D´água S/A 
02019.000.663/2008-16 

0012470-

38.2008.4.05.8300 
1ª 

Usina Cruangi S/A 02019.000.664/2008-61 
0012474-

75.2008.4.05.8300 
7ª 

Usina Ipojuca S/A 02019.000.669/2008-93 
0012455-

69.2008.4.05.8300 
10ª 

Usina Petribu S/A 02019.000.666/2008-50 
0012471-

23.2008.4.05.8300 
2ª 

javascript:janela('proc_detalhe.php?num_proc=0201900066608','Detalhe',550,350)
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Usina Pumaty S/A 02019.000.667/2008-2 
0012468-

68.2008.4.05.8300 
12ª 

Usina Salgado S/A 02019.000.642/2008-9 
0012467-

83.2008.4.05.8300 
9ª 

Usina São José S/A 02019.000.645/2008-34 
0012462-

61.2008.4.05.8300 
21ª 

Usina Trapiche S/A 02019.000.643/2008-45 
0012460-

91.2008.4.05.8300 
7ª 

Usina União e Indústria 

S/A 
02019.000.680/2008-53 

0012457-

39.2008.4.05.8300 
3ª 

Usivale Indústria e 

Comércio LTDA (Usina 

Laranjeiras) 

02019.000.626/2008-16 Não há processo judicial  

Vale Verde 

Empreendmentos 

Agrícolas LTDA 

02019.000.681/2008-06 0012459-09.2008.4.05.8300 21ª 

Vitória Agroindustrial 02019.000.685/2008-86 0012463-46.2008.4.05.8300 1ª 

Zihuatanejo do Brasil 

Açúcar e Alcool LTDA 

(Usina Cucaú) 

02019.000.683/2008-97 0012465-16.2008.4.05.8300 10ª 

Fonte: IBAMA e Justiça Federal de Pernambuco. 

 

Conforme se verifica na Tabela 2, as empresas Usivale Indústria e Comércio LTDA, 

Usina Central Nossa Sra. de Lourdes S/A, Una Álcool Export LTDA e Cachool Comércio e 

Indústria S/A, apesar de terem sido autuadas, não se encontravam mais em funcionamento, 

não tendo sido localizados no IBAMA os processos administrativos referentes a estas usinas, 

que não foram processadas judicialmente
102

.  

Segundo informações da Procuradoria do IBAMA, tal fato decorreu da constatação de 

que estas empresas já não se encontravam mais em funcionamento na data da interposição das 

ações, o que só foi verificado pelo Instituto após as autuações. Este fato indica a ocorrência de 
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 A usina Central Nossa Sra. de Lourdes S/A já havia encerrado suas atividades à época da autuação; a Una 

Álcool Export LTDA era uma destilaria autônoma pertencente ao grupo Una Açúcar e Álcool, que passou a 

operar toda a produção em Pernambuco apenas com a usina Una Açúcar e Enegia LTDA; a Cachool Comércio e 

Indústria, segundo entrevistados do IBAMA, também não se encontra em funcionamento; e a Usivale Indústria e 

Comércio – Usina Laranjeiras, consta como associada do Sindaçúcar mas não localizamos nenhum indício de 

que não se encontre em operação, de maneira que, em princípio, não haveria razão para que o IBAMA deixasse 

de interpor a ACP contra esta usina. O IBAMA informou que apenas as 20 usinas processadas estavam em 

funcionamento, mas ressaltou que poderia acionar mais alguma, caso fosse confirmada a atividade da usina. 

Como não foi interposta mais nenhuma ação, supõem-se que apenas as 20 estão em atividade, mas não 

obtivemos confirmação deste dado por outras fontes. 

javascript:janela('proc_detalhe.php?num_proc=0201900068008','Detalhe',550,350)
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uma deficiência de informação na primeira fase da operação, ainda que esta tenha contado 

com uma fase de preparo nos meses que a antecedeu, conforme declararam os funcionários 

entrevistados.  

Uma indagação inicial com relação à operação Engenho Verde se refere à razão pela 

qual o IBAMA, tendo como preocupação central o cumprimento das APP´s e RL´s do Código 

Florestal, autuou as usinas em relação à ausência do licenciamento ambiental e não ao 

descumprimento das exigências do Código Florestal. A resposta do órgão está relacionada à 

dificuldade em se mensurar o dano das APP´s e RL´s, pois a aplicação das penalidades pelo 

descumprimento dessas áreas exigem a definição de sua extensão em hectares ou fração, 

quantificação considerada impossível pelo IBAMA em decorrência da inexistência de 

informações sobre a localização e extensão das propriedades rurais das usinas, que resistem 

em fornecer estes dados. 

O órgão ambiental não dispõe de mapeamento georreferenciado das propriedades 

rurais dos usineiros, não sabe quais são estas propriedades e onde se localizam com exatidão, 

quais rios cortam as áreas, os tipos de uso etc. O mapeamento das propriedades também 

consta como exigência da CPRH no Termo de Compromisso assinado pelos usineiros e, 

conforme já referido, não foi entregue até o presente momento: 

O acordo da CPRH era melhor nem ter sido firmado, porque também até hoje não 

foi cumprido.  Apesar de ter sido um acordo muito permissivo, uma recuperação 

prevista para os próximos mil anos com plantio de mudas, ele não foi cumprido, 

nem isso. E não foi cumprida a apresentação do mapeamento, não foi cumprido 

porque não é interessante para as usinas fornecer informação para os órgãos 

ambientais.  
A parte mais complicada é eles fornecerem informações fundiárias, o maior pavor 

que têm as usinas é o fornecimento de informação fundiária para a gente, porque 

com base nisso a gente poderia tomar algumas medidas. Então esta falta de 

informação é que promoveu a operação Engenho Verde, começando pela exigência 

do licenciamento, foi a, vamos dizer assim, a janela aberta que nós encontramos para 

fazer essa ação (Sílvio).
103

 

 

Um aspecto repetido nestas entrevistas refere-se à dificuldade de acesso a dados 

básicos das usinas, como produtividade, área de cultivo, total de cana moída própria e de 

terceiros e informações sobre o uso do solo e delimitação georreferenciada das propriedades 

das usinas e das arrendadas por elas. Essa dificuldade não está restrita aos dados que deveriam 

ser disponibilizados pelas usinas, abrange também informações que outros órgãos do próprio 

governo dispõem, mas cujo acesso foi negado ou dificultado ao IBAMA. Este é o caso da 

produtividade, que foi solicitada pelo órgão ao Ministério da Agricultura mas que não foi 
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 Entrevista realizada em Recife, em 23 de abril de 2010. 
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disponibilizada na ocasião. Não é o caso do funcionamento das usinas, cuja informação seria 

mais facilmente verificável.  

Na fase preparatória da operação Engenho Verde, este tipo de informação foi 

requisitada ao INCRA, que não forneceu os dados, segundo os entrevistados, porque nem 

mesmo aquela instituição dispõe deles, uma vez que os usineiros de Pernambuco ainda não 

cumpriram a exigência de entrega de mapeamento georreferenciado de suas propriedades 

rurais e os cadastros dessas propriedades são declaratórios, estando, inclusive, desatualizados. 

Embora o IBAMA tivesse conhecimento da existência de imagens da Zona da Mata 

resultantes de um levantamento aéreo realizado pela FAB e INCRA na década de 1970, 

segundo o órgão tais imagens eram inadequadas ao propósito do IBAMA, uma vez que elas 

não estavam digitalizadas e georreferenciadas. Sem estes dados não seria possível ao IBAMA 

conhecer os limites de cada propriedade e a quem pertencem, o que dificulta a identificação 

das irregularidades, da precisão do dano ambiental e do responsável. 

Além destas tentativas, partindo do princípio de que as informações sobre a 

propriedade são elementos essenciais para a gestão de um empreendimento agrícola de porte, 

como é o caso da produção agrícola das usinas, e que, portanto, os usineiros detêm os mapas, 

em período anterior às autuações algumas usinas foram notificadas pelo IBAMA a apresentar 

dados sobre suas propriedades rurais, mas não houve resposta positiva: 

Antes da autuação a gente pediu para pelo menos uma usina a relação dos imóveis, 

carta-imagem desses imóveis, tudo georreferenciado, a identificação das áreas de 

preservação permanente, dos recursos hídricos, das áreas de encosta e a reserva legal 

destes imóveis e o plano de aceiro, prevenção aos incêndios. A resposta de uma das 

usinas, essa eu me lembro bem, uma disse que não tinha sequer uma árvore em suas 

terras, o que, primeiro, está declarando a situação ilícita, a usina Bulhões; segundo, 

não é verdade, porque a gente conhece matas dentro da usina Bulhões. A outra 

usina, eu não me lembro agora quem foi, mas o que aconteceu foi o seguinte, a 

resposta dela para esse questionamento foi “qual a sustentação legal da gente estar 

requisitando essas informações, com base em que legislação a gente tinha poder ou 

direito de ter essas informações? (José Luís)
104

.  

 

É importante ressaltar que apesar da inexistência desse mapeamento georreferenciado 

e dos dados sobre as propriedades, no ano de 2006 e 2007 houve precedentes de autuação da 

Usina Salgado pelo IBAMA por descumprimento de RL e de APP, conforme consta nos 

Processos Administrativos n° 02019.888877/2006-21 e n° 02019.001148/2007-72.  

O laudo de vistoria de propriedades da usina datado de 2006 foi realizado pelo 

IBAMA a pedido da Promotoria da Comarca de Ipojuca. A usina foi autuada pelo déficit de 

13,47% da área de Reserva Legal, correspondente a 2.113,50 hectares, considerando que a 
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área total dos imóveis vistoriados (que não representam a totalidade de imóveis da usina) foi 

de 15.693,89 hectares.  

Em 2007, mais de um ano após a primeira autuação, foi realizada uma nova vistoria, 

desta vez às margens do rio Ipojuca, que passa em áreas da usina Salgado. Esta vistoria 

resultou em uma nova autuação, por utilização de APP com plantio de cana em uma área de 

70 hectares. Antes da autuação, o IBAMA expediu uma notificação para que a empresa 

apresentasse as seguintes documentações: licenças ambientais; plantas das propriedades; e 

registro dos imóveis. O Laudo Técnico que fundamenta essa segunda autuação ressalta que 

“Somente após a análise da documentação a ser apresentada pela empresa, será possível a 

quantificação da total extensão das infrações ambientais nos diversos imóveis de propriedade 

da Usina Salgado...” (Laudo Técnico. PA n°02019.001148/2007-72). Portanto, ainda que sem 

o mapeamento georreferenciado foi possível realizar autuações, ainda que de forma parcial. 

Indagados a este respeito, os entrevistados do IBAMA alegaram que, em face das 

denúncias existentes contra a usina Salgado, o órgão moveu grandes esforços no sentido de 

identificar a situação ambiental daquela usina, mas foi um processo extremamente “oneroso, 

custoso, lento e pouco eficiente”, na medida em que não há precisão em relação às áreas 

apuradas. Segundo os entrevistados, na ocasião constatou-se que o IBAMA/PE não tinha 

condições de prosseguir neste processo em relação às demais usinas do Estado. A busca de 

informação sobre as propriedades rurais das usinas consiste num dos aspectos mais relevantes 

da operação Engenho Verde:  

A parte mais complicada é eles fornecerem informações fundiárias, não plantio de 

muda nada, o maior pavor que tem as usinas é o fornecimento de informação 

fundiária para a gente, porque com base nisso a gente poderia tomar algumas 

medidas. Então esta falta de informação é que promoveu a operação Engenho Verde 

começando pela exigência do licenciamento, foi a, vamos dizer assim, a janela 

aberta que nós encontramos para fazer essa ação, porque sem informação não temos 

condições de fazer ação nenhuma, e você notificando eles não respondem, 

judicialmente também não consegue e cartorialmente a gente até consegue alguma 

coisa, mas é muito trabalhoso, porque a gente não tem o georreferenciamento. 

A gente já tentou fazer isso e conseguiu alguma coisa com material cartorial pedindo 

o registro dos imóveis nos cartórios dos municípios, mas são quantos municípios 

que a gente tem que pedir, né? Essa informação é dada mas o marco da propriedade 

começa, por exemplo, no “N1, aí você segue no azimute 380º por  dois quilômetros, 

aí você vira à direita no marco N2...”. quer dizer, você não tem condições de fazer 

uma fiscalização com este tipo de informação. Ninguém consegue fazer a 

fiscalização, então ninguém faz, o INCRA também já tomou suas providências mas 

ninguém entrega... (Sílvio)
105 
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As entrevistas apontam ainda que, além da falta de informação, a falta de estrutura, de 

equipamentos e de pessoal figuram como os principais fatores limitantes na atuação do órgão 

em relação às usinas sucroalcooleiras. Mas, as limitações não se restringem a estes aspectos. 

Ainda com relação ao processo da usina Salgado, é relevante o fato de que a autuação 

de 2007 contou com a participação de fiscais do IBAMA vindos de outros estados da 

federação. Antes da vinda destes fiscais, e em razão de denúncias de descumprimento de APP 

pela usina Salgado, agentes da fiscalização do IBAMA de Pernambuco estiveram na usina e 

realizaram uma vistoria na área do empreendimento. Na ocasião, um dos fiscais emitiu um 

parecer contrário à autuação
106

, justificado no fato de que a usina realizava atividades 

ambientais, referindo-se à “Sala verde manguezal” mantida pela empresa com fins de 

realização de “educação ambiental”
107

. Foi necessária a vinda de fiscais de outra região para 

que fosse efetivada a autuação da usina pelo descumprimento da APP:  

Eu me lembro que assim que cheguei lá no IBAMA a gente tinha um problema 

muito grande em relação ao grupo de fiscais; havia determinação de algumas 

fiscalizações, por parte do superintendente da época, que não haviam sido 

cumpridas... (Henrique)
108

 

 

Este fato ilustra o peso político que os usineiros de Pernambuco exercem até mesmo 

sobre a atuação pessoal de analistas ambientais do IBAMA. Além do peso histórico e do 

poder político que os usineiros exercem na região, o IBAMA foi criado em 1989 a partir da 

fusão de quatro instituições do governo federal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), da 

Superintendência de Desenvolvimento da Borracha (SUDHEVEA) e da Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (SEMA). Destas, as três primeiras voltavam-se para o fomento ao 

desenvolvimento a partir do uso dos recursos naturais, e a última, com caráter 

preservacionista, tinha como principal política a criação de áreas de proteção integral. Além 

disso, o IBAMA de PE recebeu em seu quadro funcional, inclusive, técnicos oriundos do 

antigo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), extinto em 1990.  

Conforme já discutido, ao longo da história do Brasil as relações políticas e 

econômicas entre Estado e usineiros de Pernambuco têm sido bastante estreitas, e além da 
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 Parecer este que foi juntado pela usina na sua defesa contra a própria ação do IBAMA. 
107

 A “educação ambiental” da usina Salgado consiste basicamente na visitação de estudantes à Usina, ocasião 

em que recebem “orientações quanto à coleta seletiva de lixo, a preservação da Mata Atlântica e o projeto de 

preservação do macaco-prego-galego, uma espécie rara e protegida pela Usina Salgado”; “assistem a vídeos e 

palestras institucionais da Usina Salgado quanto às atividades produtivas e projetos ambientais desenvolvidos 

pela empresa”; “visitam o viveiro de mudas florestais para conhecerem as espécies nativas e o processo de 

produção de mudas” e ganham mudas de árvores para plantar na escola (http://www.usinasalgado.com.br). 
108

 Entrevista realizada em Recife, em 14 de abril de 2010. 

http://www.usinasalgado.com.br/
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falta de estrutura apontada pelo IBAMA, o poder político do setor sobre as pessoas e 

instituições de certa forma explica a demora na exigência do cumprimento das leis ambientais 

por um órgão do Estado, sobretudo quando consideramos o quadro alarmante de degradação 

da Zona da Mata de Pernambuco. Há ainda que se considerar o aspecto simbólico de uma 

atuação ambiental sobre a propriedade rural do setor que secularmente concentra a 

propriedade da terra na região e que historicamente tem seu poder relacionado a este domínio 

sobre a propriedade. 

Existe uma grande discussão acerca da independência da atuação dos órgãos 

ambientais sobre os setores produtivos e sobre os projetos de desenvolvimento de interesses 

dos governos, como é o caso do etanol. Os órgãos executores da política ambiental, como o 

IBAMA e a CPRH, compõem as estruturas do poder executivo dos governos federal e 

estadual e, não obstante a existência, ao menos formal, de certa independência legal nas suas 

atribuições técnicas, estes órgãos encontram-se submetidos à ingerência política do poder 

executivo a que pertencem.  

A escolha das linhas de atuação e dos membros que compõem a presidência/direção 

dos órgãos ambientais depende de indicações e arranjos políticos, o que se reflete na atuação 

da instituição. Não é raro verificar-se a existência de pareceres técnicos contrários à 

realização de determinados empreendimentos por considerá-los inviáveis sob o aspecto 

ambiental e, logo em seguida, divulgar-se a informação de que o órgão liberou a licença do 

mesmo empreendimento. As atuações e os pareceres oriundos dos técnicos destas instituições 

têm um caráter consultivo, a decisão final compete ao presidente/diretor da instituição
109

; 

quando este oferece resistência ao cumprimento de determinados interesses de 

“desenvolvimento”, é também comum que tenham que deixar os cargos. Embora nem sempre 

as razões que motivam a saída desses dirigentes sejam claras, há uma coincidência freqüente 

entre a exoneração destes e a pressão pela liberação de uma determinada licença ambiental, 

como recentemente aconteceu com o presidente do IBAMA Abelardo Bayma Azevedo, que 

                                                 
109

 A título de exemplo citamos, na esfera federal, a liberação da licença ambiental prévia da usina hidrelétrica de 

Belo Monte, empreendimento extremamente polêmico, que tem gerado protestos socioambientais inclusive no 

exterior. A equipe técnica do IBAMA responsável pela análise deste empreendimento emitiu, em 23/11/2009, o 

Parecer Técnico n. 114/2009, que conclui pela impossibilidade de avaliar a viabilidade ambiental do projeto em 

razão das inúmeras falhas contidas no EIA, solicitando a complementação do estudo; em 26/01/2010 emitiu 

novo Parecer de análise técnica das complementações solicitadas no documento anterior, e também não apontou 

para a viabilidade ambiental; no entanto, em 29/01/2010 a Diretoria do Licenciamento emitiu o Parecer Técnico 

Conclusivo n. 001/2010 reconhecendo a viabilidade da usina hidrelétrica de Belo Monte desde que atendidas 

algumas condicionantes. Na sequencia, em 01/02/2010, o IBAMA emitiu a Licença Prévia do empreendimento. 

A consulta a estes pareceres, além de outros de empreendimentos diversos, encontra-se disponível na página do 

licenciamento ambiental do IBAMA: http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php. 
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pediu exoneração em janeiro de 2011, num contexto de pressões e conflitos em torno da 

liberação da polêmica licença de instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte. 

 Ademais, o órgão ambiental é executor da Política Nacional do Meio Ambiente, e, 

portanto, desempenha uma função política, não apenas executora das leis. E a política 

ambiental se faz também através da definição de ações que integram as linhas de atuação dos 

governos. Num Estado desenvolvimentista e em crescimento como o brasileiro, tem sido 

comum a ingerência dos governos sobre a atuação dos órgãos ambientais. 

Em relação a Pernambuco
110

, é patente a ingerência do governo sobre a atuação da 

CPRH. Como exemplo citamos o ocorrido no ano de 2009, quando foi noticiado no site do 

Ministério Público de Pernambuco que este, em conjunto com o Ministério Público Federal, 

após um período de investigação envolvendo a CPRH, verificou a existência de uma série de 

irregularidades em processos de licenciamento de obras no Estado.  

Foram constatados erros e ausência de dados importantes nos Estudos de Impacto 

Ambiental de empreendimentos; a concessão de licenças de forma apressada, com prazos bem 

aquém do procedimento normal; a ausência de definição das compensações ambientais; a 

sonegação de informações sobre os empreendimentos por parte da CPRH e, ainda, a 

perseguição e punição a funcionários da CPRH que colaboraram com as investigações do 

Ministério Público. Na ocasião, este entrou com duas ações judiciais, uma pedindo a 

suspensão das obras, por inúmeras falhas no processo de licenciamento, e outra requerendo o 

afastamento imediato do Presidente da CPRH e de cinco Diretores
111

. 

Portanto, o Termo de Compromisso - Processo n° 6132/2007, que foi acordado com o 

Governo Estadual, embora não tenha cumprido sua função de “escudo” quanto ao 

impedimento de ações ambientais do IBAMA contra as usinas, foi bastante conveniente aos 

usineiros e ainda tem servido como base para o discurso “verde” do setor, historicamente 

responsável pela degradação ambiental da Zona da Mata de Pernambuco.  

No âmbito federal, embora o executivo exerça uma grande pressão e controle sobre os 

órgãos ambientais federais, teoricamente, eles gozam de uma relativa autonomia. O IBAMA 
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 Esta ingerência dos governos estaduais não é um privilégio de Pernambuco, no Rio Grande de Sul, o 

Ministério Público também questionou a atuação do órgão ambiental estadual quanto aos procedimentos de 

licenciamento da silvicultura. 
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 Na ocasião, o Governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, considerou a atuação do Ministério 

Público “ridícula” e “plantada” pela oposição, conforme consta na matéria disponível no site do MPPE. MP 

move mais ações contra a CPRH. Fonte: Site do Ministério Público de Pernambuco. 

http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/clipagem20091812_move. Acesso em 10/03/2010. e, Justiça determina 

paralisação da duplicação da BR-104. Fonte: Globo.com. site: 

http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/justica/2009/12/16/NWS,504303,4,336,NOTICIAS,766-

JUSTICA-DETERMINA-PARALISACAO-DUPLICACAO-104.aspx. Acesso em 10/03/2010. 

http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/clipagem20091812_move.%20Acesso%20em%2010/03/2010
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possui uma estrutura administrativa com alguma descentralização em relação a Brasília, com 

superintendências espalhadas pelos estados e que atendem não só à demandas do IBAMA 

Sede, como a demandas próprias, inclusive no que tange à fiscalização
112

. Também as 

Procuradorias Federais, que advogam representando o IBAMA, assumem demandas 

específicas das superintendências espalhadas pelo país. 

As entrevistas realizadas com os funcionários/dirigentes do IBAMA unanimemente 

destacaram que a independência do órgão ambiental é bastante relativa, mas que em relação à 

CPRH, o IBAMA ainda possui maior autonomia. Esta é também a visão corrente dos 

movimentos ambientalistas não só em relação ao Poder Legislativo local como sobre a 

atuação dos órgãos ambientais estaduais e municipais, e constitui um dos argumentos mais 

comuns aos grupos que se opõem à flexibilização das normas ambientais e transferência 

maciça das competências em matéria de fiscalização e licenciamento para os estados. O 

trecho da entrevista a seguir ilustra esta avaliação: 

O poder público estadual é extremamente suscetível à pressão do poder econômico, 

basta ligar para o governador e ele manda a CPRH resolver; a pressão cai em cima 

do IBAMA também, mas é mais distante, vem de Brasília, o IBAMA é um órgão 

mais antigo... a CPRH está se estruturando agora, agora que teve concurso público, a 

cultura está sendo criada; os governos estadual e federal têm a mentalidade de 

empreendedor... no estado são licenças ambientais na marra, negociações não 

atendidas, pressão política fortíssima em cima dos órgãos ambientais, inclusive 

sobre o ministério público, impressionante a postura do governo do Estado neste 

momento. (José Luís)
113

 

 

À exceção dos já comentados acordos de adequação trabalhista e Zoneamento 

Agroecológico da Cana, em nível federal não há, por parte do executivo, nenhuma política 

específica voltada à adequação socioambiental do setor sucroalcooleiro do país. Da mesma 

forma, não há nenhuma política específica sendo executada pelo IBAMA em relação ao setor. 

Apenas em Pernambuco houve uma operação direcionada para a adequação ambiental legal 

das propriedades rurais dos usineiros. Neste sentido, o IBAMA de Pernambuco buscou 

estabelecer uma política própria para o setor sucroalcooleiro local, que não se repetiu em 

nenhum outro estado da federação, tanto no que tange às autuações, quanto à propositura das 

ações judiciais de adequação ambiental.  
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 Tal fato tem relação com a competência material em sede de meio ambiente, definida na Constituição de 

1988, que atribui aos órgãos ambientais o poder de exercício da fiscalização ambiental no geral. Em relação a 

esta fiscalização o PL 01/2010 estabelece normas de competência e cooperação em matéria ambiental entre 

União, estados e municípios; a proposta pretende mudar as regras atuais, restringindo a fiscalização do órgão 

ambiental apenas em relação à atividade cujo licenciamento é de sua competência. 
113

 Entrevista realizada em Recife, 19 de abril de 2010. 
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A atuação do IBAMA foi efetuada contra todas as usinas de Pernambuco, com base 

nos mesmos fatos e argumentos; foi preparada de forma sigilosa e contou com a participação 

de poucos fiscais do órgão de Pernambuco, o que não é de se estranhar, considerando o 

histórico da não autuação da usina Salgado referido anteriormente, o peso político dos 

usineiros e a possibilidade de pressão pela não ocorrência da operação, caso houvesse 

vazamento de informações.  

Alguns relatórios que fundamentam a operação foram realizados por dois fiscais 

vindos de outros estados, um dos quais havia participado da autuação da usina Salgado em 

2007. Também o chefe da equipe de fiscalização na época da operação Engenho Verde era 

proveniente de outro estado, e o chefe da Diretoria Jurídica do IBAMA era recente no órgão. 

Como já referido, desde o ano de 2006, na gestão do mesmo Superintendente da operação 

Engenho Verde, o IBAMA/PE demonstrara a intenção de atuar sobre as usinas: 

A iniciativa da operação foi de Pernambuco, do Superintendente. A gente teve apoio 

de Brasília; na época da preparação dos relatórios nós tivermos dois funcionários 

indicados por Brasília para auxiliar a preparação desses relatórios.(...) Foi uma ação 

do superintendente do IBAMA e do chefe da fiscalização, que já chegou com essa 

idéia. (José Luís)
114

 

 

(...) o próprio órgão [IBAMA] já deveria ter feito há muito tempo essa cobrança, 

mas ela aconteceu por uma força de conjuntura, da vontade do Superintendente, a 

gente sabe que esse trabalho depende muito da vontade política de se fazer ... 

(Sílvio)
115

 

 

Mas esta atuação do IBAMA de Pernambuco não ocorreu de forma isolada. Embora 

não integrando uma política nacional, a operação Engenho Verde contou com apoio e 

participação do IBAMA Sede e do Ministério do Meio Ambiente. A operação foi deflagrada 

num momento favorável, como já realçado, considerando o contexto ambiental criado pela 

produção do etanol e a possibilidade de imposição de barreiras à exportação do combustível 

produzido pelas usinas brasileiras, sobretudo pela Europa, que tem discutido critérios de 

sustentabilidade dessa produção
116

. A atuação do órgão federal também ocorre em 
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 Entrevista realizada em Recife, 19 de abril de 2010. 
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 Entrevista realizada em Recife, 23 de abril de 2010 
116

 O etanol brasileiro sofre imposição de barreiras tarifárias e não tarifárias. As primeiras através da elevação 

das taxas de importação, encarecendo o produto no país importador, é mais discutida pelos EUA, mas também 

aplicada na Europa. (Barreiras tarifárias e não-tarifárias são o principal desafio para o etanol brasileiro, diz 

ÚNICA.  

ÚNICA.19/08/2009. Disponível no site da UNICA: 

http://www.unica.com.br/noticias/show.asp?nwsCode={F73F2F7D-20E1-4111-95AE-12D1A501E6DD}. 

Acesso em 15/12/2010. A União Europeia também discute a imposição de barreiras não-tarifárias em face de 

determinados critérios de sustentabilidade da produção do etanol, como a realização de queima da palha da cana, 

os desmatamentos provocados pela expansão do cultivo da cana sobretudo para a região amazônica e as 

http://www.unica.com.br/noticias/show.asp?nwsCode=%7bF73F2F7D-20E1-4111-95AE-12D1A501E6DD%7d
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circunstâncias específicas no que tange à reunião de um grupo de pessoas no IBAMA de 

Pernambuco dispostas a agir em relação às propriedades rurais do setor sucroalcooleiro.  

Um fator importante é que a operação Engenho Verde não se restringiu aos 

mecanismos mais tradicionais de atuação administrativa do órgão ambiental, que são as 

autuações. O IBAMA procurou ampliar a possibilidade de alcance da adequação ambiental 

legal através da interposição das ações civis públicas interpostas pelo próprio Instituto 

(normalmente as ACPs costumam ser deixadas para iniciativa do Ministério Público). Assim, 

na resolução da questão ambiental das usinas, o IBAMA envolveu outra instância de poder na 

sociedade, o Poder Judiciário, que agora deverá se posicionar em relação ao caso. É 

importante ressaltar que, das multas aplicadas pelo IBAMA nos últimos cinco anos, apenas 

0,6% das cobradas foram pagas e 2,2% exigido na justiça, segundo o Tribunal de Contas da 

União (TCU)
117

.  

Em face da ausência de informações sobre as propriedades rurais das usinas, e das 

dificuldades em fiscalizá-las, a estratégia utilizada pelo IBAMA foi a autuação pela ausência 

do licenciamento ambiental das atividades de cultivo da cana-de-açúcar: 

Como não havia como fiscalizar toda a área das usinas, começamos a pesquisar 

quais as formalidades das atividades do sucroalcooleiro e o chefe de fiscalização da 

época observou que o tipo de procedimento de licenciamento que era dado pela 

CPRH era totalmente ineficaz, consequentemente irregular e nulo. Era um 

licenciamento que não previa condicionantes efetivas, era muito mais um trabalho 

pró-forma, do que um trabalho de monitoramento, de colocar condicionantes, então 

isso torna o ato administrativo do licenciamento totalmente nulo. Então, como não 

havia um licenciamento regular, a saída foi autuar as usinas por falta de 

licenciamento. (Henrique)
118

 

 

Todos ficaram surpresos, e o mérito pela operação foi do chefe da fiscalização que já 

tinha conhecimento do licenciamento da parte agrícola das usinas do Mato Grosso 

diferente do licenciamento da indústria, onde ele atuava, e aqui não, só a industrial; a 

licença daqui não faz nenhuma condicionantes (minimizar ou compensar) em 

relação a parte agrícola, ao campo, só tem condicionantes industriais. (José Luís)
119

 

 

Antes de proceder a esta autuação, além da tentativa de obter dados georreferenciados 

das propriedades rurais de algumas usinas, o IBAMA também encaminhou a estas 

notificações solicitando o envio das licenças ambientais do empreendimento. Como resposta, 

                                                                                                                                                         
condições de trabalho dos canavieiros, inclusive pelas denúncias de trabalho de forma análoga à escravidão. 

Com vistas a superar as barreiras derivadas da “sustentabilidade”, o Governo brasileiro criou o denominado 

Zoneamento Agroecológico da cana e assinou com o setor sucroalcooleiro do país, a adequação das condições de 

trabalho, conforme já referido em tópico anterior.  
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 IBAMA não recebe 99% das multas. Site do jornal Gazeta do Povo. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1025625. Acesso em 15/10/2010. 
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 Entrevista realizada em Recife, 14 de abril de 2010. 
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 Entrevista realizada em Recife, 19 de abril de 2010. 
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algumas encaminharam as licenças de operação emitidas pela CPRH. Ao analisar tais 

documentos, o IBAMA constatou que as licenças referiam-se apenas à parte industrial das 

usinas, e emitiu um breve parecer
120

 informando a ausência do cumprimento da lei 12.916/05, 

e dando encaminhamento para que as autuações fossem realizadas:  

A estratégia da operação foi muito boa, uma sacada muito boa mesmo. Apontar uma 

irregularidade muito grande, bem fácil de identificar, que é o licenciamento da 

atividade do campo, está prevista em lei, só não era aplicada e usar isso para obter as 

ferramentas que a gente precisa para sanear as irregularidades das atividades, que é 

realmente o que nos preocupa. O licenciamento ambiental é importante para o 

conhecimento da atividade por parte da administração pública e nesse caso vai ser 

ainda mais importante porque vai trazer as informações que a gente precisa para 

poder sanear o restante das áreas, obrigar os empresários a reflorestar conforme 

manda a legislação. Essa é a grande importância.(...). O interesse é recuperar uma 

área gigante de Pernambuco, é mudar a feição do Estado, imagina se um em cada 

quatro hectares que tem cana hoje voltar a ter mata? É um sonho. (José Luís)
121 

 

Uma característica da operação do IBAMA é que todas as autuações foram baseadas 

nos mesmos fatos e argumentos, assim como todos os processos judiciais. Por isso, embora 

estas sejam individualizadas, os relatórios que as fundamentam possuem praticamente o 

mesmo teor e redação, com pequenas variações de dados referentes a cada usina em partícula. 

O mesmo fenômeno se repete no caso das ações civis públicas. Portanto, os Processos 

Administrativos (PAs) e as Ações Civis Públicas (ACPs) interpostas contra cada uma destas 

empresas são praticamente idênticos no que tange ao teor das autuações, relatórios e petições 

iniciais do IBAMA. De forma correlata, as defesas administrativas e as contestações judiciais 

também possuem basicamente a mesma estrutura e conteúdo, inclusive porque quase todas 

foram representadas pelo mesmo escritório de advocacia. 

Uma das consequências imediatas da operação Engenho Verde foi a formação de um 

grupo de trabalho integrado por representantes do IBAMA/PE, CPRH (Agência Estadual do 

Meio Ambiente de Pernambuco), Sindaçúcar/PE (Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool 

no Estado de Pernambuco), e de um Procurador da República, que passaram a se reunir na 

sede do Ministério Público Federal de Pernambuco a fim de construírem um Acordo de 

adequação ambiental para o setor sucroalcooleiro, que colocaria fim aos processos. Como 

parte de um acordo preliminar, o IBAMA suspendeu o andamento dos processos 

administrativos e requereu à Justiça Federal a suspensão das ações civis públicas, o que foi 

acatado. Em razão deste fato, os processos ficaram suspensos por praticamente dois anos e 

não tiveram o mérito julgado até a presente data. 
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 Fonte: Parecer encaminhando a autuação da usina Salgado, às fls. 36 do PA n° 02019.000.609/2008-71. 
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 Entrevista realizada em Recife, 19 de abril de 2010. 
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Nos tópicos a seguir analisaremos os conteúdos da autuação do IBAMA e a defesa das 

usinas nos processos administrativos e judiciais e, por último, a tentativa de negociação do 

acordo de adequação ambiental, que não se concretizou. 
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CAPÍTULO 3 – OPERAÇÃO ENGENHO VERDE: TENTATIVA E LIMITES DA 

EFETIVAÇÃO DAS LEIS AMBIENTAIS 

 

3.1 Autuações e processos administrativos: adequação às leis ambientais 

Todos os 24 autos de infração foram lavrados com o mesmo embasamento: “fazer 

funcionar atividade potencialmente poluidora – cultivo de cana-de-açúcar em área superior a 

57,21ha
122

 sem licenciamento ambiental”. O fundamento legal das autuações foram o art. 70 § 

3° e art. 60 da Lei Federal 9604/98 (Lei dos Crimes Ambientais), art. 44 e 2°, II do Decreto 

Federal 3.179/99, e art. 4° da Lei Estadual n° 12916/05
123

. O valor de multa estipulado para 

todas as usinas foi de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).  

Segundo as entrevistas, na época da operação foi discutida também a possibilidade de 

embargo das áreas de cultivo de cana pelo IBAMA. Contudo esta foi logo descartada em 

razão dos prejuízos econômicos e conflitos que geraria. 

As autuações deram ensejo à abertura dos Processos Administrativos que se 

encontram em tramitação na Superintendência do IBAMA de Pernambuco e que apresentam a 

seguinte estrutura: Auto de Infração; Relatório Circunstanciado de Fiscalização; Relatório 

Técnico de Constatação, Relatório Analítico; Relatório Fotográfico, cópias de cadastros de 

imóveis rurais pertencentes às usinas, emitidos pelo INCRA, bem como cópia do ofício de 

comunicação de crime ambiental enviado à Polícia Federal. Também constam dos processos 

as defesas administrativas interpostas pelas usinas, que anexaram alguns documentos que 

serão referidos adiante.  
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 A área varia, podendo ser de 34,55, 56,23 e 57,21 hectares, conforme a localização da Usina pois a Lei 

Estadual n. 12.916/05 estipula valores mínimos de área em que o licenciamento é exigido, o que depende da 

localização da propriedade dentro do estado de Pernambuco. Fonte: Auto de Infração n° 541693/D, nos autos do 

PA n° 02019.000.643/2008-45 e Lei Estadual n° 12.916/05. 
123

 O art. 70, § 3° da Lei Federal 9.604/98 dispõe: Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda 

ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 

(...) § 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental e obrigada a promover a sua 

apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade. O artigo 44 e 2º, 

II do Decreto Federal 3.179/99, que regulamentava a Lei dos Crimes Ambientais (e foi substituído pelo Dec n° 

6.514/2008), dispunha: Art 2º As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: II – multa 

simples; e o Art 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 

nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: Multa de R$500,00 

(quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Este decreto foi substituído pelo novo Decreto n° 

6.514/2008. O art. 4° da Lei Estadual n° 12.916/05 estabelece: Art. 4º A localização, construção, instalação, 

ampliação, modificação, reforma, recuperação, operação de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos e 

pesquisas científicas capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento da CPRH, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
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O Relatório Circunstanciado de Fiscalização foi produzido em momento 

imediatamente após à lavratura do auto de infração. Segundo informações dos técnicos do 

IBAMA, é procedimento do órgão que as autuações sejam narradas e motivadas em relatórios 

que são anexados aos Processos Administrativos na ocasião de sua instauração.  

Este relatório é sucinto e contém basicamente a descrição do fato que motivou a 

autuação (ausência do licenciamento da atividade de cultivo da cana), alguns dados de 

propriedades rurais e áreas de cultivo da empresa autuada, os critérios de dosimetria da pena e 

a metodologia de mensuração do dano. Segundo o documento, o valor da multa estipulado em 

5 milhões de reais justifica-se pelo fato do empreendimento se localizar em área de Mata 

Atlântica, não estar se adequando à legislação ambiental, fazer uso pecuniário de área que 

deveria ser conservada para benefício da sociedade, além de levar em conta os antecedentes e 

a situação econômica do infrator.  

Embora o teor principal do documento se refira à obrigatoriedade do licenciamento 

ambiental, afinal, a autuação está fundamentada na ausência do licenciamento, o relatório 

também enfatiza a falta de cobertura florestal nas usinas, que não cumprem os requisitos do 

Código Florestal: 

Através de sobrevôo observou-se que as áreas de preservação permanente se 

encontram sem cobertura florestal ou bastante degradada, bem como não ocorrem 

maciços florestais significativos que correspondam à reserva legal de 20% da área 

total das propriedades. (Relatório Circunstanciado de Fiscalização, Processo 

Administrativo n° 02019.000.643/2008-45) 

 

Este Relatório ressalta, ainda, a falta de informação sobre o empreendimento, 

conforme aparece no tópico que trata da mensuração do dano, que também destaca a 

necessidade de controle do Estado sobre o uso dos bens ambientais: 

Os danos ambientais causados pela falta de licenciamento incorrem em outras 

infrações ambientais que devem ser levantadas na medida da obtenção de 

informações do empreendimento, uma vez que ausência do controle ambiental pode 

implicar nas mais variadas agressões ambientais. Assim a ausência por si só da 

licença caracteriza o risco ambiental e o potencial dano. (Relatório Circunstanciado 

de Fiscalização, AI n° 541693, PA n° 02019.000.643/2008-45, Usina Trapiche. 

Grifo nosso.) 

 

Para embasar a autuação por ausência do licenciamento ambiental, o Relatório anexa 

dados de áreas cultivadas com cana pelas usinas. Estas informações foram compiladas do 

Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA, disponíveis para algumas propriedades. Ocorre que, 

se por um lado estes dados são suficientes para caracterizar a infração e possibilitar as 

autuações, por outro, constata-se que os dados das propriedades e das áreas cultivadas que o 
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IBAMA acessou são muito inferiores às áreas efetivamente pertencentes e cultivadas pelas 

usinas. Por exemplo, a usina Trapiche foi autuada com base na ausência de licenciamento do 

cultivo de áreas que somam 1.196,90 ha, quando ela é proprietária de aproximadamente 

30.000 hectares de terras
124

, ou mais, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, onde cultiva cana. 

A Usina Bulhões foi autuada por ausência de licenciamento do cultivo em 380 ha, quando 

declara possuir 11.700 ha
125

; a Usina Cruangi, autuada por ausência de licenciamento do 

cultivo de cana em 9.187 ha é proprietária de 31.000 hectares
126

. Este fenômeno se repete nos 

relatórios de todas as usinas. Como não há nos processos, até o momento, informações sobre 

o total das áreas de cada usina de forma a possibilitar a comparação de todas as autuadas, 

citamos estes a título ilustrativo. 

Em seguida ao Relatório Circunstanciado de Fiscalização encontra-se o Relatório 

Analítico e o Relatório Técnico de Constatação, que não estão datados. Entre ambos, consta 

um Despacho do Chefe da Fiscalização da Superintendência do IBAMA de Pernambuco 

(SUPES/PE) que solicita à equipe técnica a elaboração de um “diagnóstico preliminar de 

constatação do status ambiental da cultura de cana-de-açúcar no Estado de Pernambuco”, de 

03/03/2008. A operação Engenho Verde foi efetuada em junho e julho de 2008 mas já no 

início do primeiro semestre daquele ano estava sendo preparada. 

O Relatório Analítico tem uma relação estreita com o primeiro relatório e está dividido 

em três tópicos: Da exigência de Licenciamento Ambiental para atividades agrícolas; Dos 

danos ambientais causados pelo cultivo da cana-de-açúcar; e Das sanções aplicáveis à 

infração ambiental. 

No primeiro tópico, o documento destaca: 1) a importância do licenciamento para a 

proteção socioambiental e sua função preventiva, pois é instrumento de obtenção de 

“conhecimento antecipado das consequências das atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras”
127

; 2) o arcabouço legislativo que cria a obrigatoriedade do licenciamento em 

nível federal, inclusive das atividades agrícolas (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – 

                                                 
124

 Segundo informação da usina no Plano de Controle Ambiental, que foi acostado pela Trapiche no bojo do 

processo judicial, Proc. n° 0012460-91.2008.4.05.8300, a usina dispõe de 30.000 hectares de terra; segundo 

informações de funcionário da empresa, ela possui 33.000. 
125

 Dado constante do Relatório de Atualização do Projeto de Fertirrigação dos Efluentes Líquidos, 2005, nos 

autos do PA 02019.000.643/2008-45. 
126

 Dado fornecido em trabalho de campo realizado na usina em 2009 em conjunto com Fernanda Cornils 

Monteiro Benevides. 
127

 Segundo o Relatório, o funcionamento de atividade agrícola em grandes áreas “...determina significativas 

alterações ambientais, além de potenciais riscos através da supressão da vegetação nativa; exposição dos solos; 

da aplicação de pesticidas, adubos e corretivos; do uso de recursos hídricos e da irrigação; da disseminação de 

pragas e doenças; do uso de organismos geneticamente modificados; do lançamento de resíduos orgânicos e 

efluentes; do uso do fogo, dentre outros inúmeros impactos”.  
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Lei n° 6.938/81 e Resolução CONAMA 237/97); 3) a competência estadual para o 

licenciamento das atividades agropecuárias, e a norma pernambucana que obriga ao 

licenciamento dessas atividades, Lei 12.916/2005,. 

No segundo tópico, “Dos danos ambientais causados pelo cultivo da cana-de-açúcar”, 

o relatório ressalta que as regiões produtoras de cana sofreram transformações ambientais e 

sócio-econômicas “a partir da implantação do Programa PROÁLCOOL, e atualmente com as 

perspectivas de uso do etanol” (Relatório Analítico, PA n° 02019.000.643/2008-45. Grifo 

nosso). Feito este intróito, o texto vai discorrer sobre impactos: “Ampliação e ocupação de 

áreas”; “Tratos Culturais”; e “Queima”.  

Em síntese, tece as seguintes considerações: 1) que embora “tardia”, a Lei da Mata 

Atlântica, Lei n° 11.428/2005, determina ações de proteção e recuperação deste bioma, que 

apresenta a maior biodiversidade do planeta; que a Zona da Mata de Pernambuco possui 

atualmente apenas 2,5% da cobertura original, em razão principalmente do desmatamento 

para cultivo da cana, e que os índices de Pernambuco são piores que os de Alagoas e Paraíba, 

que também produzem cana; 2) que em levantamento aéreo o IBAMA constatou, ainda hoje, 

a ocorrência de perda de espaço da mata para a cana ainda hoje, e que o Código Florestal não 

é cumprido, tanto no que tange às APPs, quanto às RL; 3) sendo a área de cultivo de cana de 

aproximadamente 400.000 hectares, deveria haver 80.000 hectares de floresta atlântica em 

RL, o quádruplo do que atualmente existe, inclusive considerando as unidades de 

conservação, que têm como maior remanescente a Reserva Biológica de Saltinho, com 570 

ha; 4) que a ausência de cobertura vegetal nas margens dos cursos d´água, topos e encostas de 

morros contribuem para aumento dos processos erosivos e degradação dos recursos hídricos, 

assoreamento dos rios etc. Ao final deste item, conclui da seguinte forma: 

Para o licenciamento ambiental é necessária a averbação da reserva legal e o 

ajustamento de conduta para a recuperação das áreas florestais protegidas por lei, 

garantindo não só o não avanço da degradação, mas a recuperação e re-

estabelecimento dos ecossistemas. O licenciamento, portanto, é um instrumento que 

dá maiores garantias para o desempenho da função social das propriedades, bem 

como maior responsabilidades dos proprietários em relação às áreas florestais. 

(Relatório Analítico, PA n° 02019.000.643/2008-45. Grifo nosso.) 

 

Portanto, o que o Relatório ressalta é que o licenciamento é o mecanismo por 

excelência que vai impor o ajustamento de conduta às leis ambientais, dando garantia para o 

desempenho da função social da propriedade. É a primeira vez que o IBAMA faz referência à 

função social da propriedade, que também será citada nas ações civis públicas.  
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No item “Tratos culturais”, o IBAMA/PE ressalta que o cultivo agrícola em grandes 

propriedades utiliza em larga escala a correção de solos, aplicação de defensivos agrícolas, 

herbicidas, fertilizantes, maquinários e pulverização por aeronaves, o que gera efeitos nocivos 

ao solo, atmosfera, áreas florestais, recursos hídricos (inclusive aquíferos). Também afirma 

que a fertilização do solo pelos efluentes industriais, particularmente o vinhoto, e o 

lançamento inadequado deste resíduo pode comprometer as águas subterrâneas e superficiais, 

inclusive a sobrevivência das espécies aquáticas, exigindo planos e cuidados de usos previstos 

no licenciamento ambiental “que de outro modo determinam níveis significativos de 

poluição” (Relatório Analítico, PA n° 02019.000.643/2008-45). Mais uma vez o texto destaca 

o licenciamento como mecanismo de controle dos níveis de poluição (a atividade polui, o 

licenciamento apenas controla estes níveis) 

Ao falar da Queima, destaca que o uso do fogo na agricultura, particularmente na 

palha da cana, provoca “vários impactos negativos que afetam a sustentabilidade da própria 

agricultura”, como diminuição dos remanescentes florestais limítrofes às plantações de cana, 

alteração da composição química, física e biológica do solo, ciclagem dos nutrientes etc, 

liberação de ozônio, monóxido e dióxido de carbono na atmosfera, atividade fotossintética 

dos vegetais, saúde dos seres vivos, e aumento das internações por problemas respiratórios ou 

cardiovasculares. 

No último tópico, “Das sanções aplicáveis à infração ambiental”, cita o art. 44 do 

Decreto 3.179/99, que estabelece sanção à atividade realizada sem o licenciamento ambiental, 

além da Lei Estadual n° 12.744/05, que estabelece a obrigatoriedade do licenciamento para 

áreas superiores a determinado tamanho. O IBAMA destaca a exigência legal de elaboração 

de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para áreas maiores que 1.000 ha, o que se aplica às 

usinas.  

O Relatório Técnico de Constatação é o maior dos três e foi elaborado por solicitação 

da Divisão de Controle e Fiscalização da SUPES/PE. Os analistas ambientais responsáveis 

pelo relatório estiveram em Pernambuco no primeiro trimestre do ano 2008 exclusivamente 

para vistoria e análise da questão ambiental das usinas remetendo, posteriormente, o Relatório 

ao IBAMA/PE.  

O documento está estruturado em oito itens: Introdução, Usinas, Áreas de Preservação 

Permanente (APP), Reserva Legal, Queima, Poluição, Licenciamento Ambiental, Parque 

Industrial. Embora se fale em Parque Industrial, o documento esclarece que não tem por 

objetivo avaliar questões relativas ao sistema industrial, que “deverão ser objeto de análise à 
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parte, já que existem grandes indícios e denúncias de irregularidades relacionadas às 

mesmas”. 

O primeiro parágrafo da Introdução se inicia da seguinte forma: 

Devido à impossibilidade de levantamento de campo sobre dados fundiários das 

empresas, bem como a resistência dos empreendimentos em encaminhar as 

informações necessárias notificadas, o presente trabalho foi baseado em dados 

secundários oriundos de órgãos públicos, sindicatos de classe das próprias usinas de 

cana-de-açúcar, bem como de levantamentos aéreos e fotográficos, além de 

informações provenientes do sistema de fiscalização (SICAFI), autorizações e 

vistorias já realizadas. (Relatório Técnico de Constatação. PA n° 

02010.000.682/2008-42. Grifo nosso). 

 

A ressalva em relação à falta de informações fundiárias é tema presente em todos os 

relatórios produzidos pelo IBAMA na operação Engenho Verde, assim como nas entrevistas. 

A ausência de informações constitui um dos principais fundamentos das ações judiciais, como 

será demonstrado adiante.  

Com base nos dados do IBGE e MAPA, o relatório informa que para o levantamento 

foram selecionadas 24 (vinte e quatro) usinas de Pernambuco, responsáveis pela produção em 

aproximadamente 30% da área total da Zona da Mata do estado
128

. Dispõe que o plantio de 

cana é realizado na região há séculos, “quando ainda não se consideravam as questões ou 

legislações ambientais”, e que embora a legislação tenha avançado “os produtores dessa 

cultura no estado de Pernambuco mantiveram-se impassíveis às mudanças na legislação e pró-

ativos na contribuição do aumento da degradação ambiental” (Relatório Técnico de 

Constatação. PA n° 02010.000.682/2008-42). 

Feitas estas considerações, o texto prossegue elencando o que considera como 

principais problemas “em relação ao descumprimento de normas ambientais” dos produtores: 

a ocupação da APP pela cana; inexistência ou desrespeito à reserva legal; queima da cana de 

forma ilegal ou desautorizada; poluição dos recursos hídricos, solo e atmosfera; e falta do 

licenciamento ambiental. Destaca a Lei n° 8.171/91, que dispõe sobre a política agrícola, os 

deveres do Poder Público atuar na proteção dos recursos naturais e dos proprietários 

utilizarem estes recursos de forma racional.  

                                                 
128

 Segundo o IBAMA, as usinas produziram em cerca de 368.188 hectares de cana plantados em 2005, com 

produtividade anual de 1.267.801 toneladas de açúcar e 314.294 m³ de álcool na safra 2006/2007, o que 

representa 30% da área total da Zona da Mata Sul de Pernambuco, 4,1% da produção nacional de açúcar e 1,8 da 

de álcool. 

 



96 

 

Nos parágrafos 1.5 a 1.8 do Relatório é destacada a política do etanol, a 

responsabilidade ambiental no cumprimento das normas ambientais, as sanções do mercado 

externo e a necessidade de ações rigorosas dos órgãos ambientais: 

1.5 (...) Essa política de vulto internacional se baseia na produção de combustíveis 

oriundos de fontes renováveis (como a cana-de-açúcar) em contraponto à atual 

matriz energética mundial baseada em combustíveis fósseis não renováveis (como o 

petróleo). O principal ponto favorável aos biocombustíveis nessa disputa é a 

sustentabilidade ambiental da produção e a menor emissão de poluentes em toda a 

cadeia. 

1.6 Nesse contexto, o Brasil representa grande potência mundial na produção e 

tecnologia de biocombustíveis e esse segmento representa crescente fonte de 

recursos e empregos para o país. Porém, toda essa política e economia se fragilizam 

se a base produtiva desrespeita a legislação ambiental e seus princípios de 

sustentabilidade originais. Nesses casos o mercado externo (e crescentemente o 

mercado interno) têm sido implacáveis em suas sanções. 

1.7 Sendo assim, faz-se necessário neste momento a imediata adequação legal dos 

sistemas produtivos de cana-de-açúcar, assim como ações rigorosas dos órgãos 

ambientais no sentido de coibir quaisquer tentativas de obtenções de lucros 

individuais em contrapartida a prejuízos ambientais e econômicos de interesse 

coletivo. 

1.8 Desta forma, as atividades de fiscalização do IBAMA vêm coadunar com a 

legislação ambiental para o correto enquadramento das atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras dos recursos naturais, principalmente após os últimos 

incrementos que o setor sucroalcooleiro recebeu com o advento dos biocombustíveis 

e o aumento das exportações de açúcar, pressionando ainda mais os ecossistemas da 

região. (Relatório Técnico de Constatação. PA n° 02019.000.643/2008-45. Grifo 

nosso.) 

 

Embora a fiscalização constitua atividade normal de competência legal do IBAMA e 

as propriedades rurais dos usineiros da Zona da Mata descumpram sistematicamente as leis 

ambientais do Código Florestal, por exemplo, a atuação sobre o setor sucroalcooleiro 

pernambucano foi exaustivamente justificada não só no descumprimento das leis ambientais, 

mas particularmente no argumento da necessidade econômica de viabilizar a produção e 

exportação do etanol brasileiro, “fonte de recursos e empregos para o país”. Esta construção 

revela que não basta a situação degradadora da produção e a existência das leis coibindo-a, é 

preciso que a aplicação destas leis resulte em algum ganho econômico para que o elemento 

coercitivo legal tenha respaldo. A limitação à livre iniciativa capitalista e a intervenção no uso 

da propriedade, ainda que levando em conta que os recursos naturais do ambiente, em tese 

pertencem a toda a humanidade, precisa de um argumento econômico que justifique sua 

necessidade no âmbito do sistema.  

Esta invocação do argumento econômico como base de sustentação das ações 

ambientais legais evidencia a fragilidade das ações dos órgãos executores da Política Nacional 

do Meio Ambiente em relação a poderosos setores político-econômicos, como os usineiros de 

Pernambuco. A discussão internacional sobre barreiras socioambientais ao etanol é real, 
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sobretudo na Europa, o que torna este argumento de difícil contraposição até mesmo pelos 

usineiros, porque se pauta no aspecto econômico da exportação. Conforme já referido, as 

barreiras ao etanol motivaram, em nível Federal, a assinatura do Compromisso Nacional para 

Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar, e a publicação do o Decreto n° 

6.961/2009, que estabelece o Zoneamento “Agroecológico” da Cana; em Pernambuco, 

propiciou um cenário possível para a deflagração da operação Engenho Verde.  

Os parágrafos acima analisados também se reportam à questão da sustentabilidade 

ambiental da produção, sem definir especificamente o que se considera uma produção 

sustentável. Indicam, contudo, que a sustentabilidade é decorrente da própria “legislação 

ambiental e seus princípios de sustentabilidade originais”. Neste sentido, uma vez cumprida a 

legislação ambiental, a produção será considerada sustentável pelo IBAMA. Em relação aos 

possíveis critérios de sustentabilidade, a visão externalizada pelo órgão é legalista e limita o 

sentido que a sustentabilidade pode alçar.  

A depender dos critérios de sustentabilidade definidos, a operação Engenho Verde 

poderia deslegitimar ainda mais a atividade sucroalcooleira de Pernambuco, em face das 

inúmeras degradações que ela provoca no ambiente, não apenas em decorrência do 

descumprimento de normas ambientais. Contudo, se considerarmos que o documento 

constitui um relatório técnico oriundo de um órgão administrativo do Estado, que por 

princípio atua de forma limitada pela lei, uma vez não havendo definição legal para a 

sustentabilidade, ela é utilizada mais como parte de uma retórica cujo objetivo está na 

adequação ambiental que se pauta na concretude da lei; afinal, “as atividades de fiscalização 

do IBAMA vêm coadunar com a legislação ambiental”. No mesmo sentido é utilizada nos 

relatórios do IBAMA o tímido apelo à Função Social da Propriedade, que atua como um 

recurso mais retórico. Apesar disso, a referência a este Princípio lembra que não obstante sua 

pouca aplicação no sistema jurídico brasileiro, ele existe e constitucionalmente figura como 

requisito de legitimidade da propriedade rural. 

Em seguida à introdução, o Relatório traz a lista das usinas selecionadas para análise, 

as 24 já referidas anteriormente.  

O item 3 discorre sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP), em relação às 

quais o Relatório dedica o maior número de parágrafos. Neste tópico, os analistas informam a 

legislação que institui e regulamenta a APP (Código Florestal, Lei n° 4.771/65 e Resolução 

CONAMA n° 303/2002); a função desta área na preservação dos recursos hídricos, solo, bem- 
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estar das populações humanas etc; as consequências da destruição da vegetação na APP e o 

efeito danoso cumulativo e permanentes ocasionado por esta destruição.  

Considerando o caso em análise (das usinas da Zona da Mata de Pernambuco), o 

relatório destaca as consequências da destruição das APPs de topos de morro, encostas com 

declividades acentuadas e margens de cursos hídricos de uma forma geral. Afirma que a 

ausência de mata ciliar é o fato mais degradante gerado pela destruição da APP e que a 

devastação para cultivo da cana-de-açúcar, aliada ao uso de herbicidas e fertilizantes, acarreta 

impactos sobre os recursos hídricos e biota aquática.  

Em relação a Pernambuco, o relatório dispõe que:  

3.10 Segundo estimativas e observações através de sensoriamento remoto, todos os 

grandes rios que cortam a Zona da Mata de Pernambuco, bem como seus afluentes 

menores, estão atualmente desprovidos de mata ciliar em quase todas as suas 

extensões, ou quando ocorrente esta está em estado bastante degradado. 

3. 11 Como dito anteriormente, a obrigação de manutenção das áreas de preservação 

permanente pelos proprietários de terras não é (ou quase não é) respeitada pelos 

produtores do estado de Pernambuco, situação agravada pelas sucessivas queimadas 

e cortes por ocasião das colheitas. 

3.12 ... mesmo o corte ou a queima de vegetação de espécies exóticas como a cana-

de-açúcar em áreas de preservação permanente, incorre nos mesmos crimes e 

sanções administrativas que se o ato fosse realizado contra vegetação nativa. Desse 

modo, as usinas de cana-de-açúcar anualmente estão cometendo essas infrações e 

crimes, mesmo que a vegetação nativa tenha sido suprimida em ocasiões muito 

pretéritas. (Relatório Técnico de Constatação. PA n° 02019.000.643/2008-45) 

 

Portanto, neste item o relatório marca o aspecto que é considerado um dos mais 

relevantes desta atuação do IBAMA: além da necessidade de informação detalhada sobre as 

propriedades rurais dos usineiros, a recomposição das áreas de preservação permanente dos 

cursos d´água que cortam essas propriedades. No parágrafo subsequente, é feita nova 

referência à necessidade de informação, ressaltando-se que a exigência decorre da Lei Federal 

n° 10.267/2001
129

: 

3.13 Devido à grande quantidade de propriedades canavieiras no estado de 

Pernambuco e a dificuldade de determinação a campo das divisas entre 

propriedades, faz-se necessário para a determinação do quantitativo de áreas de 

preservação permanente utilizadas com infringência das normas que os proprietários 

sejam notificados a apresentarem dados georreferenciados de suas propriedades. 

(Relatório Técnico de Constatação. PA n° 02019.000.643/2008-45. Grifo nosso.)  

 

O parágrafo final sugere que, em posse destas informações, sejam aplicadas as sanções 

penais, administrativas e responsabilização civil dos proprietários, além da apreensão da cana-

de-açúcar, álcool ou açúcar, produzidos pelas usinas por serem objeto de crime, “tendo sido 
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produzida de forma ilegal” (parágrafo 3.14 Relatório Técnico de Constatação. PA n° 

02019.000.643/2008-45). 

O item 4 aborda a Reserva Legal, dando sua definição e citando novamente o Código 

Florestal. Destaca que as propriedades rurais da Zona da Mata de Pernambuco deveriam ter 

reserva legal de 20% da área total do imóvel, averbada na matrícula do mesmo, o que não 

ocorre. Segundo o documento, Zona da Mata de Pernambuco possui menos de 3% de áreas 

preservadas, incluídas neste percentual as áreas de preservação permanente.  

A função ecológica da RL e as consequências de sua inexistência são referidas 

genericamente no relatório, que cita a Lei 10.267/2001 e sugere a proposição de ação civil 

pública como forma de exigir a adequação ambiental das usinas. Assim como inferido no caso 

da APP, o relatório afirma que a cana-de-açúcar, açúcar e álcool produzidos nas áreas de 

reserva legal são ilegais e devem ser apreendidos. Neste item, faz menção expressa à função 

social da propriedade: “Independentemente da averbação da reserva legal, faz parte da função 

social e ambiental da propriedade a manutenção, ou regeneração, de 20% (vinte por cento) de 

sua área, excluídas a de preservação permanente... .” (parágrafo 4.7 Relatório Técnico de 

Constatação. PA n° 02019.000.643/2008-45). 

O item 5 se dedica à abordagem da queima da palha da cana-de-açúcar, usada em 

praticamente toda a produção de Pernambuco, porque facilita a colheita pelo trabalhador e 

barateia o custo dos proprietários, conforme já discutido. É dado destaque aos problemas 

gerados pela queima ao ambiente e à saúde pública, como liberação de grande quantidade de 

gases e material particulado na atmosfera (CO, CH4, Nox, N2O, O3), que provocam aumento 

do efeito estufa, acidificação do solo, da água, destruição da biota do solo, áreas de 

remanescentes florestais e fauna presente nos canaviais etc, além dos problemas respiratórios, 

alergias e complicações no funcionamento de órgãos do organismo humano. 

Ressalta, porém, que a queima dos canaviais é um atividade legal, desde que 

autorizada. Em Pernambuco, esta autorização é dada pelo IBAMA, mediante requerimento e 

pagamento de taxa correspondente à área a ser queimada, mas o setor sucroalcooleiro vem 

realizando a queima de forma ilegal, conforme dispõe o relatório: 

6. Estranhamente, dos 368.188,0 hectares de plantio de cana que 

teoricamente são queimados anualmente no estado de Pernambuco, segundo dados 

do PREVFOGO do IBAMA, somente foram solicitados na safra passada 

(2006/2007) 77.682,1 hectares de queima controlada. Isso indica que somente 21% 

(vinte e um por cento) da área que foi queimada foi autorizada, enquanto que 79% 

(setenta e nove por cento) da área foi queimada ilegalmente. 

7. Isso talvez se explique pela vantagem econômica adquirida pelos 

produtores, já que a taxa cobrada pelo IBAMA é relativa à área a ser queimada. 

Porém isso não implica somente em perda de receita do órgão público, mas em 79% 



100 

 

da queima sendo realizada sem controle ou critério ambiental, lançando poluentes, 

destruindo a biota local e causando danos à saúde pública. 

8. Frequentemente, as usinas de cana-de-açúcar apresentam boletins de 

ocorrência, atos estes meramente declaratórios, onde grande parte das suas áreas 

sofrem “incêndios criminosos” pouco antes das colheitas, crime este que acaba 

beneficiando suas vítimas, já que essas economizam com taxas ao IBAMA, assim 

como com instrumentos de controle das queimadas, seguindo sua colheita sem 

maiores problemas. Isso indica duas possibilidades: ou estamos diante de surtos 

sazonais de queima criminosa, atingindo somente o setor canavieiro ou diante de 

casos graves de crimes ambientais e falsidade ideológica. Em ambos os casos a 

responsabilidade direta pela infração ambiental administrativa resta ao proprietário 

do imóvel. 

 

Embora a parte inicial deste tópico suscite uma série de questões relativas à 

sustentabilidade da queima da cana, na sequência é feita a ponderação de que o procedimento 

da queima é legal, desde que autorizado e realizado em determinadas condições e o relatório 

passa a analisar os problemas da queima sob esta perspectiva. Suscita, mais uma vez, a 

carência de informações prestadas pelos usineiros, que realizam a queima sem o controle do 

órgão ambiental, mas, mais que isto, o Relatório lança sobre os usineiros a suspeita de prática 

de crimes não somente ambientais, mas de falsidade ideológica.  

O Licenciamento Ambiental é abordado com um certo grau de detalhe no item 7, que 

cita o arcabouço legal aplicável ao licenciamento agrícola das usinas
130

. De maneira 

semelhante ao Relatório Circunstanciado, o Relatório Analítico ressalta a inexistência do 

licenciamento agrícola das propriedades rurais das usinas e, particularmente, a importância 

dele como instrumento de controle e monitoramento: 

4. Importante para o desenvolvimento regional e a regularização fundiária, o 

licenciamento ambiental das propriedades rurais é um dos instrumentos de controle e 

monitoramento da qualidade ambiental, pois, além de regularizar o imóvel rural, 

permite a adequação ao Código Florestal Brasileiro, Lei Federal n° 4.771/65, 

obrigando à averbação cartorial da Reserva Legal, bem como a manutenção das 

áreas de preservação permanente. Outros ganhos são: a identificação do responsável 

pelo imóvel; o tipo de cultivo; a identificação de passivo ambiental; o 

monitoramento através de Sistemas de Informações Geográficas (SIG); e possibilita 

a notificação dos proprietários sem ida a campo. 

 

A questão ambiental das propriedades rurais/agrícolas está intimamente ligada ao 

controle do uso dos recursos naturais da terra. Como forma de efetivar este controle do Estado 

sobre as propriedades rurais, o IBAMA lançou mão da exigência do licenciamento ambiental. 

Embora se trate de uma das ferramentas mais importantes no controle do uso dos recursos 
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naturais pelo Estado, o licenciamento não garante a sustentabilidade da produção, a não ser 

que esta seja entendida como adequação legal. 

O item 6, que trata da Poluição, e o item 8, referente ao Parque Industrial, são 

sucintos, pois não constituem objeto específico do Relatório, conforme referido no início do 

documento. Quanto à poluição, ressalta-se apenas o art. 54 da Lei n° 9.605/98 (Lei dos 

Crimes Ambientais) e a necessidade de licenciamento da atividade da queima para que esta 

poluição esteja dentro dos limites autorizados e haja cumprimento das “...medidas de 

contenção e minimização de fatores degradadores exigidas nas autorizações certamente não 

cumpridas”.  

No que tange ao item 8, o Relatório destaca que, embora a CPRH informe que todas as 

usinas estão licenciadas, no geral as usinas têm os parques industriais instalados nas margens 

dos rios e que, através de análise da fotos aéreas das usinas se visualiza aparentemente 

acúmulo de material poluente nas margens dos rios (APP) e despejo de efluentes no corpo 

d´água, havendo necessidade de vistoria nas instalações do parque industrial das usinas. 

Conforme ressaltado no início do Relatório, não constitui objetivo do documento a análise 

referente à parte industrial. 

Em nenhum momento o relatório pondera a atuação do IBAMA no procedimento de 

autorização da queima, mas, segundo informações de funcionários do órgão, até mesmo a 

queima autorizada não tem sido realizada de acordo com os requisitos exigidos pela Lei e 

mesmo assim continua sendo autorizada pelo órgão que realiza a fiscalização sobre as áreas 

de queima, gerando autuações e multas
131

; apesar da repetição deste quadro, o IBAMA 

continua emitindo as autorizações de queima.  

É relevante o fato de que os relatórios tenham abordado em momentos diversos, não 

apenas o descumprimento da legislação em relação à ausência do licenciamento ambiental das 

atividades de cultivo, mas de tantas outras infrações cometidas pelas usinas. A carência de 

informação dificulta a quantificação e extensão dos danos e o enquadramento nos dispositivos 

legais. Como ressaltam os relatórios e as entrevistas com funcionários do IBAMA, a autuação 

poderia ser mais precisa se os fiscais tivessem acesso a dados específicos, o que não ocorre.  

A ausência de dados das propriedades rurais figura, inclusive, como um óbice a outras 

autuações, conforme consta na ação civil pública que inseriu como um dos pedidos de 
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condenação aos usineiros a entrega de mapas georreferenciados de todas as propriedades 

rurais.  

O ponto central, como visto acima, está na falta de informação sobre as propriedades 

rurais das usinas, que limita o controle do Estado sobre o território ocupado por elas e os 

recursos naturais que encerra e que, considerados como parte integrante do conceito de meio 

ambiente, pertencem a toda a coletividade. Aliás, este representa um dos paradoxos mais 

difíceis na discussão ambiental sob o capitalismo, discutir os limites da manutenção de um 

direito exclusivo sobre um bem que já é considerado coletivo. Apesar da compatibilidade 

formal entre a propriedade privada e o direito imaterial ao meio ambiente e, ainda que 

consideremos que o direito ao meio ambiente condiciona o direito de propriedade, como 

defende Marés (2003), na prática a universalização desta conciliação se mostra improvável. 

A operação Engenho Verde teve como base a inexistência de licenciamento ambiental 

porque o órgão não dispunha de dados precisos sobre a localização, delimitação e uso do solo 

pelas usinas, tampouco de meios mais imediatos para consegui-los. A autuação por ausência 

de licenciamento ambiental foi a estratégia encontrada para efetuar a fiscalização sobre as 

usinas e impeli-las a fornecerem as informações sobre o uso da propriedade, o que ainda não 

se concretizou, como foi visto.  

 

3.2 A defesa das Usinas: temos licenças agroindustriais, a competência é estadual 

e a atuação do IBAMA é ideológica 

As defesas administrativas
132

 apresentadas contra as autuações do IBAMA pedem que 

o auto de infração seja julgado nulo, ou improcedente. Além de contestarem os fatos 

apresentados nos Relatórios, inserem uma discussão jurídica sobre a competência do órgão 

estadual pelo licenciamento das usinas e a legalidade da autuação (por suposta afronta ao 

Princípio da Ampla Defesa, Devido Processo Legal, Legalidade, Razoabilidade etc), 

discussão que não figura como objetivo específico de nosso trabalho.  

Foram poucos os documentos anexados pelos usineiros aos processos e não há 

homogeneidade quanto ao tipo e quantidade apresentados pelas usinas. De uma forma geral, 

todos os empreendimentos anexaram cópias das licenças de operação emitidas pela CPRH, 

em relação à qual alegam que abrange não só a parte industrial, mas também a parte agrícola 

do empreendimento, tratando-se de uma Licença Agroindustrial (o aspecto Agroindustrial é 
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sempre sublinhado); algumas usinas anexaram cópias de outorgas de uso de recursos hídricos, 

das autorizações de queima da cana emitidas pelo próprio IBAMA, do acordo da CPRH de 

2007 e matérias de jornais noticiando ações de reflorestamento realizados por elas.  

As defesas apresentadas afirmaram a existência do licenciamento ambiental e tentaram 

transformar as autuações do IBAMA em um problema de conflito de competência entre o 

órgão ambiental federal e o estadual. Segundo as usinas, a autuação do IBAMA se deve a uma 

discordância entre IBAMA e CPRH quanto ao tipo de licença exigida, pois a CPRH (que é 

competente para o licenciamento) considera que as Usinas se encontram devidamente 

licenciadas, enquanto que o IBAMA sinaliza “que o órgão estadual não vem cumprindo com a 

sua atribuição fiscalizadora”. 

Poucas usinas trouxeram para o Processo Administrativo cópias do Plano de Controle 

Ambiental (PCA), que integram o licenciamento das mesmas na CPRH, ou do “Projeto de uso 

de vinhaça” na fertirrigação da cana”. Entretanto, faz parte da argumentação dos usineiros a 

alegação de que os PCAs exigidos pela CPRH contêm informações sobre o aproveitamento 

agrícola de vinhaça e o controle do uso de agrotóxico, que são parte da atividade agrícola; 

portanto, a licença emitida abrangeria tanto a parte industrial quanto agrícola.  

A defesa não menciona o fato de que no PCA e na licença não há qualquer referência 

às Áreas de Preservação Permanente e às de Reserva Legal, dentre outras. Aliás, em relação a 

estes espaços, as usinas contestam o fato dos relatórios discorrerem sobre esses assuntos, não 

relacionados à autuação, já que o auto de infração se deu pela ausência do licenciamento 

ambiental. A defesa aduz, também, que os temas dos relatórios do IBAMA e a fiscalização na 

qual se basearam as autuações possuem caráter genérico e que a queima criticada pelo 

IBAMA é autorizada exatamente por este órgão. 

Além disso, contestam a dosimetria da pena aplicada pelo IBAMA, que consideram 

equivocada, pois deveria ter seguido os valores estipulados pela lei estadual, em relação à 

qual se baseou a autuação; neste caso, o valor da multa seria de R$ 967,88, ao invés dos R$ 

5.000.000,00 aplicados pelo IBAMA com base na Lei dos Crimes Ambientais. 

Conforme já referido, antes das autuações o IBAMA requereu de algumas usinas o 

envio dos comprovantes do licenciamento ambiental do funcionamento da parte industrial e 

do cultivo da cana-de-açúcar. Como nem todas receberam esta notificação, tal fato é utilizado 

na defesa como argumento para a afirmação de que as notificações não passaram de uma 

“farsa processual, para coonestar uma condenação pré-estabelecida em manifesta afronta ao 

direito de ampla defesa” (Defesa Administrativa no PA n° 02019.001827/08-92).  
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Num momento posterior, após alegar que os dispositivos legais que embasaram a 

autuação são equivocados e que o analista autuante não solicitou documentos ou orientou a 

usina no sentido de corrigir eventuais falhas no licenciamento da CPRH, a defesa afirma que 

está evidente que “todo o setor sucroalcooleiro foi selecionado para ser AUTUADO pelo 

IBAMA, pouco importando os documentos que poderiam ser apresentados” (fls. 201 do PA n. 

02019.001827/08-92. Destaque original).  

Em trechos posteriores as usinas lançam afirmações que vão no mesmo sentido das já 

citadas, como: “Tais relatórios expressam uma posição pessoal dos seus apócrifos autores, sua 

visão ideológica
133

, negativista, da cultura da cana de açúcar”; e ainda, referindo-se à 

possibilidade da licença única: “Inexiste qualquer impedimento técnico ou jurídico para esse 

procedimento, exceto um entendimento equivocado da fiscalização do IBAMA, que projeta 

para a suposta ilegalidade todo um setor produtivo AGROINDUSTRIAL, justamente o maior 

do Estado de Pernambuco...” (fls. 204 do PA n. 02019.001827/08-92. Destaque do original).  

Num outro trecho, a usina expõe sua indignação à autuação da seguinte forma: “O que 

a autuada pode constatar deste procedimento é que já existia um processo correndo à surdina 

neste órgão, no qual a Autuada e os demais integrantes do setor já haviam sido previamente 

„condenados‟” (fls 216 do PA n. 02019.001827/08-92). 

Partindo do princípio de que possuem a licença ambiental, as alegações jurídicas e as 

interpretações do direito trazidas pelos usineiros centram-se na discussão sobre a competência 

do órgão estadual para efetuar o licenciamento das usinas e a legalidade da licença de 

operação única para todo o empreendimento sucroalcooleiro. Portanto, não caberia ingerência 

do IBAMA na definição do formato desta licença (cita a Lei Estadual n° 12.916/05 e 
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Instrução Normativa n° 006/2006 da CPRH) que pode ser única, a Agroindustrial, que as 

usinas já possuem.  

O texto suscita também a eventual responsabilização civil e criminal dos atos 

praticados pelos analistas ambientais autuantes cujos nomes constam nos Relatórios Técnicos 

de Constatação, no Circunstanciado de Fiscalização. Defendem que o auto de infração é nulo 

por não ter garantido a ampla defesa e o devido processo legal, com desobediência à 

formalidade legal, uma vez que o embasamento do auto de infração encontra-se nos 

Relatórios e estes são apócrifos e sem identificação da data e local de realização.  

Ao abordar a violação ao direito de ampla defesa, alega que algumas usinas sequer 

foram notificadas a apresentar as licenças ambientais, e que no mesmo dia em que algumas 

usinas foram notificadas a apresentar a documentação, já foram autuadas, denotando 

supostamente que o auto de infração decorre de uma “farsa processual montada contra a 

Autuada e todo o setor sucroalcooleiro do Estado de Pernambuco.” E mais: 

79. O que a Autuada pode constatar desse procedimento é que já existia um processo 

correndo à surdina neste órgão, no qual a Autuada e os demais integrantes do setor 

já haviam sido previamente “condenados.”  

80. É forçoso concluir, portanto, que todas essas empresa vinham sendo 

investigadas, processadas e condenadas, sem que lhes fosse dado o menor direito à 

defesa, numa verdadeira conduta anti-democrática, mais próxima de estados 

policialescos, que não se coaduna com a realidade política e jurídica brasileira” 

(Defesa, Processo Administrativo n° 02019.001827/08-92, fls. 216)  

 

O que se verifica nas defesas administrativas das usinas é que, não obstante o teor 

mais abrangente dos relatórios, elas limitaram-se a abordar quase que exclusivamente a 

infração administrativa em relação à qual foram efetivamente autuadas, não dando margem a 

discussão sobre APPs e Reserva Legal ou fornecimento de informações sobre as propriedades. 

Também não mencionam nada sobre as queimas irregulares e a insinuação de falsidade 

ideológica feita no Relatório Analítico do IBAMA, mas igualmente suscitam a possibilidade 

de processar os analistas do IBAMA.  

Mostraram-se indignadas com o procedimento de fiscalização do órgão federal, como 

se este fosse fruto de um procedimento ilegal, fomentado “na surdina”, quando, legalmente, 

este deve ser o procedimento normal do órgão ambiental em relação a quaisquer 

empreendimentos em Pernambuco, inclusive às usinas. A defesa também desqualificou os 

técnicos do órgão, que realizaram relatórios “apócrifos”, “genéricos” etc, e tentou transformar 

a inexistência do licenciamento de cultivo numa divergência de procedimentos entre os 

órgãos ambientais estadual e federal. Segundo a defesa das usinas, a licença agroindustrial 
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abarca atividade industrial e agrícola “quando menciona que o empreendimento consiste na 

fabricação de açúcar e álcool e se refere à vinhaça utilizada na fertirrigação dos canaviais” 

(PA n. 02019.001827/08-92, fls 204).  

Os usineiros alegam, ainda, que o setor sucroalcooleiro de Pernambuco vem se 

adequando à modernidade e são fiscalizados pela CPRH, citando o Planto de Controle 

Ambiental para Usinas e Destilarias do estado de Pernambuco, instituído pela Instrução 

Normativa n° 6/2006 da CPRH.  

Como dito acima, em 2006 foi instituída a obrigatoriedade de apresentação do PCA 

para as usinas, mas este plano não inclui a parte agrícola, refere-se basicamente à parte 

industrial do empreendimento, na media em que solicita informações a respeito da captação 

de água para uso industrial e irrigação, e destinação da vinhaça, da torta de filtro, etc, que são 

rejeitos industriais. Analisando alguns PCAs anexados por algumas usinas, o que se verifica é 

a impressionante capacidade dos empreendimentos aproveitarem 100% da vinhaça resultante 

do processo de produção do álcool na fertirrigação, assim como dos demais rejeitos. Elas 

alegam que possuem tanques de armazenamento da vinhaça e das águas de lavagem, há 

controle de qualidade e de riscos de contaminação, possuem outorga do uso de água e tudo 

funciona muito bem e sob a fiscalização da CPRH.  

Contudo, a título de exemplo, podemos verificar que este funcionamento é bastante 

relativo. A usina Trapiche, que é apontada como exemplo de adequação e preocupação 

ambiental no estado de Pernambuco, sofreu uma autuação do IBAMA no ano de 2009 por 

despejo de água de lavagem da cana diretamente no rio, não obstante possuir tanques para 

recepção e tratamento deste líquido, que simplesmente não estava sendo utilizado
134

.  

Ademais, conforme já referido, desde o ano de 2006, quando foi instituída a 

obrigatoriedade de elaboração do PCA pelas usinas, até novembro de 2010, apenas seis 

entregaram estes planos à CPRH (Melo, 2011). 

                                                 
134

 A denúncia de mortandade de peixes que resultou na autuação da usina Trapiche foi realizada por pescadores 

do rio Sirinhaém ao IBAMA. Usina Trapiche é multada por cometer crime ambiental. 30/10/2009. Site 

globo.com: http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/meio-

ambiente/2009/10/30/NWS,501314,4,77,NOTICIAS,766-USINA-TRAPICHE-MULTADA-COMETER-

CRIME-AMBIENTAL.aspx. Acesso em 10/11/2010. 

Segundo o entrevistado Silvio, a equipe do IBAMA demorou praticamente um dia inteiro para localizar a origem 

do vazamento que, inicialmente, era tida como de vinhaça e, somente após percorrerem as margens do rio e 

seguirem as calhas e encanamentos localizaram o ponto de saída, de água de lavagem da cana que, 

simplesmente, não estava sendo direcionada para os tanques da usina, existentes e sem defeito no 

funcionamento.  

http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/meio-ambiente/2009/10/30/NWS,501314,4,77,NOTICIAS,766-USINA-TRAPICHE-MULTADA-COMETER-CRIME-AMBIENTAL.aspx
http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/meio-ambiente/2009/10/30/NWS,501314,4,77,NOTICIAS,766-USINA-TRAPICHE-MULTADA-COMETER-CRIME-AMBIENTAL.aspx
http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/meio-ambiente/2009/10/30/NWS,501314,4,77,NOTICIAS,766-USINA-TRAPICHE-MULTADA-COMETER-CRIME-AMBIENTAL.aspx
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até novembro de 2010 apenas cinco usinas haviam entregado os PCAs, que são 

analisados no bojo do processo de licenciamento agroindustrial do empreendimento, e nem 

por isso houve suspensão das licenças pela CPRH (Melo, 2011).  

 

3.3 Ações civis públicas: pedidos de informação, licenciamento e aplicação do 

Código Florestal 

Conforme já referido, todas ACP´s propostas pelo IBAMA possuem basicamente o 

mesmo conteúdo, com pequenas variações no que tange a dados específicos da usina 

acionada; estes dados referem-se ao total das áreas em relação à qual a usina foi autuada pelo 

IBAMA na operação Engenho Verde e à existência, ou não, de autuações ambientais 

anteriores realizadas pelo IBAMA. Para nossa análise, utilizaremos como referência a petição 

inicial do IBAMA interposta contra a usina Bom Jesus S/A, Proc. n° 0012461-

76.2008.4.05.8300. 

Nossa dissertação não tem como objeto o estudo específico das documentações 

juntadas pelas partes, uma vez que o processo ainda está em andamento, mas traçar uma 

análise geral tanto do conteúdo das petições propostas pelo IBAMA, quanto da resposta 

apresentada pelos usineiros na Contestação, além de decisões que porventura tenham sido 

proferidas no bojo dos processos.  

A documentação originalmente anexada pelo IBAMA aos processos judiciais consiste 

em cópias das autuações, dos relatórios técnicos do IBAMA, dos cadastros das propriedades 

das usinas emitidos pelo INCRA a que o IBAMA teve acesso, de um Termo de Referência 

elaborado pelo IBAMA para o licenciamento agrícola das usinas, e de outros autos de 

infração contra a usina processada, quando existentes (o que é comum).  

No caso da usina Salgado, por exemplo, foram anexadas cópias das seguintes 

autuações: estocar, ilegalmente, madeira proveniente de mata atlântica sem autorização legal 

para utilização na queima com fins energéticos – AI n° 369324/D de 2004; estocar produtos 

florestais sem Autorização de Transporte de Produtos Florestais, AI n° 271481/D, de 1995; 

causar poluição ambiental provocando mortandade de animais da biota marinha, com 

comprometimento do manguezal e pondo em risco a saúde humana – AI n° 243745/D de 

2001; utilizar APP com infringência das normas de proteção ambiental – AI n° 570682/D de 

2007. 

Assim como ocorreu com as petições do IBAMA, praticamente todas as usinas 

processadas apresentaram contestação de igual teor. A documentação apresentada 
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inicialmente pelas usinas também é variável, mas compõem-se no geral de cópias das licenças 

ambientais, das autorizações de queima do IBAMA, do acordo com a CPRH, de matérias de 

jornais noticiando atividades de pesquisa e reflorestamento, e, raras vezes, dos PCAs.  

No caso da usina Salgado, esta juntou aos processos, inicialmente, cópia da revista 

Veja, que fala sobre o etanol (“Questões para entender o etanol”); cópia de decisão proferida 

pelo Juiz da 6ª Vara da Justiça Federal; da IN 006/2006 da CPRH que traz o Termo de 

Referência da CPRH para elaboração dos PCAs; cópias de recibos da declaração do ITR, das 

autorizações de queima dada pelo IBAMA; da defesa apresentada à autuação do IBAMA no 

bojo do processo administrativo; relatório de um projeto de reflorestamento de áreas de APP e 

RL (em razão de autuações anteriores do IBAMA); cópia do PCA de fevereiro de 2008 e de 

outorgas para irrigação; do Termo de Compromisso n° 6132/2007 da CPRH, Sindaçúcar e 

UFRPE; de um projeto de preservação do macaco-prego galego, de um Programa de fomento 

científico (com o Depto. de Zoologia da UFPE) e de educação ambiental (sala Verde 

Manguezal).  

Esta foi uma das usinas que inicialmente mais apresentou documentos anexos ao 

processo. A Trapiche, de maneira semelhante à usina Salgado, juntou também diversas 

matérias de jornais, inclusive com destaque internacional para as ações de preservação da 

usina, deixando claro que desenvolve projetos com apoio da Conservation Internacional, 

UFPE e UFRPE; juntou também uma declaração do professor e pesquisador em Mata 

Atlântica do Depto de Ecologia Vegetal da UFPE na qual afirma a importância da usina na 

preservação ambiental. Poucas usinas juntaram os PCAs aos processos, pelas razões 

anteriormente referidas. 

Outras usinas apresentaram uma quantidade menor de documentos; a Zihuatanejo do 

Brasil Açúcar e Ácool (Usina Cucaú), por exemplo, inicialmente juntou apenas a defesa da 

autuação do IBAMA, um acórdão judicial, a licença de operação, a cópia da IN 006/2006 e a 

Ata da Reunião realizada no MPF em 08/08/2008 e 12/08/2008, na qual usineiros, IBAMA e 

MPF acordaram a suspensão dos processos judiciais. Esta Ata consta em quase todos os 

processos porque foi juntada por algumas usinas, e também porque o IBAMA e o MPF 

encaminharam às varas da Justiça Federal o pedido de suspensão judicial das ACPs 

resultantes da operação Engenho Verde.  

Considerando que os processos permaneceram suspensos aproximadamente até a 

primeira metade do ano de 2010 e ainda se encontram em tramitação, não é possível uma 

análise conclusiva sobre os rumos que terão, sendo provável que ao longo do tempo outros 
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documentos sejam anexados e provas sejam produzidas pelas partes. Além dos documentos 

das usinas, a alguns processos foram anexados os dados de produtividade emitidos pelo 

MAPA, em razão de pedido liminar formulado pelo IBAMA.  

Como referência para a análise das ações propostas pelo IBAMA, utilizaremos a 

petição inicial da ACP interposta contra a Usina Bom Jesus S/A (Processo n° 0012461-

76.2008.4.05.8300). Seguindo o modelo tradicional, a petição do IBAMA foi dividida em três 

partes: Dos Fatos, Do Direito e Dos Pedidos. 

Na primeira parte, o IBAMA basicamente reproduz o teor dos relatórios técnicos 

integrantes dos Processos Administrativos, especificando os seguintes itens: Da ocupação das 

APP´s; Da devastação da Reserva Legal; Das queimadas; e Da Poluição em Razão do Cultivo 

da Cana-de-Açúcar – Efeitos Nefastos sobre a Bacia Hidrográfica.  

De início, a petição explica que a ação foi promovida em razão dos graves danos 

causados pela usina ao meio ambiente, pois esta desenvolve sua atividade sem o 

licenciamento ambiental de todo o empreendimento. Feita esta consideração, informa que a 

fiscalização do IBAMA constatou “através de constantes denúncias, levantamentos técnicos 

geográficos e informações cadastrais”, que a usina realiza o cultivo da cana “fora do controle 

dos órgãos ambientais” (Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300). A 

petição relata a realização do sobrevôo feito pelos fiscais e a constatação da degradação das 

APP´s e segue reproduzindo o teor dos relatórios, destacando a falta do licenciamento e de 

informações para quantificação dos danos: 

5. Na verdade, não há como se precisar o tamanho da área cultivada e, 

consequentemente, do dano causado pela demandada, uma vez que até hoje não 

foram fornecidos os dados necessários para se mensurar o tamanho de toda a área de 

cultivo de cana. O tamanho da área obtido pelo IBAMA refere-se apenas à área 

declarada pela demandada ao INCRA, sem que haja uma comprovação de que esta 

seja realmente toda a ára cultivada pela Usina. (Petição Inicial do Processo n° 

0012461-76.2008.4.05.8300. Grifo nosso). 

 

Em trecho posterior, destaca: 

10. Sem o devido licenciamento, a ré não apresentou o georreferenciamento dos 

limites das propriedades e a carta imagem, nos termos da Lei n° 10.267/2001, 

impedindo o IBAMA individualizar o dano e controlar a sua participação neste 

cultivo. (Petição Inicial da ACP n° 0012461-76.2008.4.05.8300.). 

 

A referência à ausência de controle dos órgãos ambientais e à falta de informações se 

repete ao longo da petição inicial e fundamenta alguns dos principais pedidos da ação 

proposta, tanto em sede liminar quanto no mérito, conforme se verá adiante.  
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Com relação à existência de denúncias feitas ao IBAMA contra as usinas, tal fato foi 

citado em todas as entrevistas realizadas com funcionários do órgão, sendo mais comuns as 

denúncias relacionadas à prática de queimada ilegal, de desmatamento e de lançamento de 

vinhoto nos rios. 

Em parágrafo específico, a peça processual destaca que a Usina Bom Jesus não é 

primária em infrações ambientais: “Esta já é a décima primeira autuação à demandada, 

sempre em relação à queima irregular ou ao desmatamento do Bioma da Mata Atlântica em 

área de preservação permanente” (Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300, 

grifo nosso). Ressalte-se que tal situação não é exclusiva da Usina Bom Jesus. A leitura da 

petição inicial de outros processos também noticiam o cometimento de infrações ambientais 

com autuações anteriormente realizadas pelo IBAMA, como, por exemplo a Usina Salgado, já 

citada, a Usina Trapiche, a Usina Petribu, e outras.  

A introdução da parte “Dos Fatos” é finalizada com ponderações sobre a questão do 

etanol: 

13. Mister ter-se em foco que o momento da economia mundial é de valorização da 

produção dos chamados Biocombustíveis, produzidos no Brasil em sua maior escala 

por meio da cana-de-açúcar, o que gera uma nova etapa de expansão do cultivo da 

cana que, certamente, ocorrerá sobre o resto de área preservada. 

14. O principal ponto favorável aos biocombustíveis nessa disputa é a 

sustentabilidade ambiental da produção e a menor emissão de poluentes em toda a 

cadeia.... 

15. Em casos como este, tanto o mercado externo como o crescente mercado interno 

têm sido implacáveis em suas sanções. Caso os produtores no Estado não passem a 

observar as normas ambientais no presente momento, futuramente serão alijados do 

promissor mercado do Biocombustível. (Petição Inicial do Processo n° 0012461-

76.2008.4.05.8300). 

 

Portanto, assim como no Relatório, o contexto do etanol também é utilizado 

judicialmente como forma de justificativa e convencimento do juízo acerca da necessidade da 

adequação ambiental legal das usinas. 

Feitas estas considerações, a petição passa a falar Da Ocupação das APP´s, citando o 

Código Florestal, as consequências da destruição destas áreas para o ambiente, e reproduzindo 

o teor dos relatórios já analisados, sobretudo do Relatório Analítico. Em relação a este item, 

destacamos o seguinte trecho: 

23. No caso, os danos individualmente proporcionados pela empresa, (destruição de 

APP, devastação de reserva legal, poluição hídrica e atmosférica, etc.) conjugado à 

atuação lesiva das outras empresas do mesmo setor na mesma região, causa um 

resultado deletério muito superior à soma dos fatores negativos isoladamente 

considerados” (Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300). 
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Este parágrafo ressalta o potencial sinérgico de um processo de degradação promovido 

por todas as usinas da Zona da Mata de Pernambuco. De certa forma, o raciocínio justifica a 

necessidade da atuação coletiva do órgão ambiental que, sem informações precisas sobre os 

danos ambientais de cada usina em particular, interpôs as ACP´s contra todas elas baseadas 

em informações gerais, partindo do princípio de que a melhoria na qualidade ambiental da 

Zona da Mata implica na adequação de todo o setor. A generalidade das ações foi alvo de 

contestação dos usineiros, como já vimos. 

Embora a ACP destaque que a atividade sucroalcooleira da Zona da Mata de 

Pernambuco provoca diversos danos ao ambiente, o Código Florestal é a principal referência 

das ações, sobretudo os desmatamentos e danos gerados com a supressão da vegetação em 

áreas de APP e de Reserva Legal. Neste sentido, reproduz a mesma preocupação central que 

já existia no IBAMA no contexto anterior à operação, e que se verifica nos relatórios técnicos 

do órgão, sobretudo o Relatório Analítico, inclusive com a utilização dos mesmos dados de 

Mata Atlântica, de propriedade das usinas, etc.  

A aplicação do Código Florestal está no centro da operação do IBAMA e da oposição 

ruralista no Congresso Nacional. Note-se que ao mesmo tempo em esta bancada vem tentando 

modificar o Código Florestal, flexibilizando as normas ambientais, cria barreiras para a 

realização da reforma agrária no país, por exemplo, impedindo que haja atualização dos 

índices que definem o grau utilização da terra, que estabelece um mínimo de produtividade 

sem a qual a propriedade será considerada improdutiva e poderá ser desapropriada para fins 

reforma agrária
135

.   

Com relação às áreas de preservação definidas no Código Florestal, o IBAMA destaca 

que se as usinas mantivessem os 20% de área de reserva legal, considerando que elas detêm 

30% (trinta por cento) da Zona da Mata de Pernambuco, haveria um percentual de 6% de 

                                                 
135

 O jornal o Estado de São Paulo realizou em maio de 2010 o Fórum Estadão da Região Centro Oeste, para o 

qual foi convidada, dentre outros, a senadora ruralista Kátia Abreu. Em matéria publicada no site estadao.com.br 

em 05/05/2010, o jornal destaca a participação da senadora e suas principais preocupações, que se referem à 

(suposta) insegurança jurídica do direito de propriedade gerada tanto pelas leis ambientais quanto pela 

possibilidade de atualização do grau de utilização de terras. Segundo a matéria, Kátia Abreu teria dito que: 

"Existem as invasões do MST e as invasões de canetas Montblanc, com as instruções normativas e os decretos 

dos ministros", define a senadora Kátia Abreu (DEM/Tocantins), também presidente da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).” E que há uma relativização do direito de propriedade no Brasil. 

"Relativização que às vezes vem disfarçada de ambientalistas, sem-terra, índios e negros, com a destruição do 

nosso desejo de paz e tranquilidade." (Fonte: estadao.com.br, economia & negócios. Insegurança Jurídica é 

principal ameaça: Participantes destacam as invasões promovidas pelo MST e as dificuldades impostas pela 

burocracia estatal como entraves ao desenvolvimento”. 05 de maio de 2010. Disponível em  

http://economia.estadao.com.br/noticias/Economia+Brasil,inseguranca-juridica-e-principal-

ameaca,not_16793.htm. Acesso em 25/05/2010.) 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/Economia+Brasil,inseguranca-juridica-e-principal-ameaca,not_16793.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/Economia+Brasil,inseguranca-juridica-e-principal-ameaca,not_16793.htm
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preservação da Mata Atlântica no Estado, ao invés dos 2,5% atualmente existentes (item Da 

Devastação da Reserva Legal na Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300). 

Não obstante o entendimento do STJ ter se pacificado no sentido da interpretação do IBAMA, 

este argumento será contestado pelos usineiros, que afirmam ser improcedente o raciocínio da 

instituição, uma vez que os 20% de mata a ser preservada deve ser calculado em relação à 

vegetação existente na propriedade à época da publicação do Código Florestal (1965), e não 

em relação ao total da área da propriedade. 

Da mesma forma que faz em relação às APP´s e Reserva Legal, a ação discorre sobre 

as queimadas dos canaviais de maneira semelhante ao conteúdo dos processos 

administrativos, acrescentando alguns dados de danos à saúde, e citando jurisprudência. O 

IBAMA destaca que a queima controlada é legalmente autorizada, mas não tem sido feita nos 

moldes legais, sendo imprescindível a realização do licenciamento da atividade de cultivo da 

cana para que haja fiscalização eficaz e menos impacto ao meio ambiente. No parágrafo 40 da 

petição, o órgão ambiental novamente faz referência à ausência de informações e dados 

inverídicos prestados pelos usineiros, que possuem área muito superior à que foi declarada ao 

INCRA, impossibilitando dimensionar o tamanho do dano decorrente das queimadas: 

40. Pelos dados fornecidos pela Usina Ré ao INCRA, a área cultivada foi de 380 ha, 

sendo que, no ano passado, obteve autorização para queima de 3.240 ha (doc 4). 

Com apenas esses dados, observa-se que os dados fornecidos ao INCRA são 

inverídicos. Sem a obtenção da real quantidade de área cultivada não há como se 

saber se houve ou não autorização para toda a área que foi queimada. (item Das 

Queimadas na Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300). 

 

Novamente faz referência à ausência de informações e de controle do Estado sobre o 

desenvolvimento da atividade sucroalcooleira em Pernambuco, desta vez não se referindo 

apenas ao órgão ambiental, mencionando expressamente o próprio INCRA. 

No último item da parte Dos Fatos, “Da Poluição em Razão do Cultivo da Cana-de-

Açúcar – Efeitos Nefastos sobre a Bacia Hidrográfica”, a ACP discorre, de forma sucinta, 

sobre o caráter poluente e de significativo impacto ambiental da atividade agrícola das usinas 

(agrotóxico, vinhoto, etc) sem as cautelas preventivas, sem a realização do Estudo de Impacto 

Ambiental e do licenciamento ambiental, o que resulta em graves danos ao meio ambiente 

(poluição do solo, da bacia hidrográfica etc). Reforça, portanto, a necessidade do 

licenciamento ambiental da atividade de cultivo da cana e da informação e controle do órgão 

ambiental. 

Na segunda parte da petição, que discorre acerca “Do Direito”, o IBAMA aborda os 

aspectos jurídicos que envolvem o meio ambiente e a aplicação das normas ao caso concreto, 
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fundamentando juridicamente os pedidos. Trata-se da parcela mais extensa da ação e foi 

itemizada da seguinte forma: Das Normas Constitucionais; Da Inexistência do Direito 

Adquirido ao Dano Ambiental; Da Inversão do Ônus da Prova; Da Falta de Licenciamento 

Ambiental; Do Desrespeito às APP´s e à Reserva legal; Do Enriquecimento Ilegal; Da 

Responsabilidade Civil Objetiva, Integral e Solidária; Do Caráter Propter Rem da Obrigação 

de Recuperar o Dano Ambiental; Da Imprescritibilidade da Ação para Recuperação de Danos 

Ambientais; Do Dano Moral Coletivo; Da Compensação Ambiental; e Da Liminar. A última 

parte da ação, “Dos Pedidos”, contém uma série de pedidos liminares e de condenação da 

usina, que será visto adiante. 

Numa análise geral, verificamos que o IBAMA destaca particularmente as normas 

constitucionais voltadas para a questão ambiental, citando o artigo 170 da CF/88, que dispõe 

sobre a atividade econômica e determina que estas cumpram a função social da propriedade e 

a defesa do meio ambiente
136

, bem como o art. 225 da CF/88, dedicado exclusivamente ao 

meio ambiente, já referido.  

O IBAMA ressalta a característica do direito ambiental como um direito fundamental, 

discorrendo sobre o caráter de impositivo e de ordem pública da norma constitucional e a 

Inexistência de Direito adquirido ao Dano Ambiental, argumentos que vão justificar a 

obrigatoriedade de adequação da usina às normas ambientais, ainda que supervenientes ao 

início de suas atividades, “seja no tocante ao licenciamento da atividade, seja no que se refere 

à recuperação dos danos causados”. Este aspecto, como de resto, todos os demais, também 

será contestado pelos usineiros, que defendem a não aplicação das normas ambientais à 

propriedade ante o argumento de ato jurídico perfeito, adiante comentado. 

Um dos aspectos mais relevantes da ação do IBAMA é que, em virtude da ausência de 

informações capazes que quantificar os danos ambientais provocados por cada usina em 

particular, as ACP´s foram propostas com base em dados gerais sobre a situação ambiental 

das propriedades. Como forma de suprir esta lacuna de informação o IBAMA ressalta que o 

                                                 
136

 O art. 170 dispõe: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: I – soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV – livre 

concorrência; V – defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n°42, de 19.12.2003) (grifo nosso). fonte: Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. site da Presidência da República. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15/01/2010). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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meio ambiente é um direito difuso, fundamental, em relação ao qual também se aplica a 

inversão do ônus da prova
137

. E prossegue: 

59. Ademais, ao praticar a atividade econômica sem o necessário licenciamento 

ambiental, os empreendedores praticaram danos ambientais graves sem permitir ao 

poder público o prévio controle dos impactos ambientais, fato que reforça a inversão 

do ônus da prova em desproveito do poluidor. Neste sentido, a jurisprudência tem 

reconhecido que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental é decorrência da 

responsabilidade objetiva e da aplicação conjugada dos preceitos legais de tutela do 

interesse difuso... (Item Da inversão do Ônus da Prova. Petição Inicial Petição 

Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300.) 

 

Não há unanimidade quanto à inversão do ônus da prova em matéria ambiental, mas já 

há julgados neste sentido. Assim como ocorre com diversas questões jurídicas, a interpretação 

dos doutrinadores e dos magistrados varia, havendo jurisprudência contra e a favor, tanto de 

alegações formuladas pelo IBAMA, quanto das contestadas pelos usineiros. A inversão foi 

bastante rebatida na contestação dos usineiros, e nenhum magistrado concedeu a inversão em 

sede de liminar, alguns rechaçando de imediato esta possibilidade, outros deixando para 

apreciar o pedido na fase da instrução. 

O requerimento de inversão do ônus da prova é uma dessas questões controversas, e 

constitui numa das alegações, e pedido, de fundamental relevância para o sucesso das ações 

do IBAMA, além da entrega dos mapas georreferenciados, uma vez que a dificuldade de se 

obter dados sobre a situação das propriedades rurais das usinas, de forma a possibilitar 

quantificação dos danos produzidos por elas, consiste numa das principais questões abordadas 

pela operação Engenho Verde. Portanto, o entendimento do judiciário, no bojo destes 

processos, figura como um dos aspectos mais relevantes para os rumos das ações.  

No item Da Falta do Licenciamento Ambiental, o IBAMA discorre sobre as 

exigências de licenciamento da legislação brasileira
138

 e sobre a competência do órgão 
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 Como regra geral, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito em questão. A inversão do ônus da prova consiste possibilidade do juiz 

transferir este encargo de provar da parte que alega o direito para a outra parte, que é a que tem condições de 

produzir a prova; isto é possível desde que seja verossímil a alegação ou quando a parte que alega o direito for 

hipossuficiente.  O IBAMA alega que em matéria ambiental se aplica a inversão do ônus da prova, “seja pela 

expressa disposição legal encartada no art. 21 da Lei n° 7.347/85 c/c art. 90 da Lei n° 8.078/90, seja pela 

aplicação do princípio da precaução e poluidor-pagador.” Esta inversão está prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078/90, com a seguinte redação: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I 

(...) ... VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” A Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) Art. 21 dispõe: “Aplicam-se à 

defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III 

da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. 
138

 Fala do licenciamento com base nos art. 225, §1º e das leis n° 6938/81 (Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente) e Resolução CONAMA n° 237/2000, e da Lei Estadual n° 12.916/2005. 
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estadual para a concessão da licença de cultivo ao setor sucroalcooleiro, ressaltando que para 

que a licença tenha “relevância jurídica” (expressões do IBAMA) o licenciamento deverá 

atender a regras mínimas.  

Neste sentido o IBAMA formulou e anexou às ACP´s um Termo de Referência para o 

licenciamento ambiental das atividades de cultivo da cana, a ser feito pela CPRH, contendo 

no mínimo
139

: 1) Informações gerais e produtos cartográficos; 2) Conservação do solo; 3) 

Conservação da água; 4) Recuperação de áreas degradadas- Recomposição de APP´s e RL; 5) 

Controle das queimadas; 6) Disposição e utilização da vinhaça; 7) Uso racional de 

fertilizantes, corretivos e agrotóxicos; 8) Disposição final dos resíduos. 

Este destaque para as condições do licenciamento e a imposição de um termo de 

referência, embora não dito claramente pelo IBAMA, nos remete à questão dos 

licenciamentos “cartoriais”, procedimentos meramente formais que emitem licença sem 

atendimento a quesitos mínimos impostos pela lei.  

Antecipando-se a esta possibilidade, na nossa avaliação, o IBAMA elaborou um termo 

com as exigências que considera relevantes para que o licenciamento da CPRH seja válido, 

criando óbices à possibilidade de uma saída meramente formal entre usinas e órgão estadual. 

Ressaltamos que o IBAMA não citou a CPRH para compor a lide na condição de pólo 

passivo, o que poderia ter feito em razão da omissão do órgão estadual no licenciamento das 

atividades agrícolas das usinas, demonstrando a tentativa de evitar maiores atritos entre os 

dois órgãos ambientais. Segundo um entrevistado, este fato decorreu de orientação direta da 

Procuradoria Geral do IBAMA de Brasília, sob o argumento de evitar maiores desgastes aos 

órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente.  

                                                 
139

 O denominado Termo de Referência Para o Licenciamento da Atividade Agrícola do Cultivo da Cana-de-

açúcar traz especificações do conteúdo observável em cada item que as usinas devem apresentar. Por exemplo, 

quanto às informações cartográficas, solicita os dados da seguinte forma: “Denominação do Empreendimento e 

identificação do grupo a que pertence; localização e endereço completo; descrição da área agrícola; 

produtividade agrícola e industrial; caracterização das áreas do entorno do empreendimento. Cada unidade 

agrícola sucroalcooleira deverá apresentar à CPRH, para cada área de sua propriedade, e arrendadas, os seguintes 

produtos cartográficos, em meio digital ou impresso: carta imagem; carta de uso do solo. As cartas deverão 

obedecer às seguintes especificações técnicas: imagem de alta resolução espacial (pixel de 1,0 (um) metro ou 

menor), com data de aquisição; georreferenciadas com GPS geodésico; sistema de projeção UTM/SAD 69; 

escala de 1:5.000 ou em maior detalhe; indicar a base cartográfica utilizada; conter a situação da área; a carta-

imagem e a de uso de solo devem apresentar: toponímia, confrontantes, orientação, escala gráfica e numérica, 

gride de coordenadas geográficas e UTM; localização e discriminação das fontes hídricas, tais como córregos, 

rios e lagoas e indicação dos pontos de captação de água; indicação das Áreas de Preservação Permanente (APP) 

e das Áreas de Reserva Legal (ARL); discriminação das dimensões de áreas em percentual e hectares das 

diferentes classes de uso. As imagens georreferenciadas devem ser fornecidas em formato digital GEOTIFF, e os 

arquivos setoriais em SHAPEFILE, utilizados na elaboração de cartas.” 
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A petição prossegue com considerações sobre as APP´s e Reserva Legal, citando 

novamente o art. 225 da CF/88, e o Código Florestal. Aduz que a usina não se enquadra em 

nenhum dos casos em que a Lei autoriza a supressão de APP e que não há qualquer 

autorização dos órgãos ambientais neste sentido, portanto, toda cana cultivada nestes espaços 

devem ser retiradas “imediatamente, das APP´s sob pena de se perpetuar as agressões ao meio 

ambiente...” (Item Do Desrespeito às APP´s e à Reserva legal da Petição Inicial do Processo 

n° 0012461-76.2008.4.05.8300.).  

Em relação à reserva legal é desenvolvido o mesmo raciocínio, tendo o IBAMA 

acrescentado que no ato da retirada da cana o proprietário deverá indicar a área, uma vez que 

a reserva legal ainda não foi averbada pela Usina e, “Sem a apresentação da Carta-Imagem a 

ser emitida na forma que determina o Termo de Referência em anexo, não há como se opinar 

sobre qual área a ser indicada pela demandada”. Portanto, ressalta, mais uma vez, não só o 

descumprimento da legislação como a necessidade da informação, particularmente do 

mapeamento da propriedade: 

72.Desse modo, é de suma importância que a ré apresente com a máxima urgência 

uma Carta-Imagem de toda área utilizada pela Usina no cultivo da cana, a fim de 

que possa mensurar e localizar todas as áreas de APP´s e se avaliar a área onde será 

implantada a Reserva Legal.(Item Do Desrespeito às APP´s e à Reserva legal da 

Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300.). 

 

No contexto do setor sucroalcooleiro de Pernambuco este pedido, além de outros, 

demonstra uma grande ousadia por parte do órgão ambiental federal, na medida em que 

requer que o judiciário determine a retirada compulsória e imediata de plantações de cana de 

áreas de propriedade de todas as usinas de Pernambuco. Não estranha que a operação 

Engenho Verde tenha causado tanto “desconforto” aos usineiros. 

Por outro lado, a entrega do Mapa georreferenciado poderia dar ao IBAMA as 

informações necessárias para calcular especificamente alguns danos provocados por cada 

usina, fornecendo ao órgão o instrumento de controle e de fiscalização para outras autuações e 

ações civis públicas, caso o juiz não concedesse a inversão do ônus da prova e esta ação não 

lograsse êxito. 

O IBAMA discorre ainda sobre o enriquecimento ilícito das usinas pelo auferimento 

de lucros advindos do cultivo ilegal da cana-de-açúcar em áreas que deveriam ser preservadas 

para o bem da população. Tratando-se de valores obtidos de forma irregular, o IBAMA 

defende que a Usina devolva estes valores: 

75. No caso em tela, a Usina aumentou seu patrimônio à custa do uso de um bem de 

uso comum do povo, que, no que pese encontrar-se em sua propriedade, possui 
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várias restrições, inclusive a de ser preservada, não podendo ser objeto de cultivo de 

cana-de-açúcar. Como a Usina se beneficiou financeiramente com o uso de bem 

comum do povo, deve devolver todo o rendimento obtido. (item Do Enriquecimento 

Ilegal, Petição Inicial do Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300.). 

 

Em diversos momentos reafirma a condição do direito ambiental como direito 

fundamental e a aplicação da responsabilidade objetiva, integral e solidária
140

 das usinas sobre 

os danos provocados ao ambiente; ou seja, defende que a responsabilidade da usina independe 

da existência de culpa, não pode ser eximida por nenhuma excludente e recai sobre todos os 

que concorreram para o resultado danoso, que têm o dever de recuperar o meio ambiente 

degradado (item Da Responsabilidade Civil, Objetiva e Solidária, Petição Inicial do Processo 

n° 0012461-76.2008.4.05.8300).  

O IBAMA argumenta que a responsabilidade pela recuperação da APP e da Reserva 

Legal é propter rem, o que quer dizer que “acompanha o imóvel e seu titular/possuidor 

independentemente se tenha colaborado para a concretização do dano ambiental” (item Do 

Caráter Propter Rem da Obrigação de Recupera o Dano Ambiental, Petição Inicial do 

Processo n° 0012461-76.2008.4.05.8300). Reforça, novamente, o aspecto de que o meio 

ambiente é direito fundamental, indisponível e de ordem pública, a ele não se aplicando a 

prescrição da ação de recuperação de danos, que é exigível independentemente do decurso de 

tempo em que o dano foi praticado. Além disso, alega que o dano provocado pelas usinas 

possui efeito permanente que “se renova a cada ciclo produtivo” (Da imprescritibilidade da 

Ação para Recuperação de Danos Ambientais, Petição Inicial do Processo n° 0012461-

76.2008.4.05.8300).  

Um dos principais aspectos da defesa administrativa, midiática e jurídica dos usineiros 

consiste no argumento de que a atividade canavieira da Zona da Mata se iniciou há séculos, e 

que as propriedades foram desmatadas ainda no período colonial, quando não havia Código 

Florestal e exigência de APP. Ocorre que já predomina, inclusive na jurisprudência do STJ, 

entendimento segundo o qual em relação à reserva florestal de uso limitado pela lei, como é o 

                                                 
140

 Segundo a Constituição de 1988 o mesmo fato pode gerar a responsabilização administrativa, civil e penal de 

um agente. Em direito ambiental se aplica a teoria da responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco 

integral, ao invés da responsabilidade subjetiva, que leva em conta a culpabilidade do agente que deu causa ao 

dano; na responsabilidade objetiva não se discute se houve culpa ou não do agente na conduta que gerou o dano, 

também não importa se este dano decorreu de ato lícito ou ilícito, sendo necessário apenas a existência do dano e 

o nexo de causalidade entre este dano e o ato que o gerou uma vez que ao praticar o ato, lícito ou ilícito, o autor 

assumiu integralmente os riscos decorrentes da sua prática; ao risco integral não se aplica nenhuma excludente, 

como caso fortuito ou força maior. O § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81 assim dispõe: Sem obstar a aplicação das 

penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”. A responsabilidade civil 

objetiva é matéria pacífica na doutrina e jurisprudência. 
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caso da APP e da Reserva Legal, a obrigação de recuperar o dano alcança o novo proprietário, 

que assume o ônus da recuperação, imposto pela lei, independentemente da existência de 

culpa e de nexo causal. Mas este subsiste como argumento dos usineiros. 

Outros pontos suscitados na petição do IBAMA referem-se a: alegação de danos 

morais coletivos (Do Dano Moral Coletivo)
141

 e obrigatoriedade das usinas pagarem a 

compensação ambiental para apoio a implantação e manutenção de Unidade de Conservação 

de Proteção Integral. Esta compensação é aplicável aos casos de licenciamento ambiental de 

atividades de significativo impacto ambiental, e está prevista na Lei n° 9.985/2000 (Lei do 

SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Segundo o IBAMA: 

101 Como já demasiadamente demonstrado, a atividade de cultivo da cana-de-

açúcar é uma atividade que possui não apenas um significativo impacto ambiental, 

mas sim um impacto ambiental de proporções nefastas. Mesmo com todas as 

medidas a serem tomadas pela futura licença ambiental, o impacto ambiental ainda 

será grande”. (Da compensação Ambiental, Petição Inicial do Processo n° 0012461-

76.2008.4.05.8300). 

 

Ao argumentar pela imposição da compensação ambiental, o texto ressalta um aspecto 

bastante relevante da monocultura da cana-de-açúcar, que é o caráter “nefasto” dos impactos 

que ela produz, ainda que cumpridas as normas ambientais e medidas mitigadoras no 

licenciamento ambiental. Neste sentido, o que o parágrafo expressa é que a adequação 

ambiental às leis não implica na sustentabilidade do empreendimento, assim como o 

licenciamento ambiental também não. 

É que Licenciamento não existe como mecanismo de preservação/conservação ou 

garantia de sustentabilidade (da que consideramos como sustentável); o que se avalia no 

licenciamento é a “viabilidade ambiental” do empreendimento (que também não tem 

definição), segundo critérios que se pautam mais nas possibilidades técnicas de menor 

impacto na natureza, dentre as existentes e “possíveis” economicamente de serem adotadas 

pelos empreendedores, e nos requisitos legais.  

O capitalismo respalda a livre iniciativa dos empreendimentos e visa o crescimento 

econômico e o desenvolvimento da atividade produtiva, com um certo controle e 

monitoramento do impacto sobre os recursos naturais feito pelo Estado. O foco está no uso 

produtivo (e capitalista) dos elementos da natureza, daí a denominação correntemente 

                                                 
141

 Além do dano material, alega o dano moral coletivo uma vez que valores comuns da sociedade foram 

atingidos, gerando abalo nas pessoas que se sentem prejudicadas pelos danos ambientais oriundos do cultivo da 

cana. O IBAMA cita como ações que geram o dano moral coletivo a ocorrência de assoreamento dos rios em 

razão do cultivo da cana em APP´s, lançamento de resíduos tóxicos no rio ou no solo, prejuízo a saúde das 

pessoas pelas queimadas ou pelo consumo de água e dos animais aquáticos contaminados pelos dejetos jogados 

no rio, sem que haja a observância de qualquer medida mitigadora. 
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utilizada pelos analistas ambientais federais ao definirem o licenciamento como “agenda 

marrom”, em contraposição à “agenda verde” da preservação ambiental das unidades de 

conservação, ambos parte de uma mesma lógica, como já assinalou Foladori (2001).  

O licenciamento é um aspecto do planejamento do Estado muito útil ao setor 

produtivo, pois pode significar uma forma de exploração da natureza “menos predatória”, 

mais “racional”, que interessa à produção e à manutenção do sistema, que tem a natureza na 

base desta produção. O controle do Estado ainda é mínimo e as limitações impostas aos 

setores produtivos também, embora haja limitações e, ao mesmo tempo, uma certa tentativa 

de aumento do “controle” do uso dos espaços, sobretudo quando está em questão a existência 

de recursos naturais mais escassos.  

Como em face da atividade predatória do capitalismo a tendência tem sido a escassez 

dos recursos naturais, parece haver uma tendência, ainda inicial, de aumento na tentativa de 

controle sobre os usos destes espaços pelos Estados, que estão sob o domínio da propriedade 

privada. A operação Engenho Verde pode ser vista também sob este prisma, na medida em 

que a adequação ambiental legal e a informação sobre o uso do espaço constituem seus 

aspectos mais relevantes. 

O último item que integra a parte Do Direito, discorre sobre as liminares pedidas pelo 

IBAMA, que alega o cabimento de medidas consideradas urgentes e emergenciais para a 

recuperação dos danos ambientais causados pelas usinas, requerendo que tais medidas sejam 

proferidas inaudita altera parte (sem antes indagar a outra parte). As liminares relacionam-se 

às áreas de preservação ocupadas pela cana e a dados que possibilitem a mensuração dos 

danos e das áreas das usinas.  

Neste sentido, o IBAMA requereu que fosse oficiado ao MAPA solicitação de dados 

da produção anual da usina; e que fosse determinado à Usina ré: a apresentação da averbação 

da Reserva Legal ou indicação do local onde pretende criá-la, através de Carta Imagem; a 

retirada de toda plantação de cana-de-açúcar que se encontra na faixa de 30 metros da APP 

mínima prevista no Código Florestal e a apresentação dos documentos considerados 

essenciais na mensuração e mitigação do dano ambiental da Usina, dentre os quais a carta-

imagem e carta de uso do solo, planos de recuperação ambiental etc
142

. 
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 Carta Imagem (que já deveria ter sido produzida pela empresa conforme a Lei n° 10.267/01; Carta de Uso do 

Solo; Relatório sobre uso e ocupação do solo e medidas para prevenção da erosão e perda de fertilidade; Balanço 

hídrico; Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); Plano de Ação para uso do fogo na colheita e Plano 

de Combate a Incêndio; Plano de Armazenamento, Transporte e Aplicação do Vinhoto; Certificado de 

Estabelecimento para Uso de agrotóxico emitido pelo órgão estadual competente; Plano para uso racional de 

fertilizantes, corretivos agrícolas e agrotóxicos; Plano de Destinação dos resíduos; Comprovação da existência 
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O texto reforça a necessidade de apresentação da Carta-Imagem por considerá-la 

imprescindível “para que se possa precisar a quantidade de cana-de-açúcar a ser retirada das 

APP´s e da Reserva Legal.” 

A última parte da petição inicial do IBAMA cuida dos Pedidos. Quanto aos pedidos 

liminares, requer:  

 Que a usina comprove em juízo, no prazo de 30 dias, a retirada de toda plantação de 

cana-de-açúcar das APP´s, se abstenha de usar fogo na preparação, plantio ou colheita 

da cana-de-açúcar até o final do processo;  

 Que apresente à CPRH, no prazo de 60 (sessenta) dias, pedido de licença ambiental 

para cultivo agrícola, com atendimento das condições estabelecidas no Termo de 

Referência (dentre os quais os itens acima referidos) e cópia para o juízo; 

 Que seja determinado ao MAPA que informe sobre a produtividade anual da usina nos 

últimos 5 (cinco) anos, “sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa do 

Delegado Regional do Ministério em Pernambuco”; 

 Que seja determinada multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo 

descumprimento dos prazos referidos; 

 E que seja decretada a inversão do ônus da prova. 

A ação também solicita que ao final do processo sejam confirmados os pedidos 

liminares e julgada a ação procedente para condenar a Usina a: 

 Recuperar o meio ambiente degradado por suas atividades, “obedecendo a solução 

técnica a ser aprovada pelo IBAMA”; 

 Recuperar a Reserva legal e todas as APP´s existentes em suas propriedades e nas 

arrendadas que cultivem cana “independentemente da autorização do eventual 

terceiro-proprietário ou posseiro da área”; 

 Pagar o valor correspondente ao enriquecimento por cultivar na APP e em Reserva 

Legal; 

 Pagar o valor arbitrado pelo Juízo a título de Danos Morais e pagar o valor de 

compensação ambiental arbitrado pelo órgão ambiental licenciador; 

 Se abster definitivamente de usar fogo nos canaviais, próprios ou de terceiros; 

                                                                                                                                                         
de sistema de tratamento de efluentes sanitários, nos termos da ABNT/NBR n° 7229/93; Projeto de 

monitoramento do Ambiente para verificação da qualidade dos recursos disponíveis. 
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 Indenizar em dinheiro o dano patrimonial causado ao meio ambiente, no caso de 

impossibilidade de restauração ecológica ao status quo ante; 

 Requerer o licenciamento da atividade de cultivo da cana-de-açúcar, segundo o Termo 

de Referência (TR), devendo a CPRH ser notificada para se pronunciar sobre o TR. 

Conforme se verifica da leitura dos pedidos, estes têm três focos principais: a 

adequação ambiental através do cumprimento do Código Florestal e do licenciamento 

ambiental, o pagamento de indenizações e de compensações pelo impacto danoso da atividade 

canavieira das usinas, e o fornecimento de informações acerca do uso da propriedade.  

 

3.4 Contestação aos processos judiciais: a prevalência do interesse individual e do 

direito de propriedade quase absoluta 

Da mesma forma que as ACP´s do IBAMA basearam-se nos mesmos fatos e 

argumentos, a resposta das demandadas não foi diferente. Como referência para nossa análise, 

utilizaremos a contestação da Usina Cruangi S/A, no bojo do processo n° 0012474-

75.2008.4.05.8300. 

A defesa processual das usinas (quase todas) foi estruturada da seguinte maneira: I Da 

Tempestividade; II Dos Pedidos Adversos; III Da Carência de Interesse Processual; IV Do 

Ônus da Prova; V Do Pedido do Licenciamento Ambiental; VI Da Devida Aplicação do 

Código Florestal; VII Da Legalidade como Garantia Constitucional; VIII Da Irretroatividade 

da Lei como Garantia Constitucional; e IX Do Pedido.  

A principal estratégia de defesa consiste na alegação de inépcia dos pedidos 

formulados pelo IBAMA e carência do interesse processual do órgão, que fundamentam o 

pedido de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do 

mérito
143

, além de alegarem a improcedência dos pedidos, caso haja julgamento do mérito.  
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  De acordo com a sistemática processual civil brasileira, um processo para ser considerado válido deve 

cumprir determinados requisitos, sem os quais o mérito não chegará a ser julgado pelo magistrado, que extingue 

o processo sem o julgamento do mérito. Em termos genéricos, o interesse processual corresponde à necessidade 

e utilidade de se interpor um processo judicial para alcançar o resultado pretendido; assim, o que a contestação 

das usinas alega no caso do IBAMA é que os pedidos formulados por ele em juízo poderiam ser resolvidos 

administrativamente, não havendo necessidade e utilidade na interposição do processo judicial. Alega também 

que os pedidos feitos pelo IBAMA são juridicamente impossíveis, não tendo correspondência com a lei, e por 

isso a ação carece dos requisitos legais para seu regular prosseguimento, devendo ser extinta sem o julgamento 

do mérito. O Art. 195 do Código de Processo Civil estabelece que: A petição inicial será indeferida: I – quando 

for inepta; II – quando a parte for manifestamente ilegítima; III – quando o autor carecer de interesse 

processual; IV – quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição; V – quando o tipo do 

procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que 

só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal; VI – quando não atendidas as 

prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284. Parágrafo único: Considera-se inepta a 

petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – da narração dos fatos não decorrer 
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De maneira semelhante às defesas administrativas, as usinas alegam que os relatórios 

do IBAMA são genéricos, “receitas de bolo” (parágrafo 23 da Contestação), que não 

apresentam dados concretos que fundamentem a alegação de degradação ambiental das 

usinas. Em vários momentos reforçam a ideia de que os pedidos também são genéricos, não 

obstante o IBAMA tenha “condições técnicas suficientes para realizar vistorias com a 

finalidade de verificar a conformidade legal dos empreendimentos” (Contestação, Processo nº 

0012474-75.2008.4.05.8300, p.25): 

04. Os pretensos relatórios circunstanciados de fiscalização, relatórios analíticos e 

relatórios técnicos de constatação não passam de peças genéricas, libelos ideológicos 

contra o setor que é acusado de ocupar o solo com o plantio da cana-de-açúcar há 

séculos, desde o início da colonização do Brasil...  

(...) 

19. Excelência, apesar da inegável competência dos subscritores da peça 

introdutória, os mesmos foram incumbidos de realizar uma tarefa hercúlea de 

ingressar com uma ação ideológica, genérica e SEM PROVAS, a qual não subsiste à 

mínima análise criteriosa preliminar de INÉPCIA... (Contestação, Processo nº 

0012474-75.2008.4.05.8300). 

 

Conforme se observa acima, a alegação de que a ação é ideológica aparece não só na 

defesa administrativa como na judicial, como se a ação do IBAMA fosse fruto de uma 

perseguição ao fato de se cultivar cana-de-açúcar em Pernambuco, o que pelo teor dos 

Relatórios e das ACPs não procede, uma vez que o objetivo perseguido pelo órgão ambiental 

é a adequação às leis ambientais vigentes no Estado Brasileiro.  

Argumentam que essa generalidade prejudica o direito de defesa das usinas, por não 

saberem exatamente contra o que se defender, que áreas supostamente devem recuperar e 

desde que momento caberia esta recuperação.  

45. Se esta fosse a realidade, seria extremamente simples indicar onde a 

Ré estaria em desconformidade para que ela pudesse se defender e exercer o 

contraditório pleno, sabendo concretamente do que está sendo acusada, onde e a 

extensão da sua responsabilidade. (Contestação, Processo nº 0012474-

75.2008.4.05.8300). 

 

Alegam que não existe amparo legal para o pedido de recuperação de APP e RL de 

propriedades alheias e que o pedido de elaboração de EIA pela usina é juridicamente 

impossível, uma vez que o texto constitucional se refere a estudo prévio para “instalação” de 

empreendimento e não para a continuidade de uma atividade que é secular, como a das usinas. 

Quanto ao uso do fogo nos canaviais argumenta que é legal, não há legislação específica 

                                                                                                                                                         
logicamente a conclusão; III – o pedido for juridicamente impossível; IV – contiver pedidos incompatíveis entre 

si. (Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n
o
 5.869, de 11 de Janeiro de 1973). 
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disciplinando a eliminação gradativa do seu uso no estado de Pernambuco e que o emprego 

das queimadas vem sendo autorizado pelo próprio IBAMA: 

49 Não apenas o uso do fogo é garantido por lei, mas também a sua utilização... é 

concedida mediante autorização prévia do próprio IBAMA. Se o autor entendesse 

que existia amparo legal para impedir o uso do fogo, bastaria, fundamentadamente, 

não conceder as respectivas autorizações. 

(...) 

84. Agora, se houver uso irregular das autorizações concedidas, que se constatem as 

infrações e sejam identificados e processados os culpados de forma concreta e 

objetiva. O que não pode é punir a Ré e todo um setor econômico, justamente o mais 

importante do Estado de Pernambuco e maior empregador de mão-de-obra, com 

base em suposições ou teses infundadas. (Contestação, Processo nº 0012474-

75.2008.4.05.8300.)  

 

A questão das autorizações do uso do fogo pelo IBAMA aparece como a principal 

contradição entre os pedidos do IBAMA nas ACPs e sua prática anterior, razão pela qual é 

bastante explorada como argumento no discurso da incongruência da operação Engenho 

Verde contra as usinas. Da mesma forma, ressalta-se a importância econômica do setor e os 

benefícios do empreendimento como empregador de trabalhadores na região, obviamente não 

se suscita a qualidade deste emprego. Em trecho posterior, ao falar sobre a validade do 

licenciamento ambiental do setor e a existência e validade da licença de operação 

Agroindustrial das usinas, a defesa utiliza novamente a concessão das autorizações para 

queima como argumento que contradiz as alegações do IBAMA: 

107. Em primeiro lugar, SE a Ré estivesse desprovida de licença de operação do 

cultivo agrícola, como quer fazer crer o IBAMA, então, como justificar ter o Autor 

concedido Autorizações para o Uso do Fogo durante todos esses anos, inclusive para 

a safra finda no primeiro semestre de 2008, logo antes do ingresso da presente ação? 

Houve prevaricação do órgão ou alguém mudou de entendimento?(Contestação, 

Processo nº 0012474-75.2008.4.05.8300. Grifo original). 

 

Em relação ao licenciamento ambiental, as usinas citam a Constituição de 1988 para 

embasar a tese de que a licença agroambiental que as usinas possuem é de competência da 

CPRH, que pode de forma autônoma estabelecer os procedimentos de licenciamento 

ambiental da atividade no Estado; somente caberia ao IBAMA atuar como órgão supletivo em 

face da inépcia, inércia ou omissão do órgão estadual, o que não é o caso, uma vez que este 

vem licenciando.  

114. Inexiste qualquer impedimento técnico ou jurídico para esse procedimento, 

exceto um entendimento equivocado do novo fiscal do IBAMA, que projeta para 

uma suposta ilegalidade todo um setor produtivo AGROINDUSTRIAL 

simplesmente por entender que em vez de uma licença única, dever-se-á conceder 

licenças separadas, pretendendo separar o que, de fato, é o mesmo negócio. 

(Contestação, Processo nº 0012474-75.2008.4.05.8300).  
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Neste sentido, contestam a alegação de inexistência de licenciamento da atividade 

agrícola e o cabimento do temo de referência imposto pelo IBAMA, uma vez que a Lei 

estadual nº 1.2916/2005 possui um termo de referência próprio e estabelece a entrega do PCA 

pelas usinas. Enfim, quanto ao tópico a usina ressalta o que já foi objeto de contestação na 

defesa administrativa. Importante o destaque dado ao “novo fiscal do IBAMA”, cuja presença 

na instituição e importância na operação Engenho Verde é reconhecida pelo setor, ainda que 

em forma de desagrado. 

Um aspecto relevante da defesa das usinas consiste na argumentação de que, sendo o 

IBAMA um órgão detentor do poder de polícia da administração, poderia ter agido 

diretamente em relação a todos os pedidos formulados judicialmente, portanto, o IBAMA 

carece de interesse processual para propor a ação e, por esta razão, a ACP deve ser extinta 

sem julgamento do mérito:  

89. Não se pode conceber porque, em vez de utilizar o seu Poder de 

Polícia para identificar as supostas áreas degradadas, ou ocupadas irregularmente, o 

IBAMA ingresse com essa ACP para que o Judiciário Federal determine ao 

particular que corrija as supostas irregularidades que sequer lhe foram apresentadas 

de forma concreta (...) 

92. Pelo exposto, em todas as situações apresentadas pelo Autor, o mesmo 

poderia ter agido diretamente, SEM ACIONAR O JUDICIÁRIO, inclusive 

requerendo documentação de quem entendesse necessário, sendo desnecessário 

provocar o Judiciário para conseguir medidas que já se encontram na sua esfera de 

atribuições. Evidente a falta de interesse processual do Autor. (Contestação, 

Processo nº 0012474-75.2008.4.05.8300). 

 

A defesa utiliza como exemplo deste poder as autorizações para queima, já comentada, 

cujos pedidos feitos pelo IBAMA na petição podem ser exigidos dos usineiros na ocasião das 

autorizações. De fato, o IBAMA pode e deve exigir administrativamente que a queima 

controlada seja realizada nos moldes estabelecidos pela lei, que é o único permitido. Segundo 

o Instituto isto ocorre, embora formalmente, uma vez que nem todas as usinas cumprem o 

estabelecido e muitas sequer solicitem a autorização de queima, o que todos os anos dá ensejo 

a autuações do órgão contra os usineiros. Apesar disso, esta fiscalização é deficiente pela falta 

de informações prestadas pelas usinas e pela carência de pessoal e recurso para efetivá-las.  

Apesar disso, considerando a reincidência da situação de queima ilegal, indagamos 

porque o IBAMA continua a fornecer as autorizações? Talvez pelas mesmas razões que 

“impediram” o órgão de embargar as áreas com cultivo ilegal de cana, o impacto econômico e 

os conflitos que adviriam desta atitude, colocando o IBAMA numa situação de enfrentamento 

com o setor usineiro de Pernambuco, produtor de etanol. A ACP´s representam uma tentativa 
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judicial de melhorar este quadro, transferindo para o judiciário a oportunidade de realizar o 

que o órgão administrativo não consegue. 

As ações foram distribuídas para diferentes varas da Justiça Federal. No entanto, das 

20 ACPs interpostas, 6 foram para a  21ª Vara, que proferiu sentenças extinguindo os 

processos sem julgamento do mérito. Destas sentenças, duas foram proferidas quase 

imediatamente após a interposição: Vale Verde Empreendimentos Agrícolas LTDA, em 

07/08/2008; Interiorana Serviços e Construções LTDA (Usina Estreliana), extinta em 

17/09/2008; e as demais nos anos seguintes, conforme se verá adiante.  

A usina contestou o cabimento da inversão do ônus da prova sob o argumento de que o 

IBAMA não é hipossuficiente, afinal é órgão da administração, do Estado, e que se não tem 

como provar os fatos, não pode alegá-los; ressalta que todas as alegações são genéricas e se 

baseiam em premissa falsa, “uma aventura jurídica”. 

A defesa destaca em vários momentos que a atividade do setor sucroalcooleiro é 

desenvolvida desde o período colonial, não havendo como falar em responsabilidade objetiva, 

uma vez que a aplicação das leis ambientais teriam que retroagir séculos. No mesmo sentido 

vai discorrer sobre a aplicação do Código Florestal às áreas das usinas. 

A discussão acerca do Código Florestal é a mais extensa da petição e suscita questões 

sobre o direito de propriedade. A contestação descreve os diversos artigo Lei 4.771/65 e da 

Resoluções do CONAMA (Res. N° 303/2002) para inferir que o Código Florestal estabelece 

proteção às Florestas de preservação permanente existentes na época em que entrou em vigor, 

e que a introdução da área de preservação permanente é muito recente e foi feita por uma 

norma de menor hierarquia, a Resolução CONAMA, que não poderia restringir o direito de 

propriedade mais que a lei: 

131. Os órgãos ambientais estaduais e federais, normalmente adotam uma 

interpretação literal da legislação federal, extensiva dos limites legais e restritivas ao 

direito de propriedade, sem considerações quanto à hierarquia e temporalidade das 

leis, quase sempre aplicando normas infralegais, neste caso as supracitadas 

Resoluções do CONAMA, promulgadas ao arrepio das leis que regem a matéria e a 

propriedade privada e desprovidas de competência legal conforme será amplamente 

demonstrado. O autor não fugiu à regra. (Contestação, Processo nº 0012474-

75.2008.4.05.8300). 

 

Acrescenta a este raciocínio que a recente introdução de APP no Código Florestal se 

fez pela MP 2.166-67, e esta manteve íntegro o art. 2º que fala de Floresta
144

; o objetivo do 

                                                 
144

 Lei 4.771/65: Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, 

exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei 
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código, segundo a defesa, era manter as florestas existentes naquela época, que para serem 

mantidas, teriam que existir e qualquer interpretação diferente é ilegal. A contestação dedica 

diversas páginas à questão da resolução CONAMA, à competência para legislar e à restrição 

ao direito de propriedade, afirmando, em relação a este último que: 

 

160. É vetado ao Poder Público limitar o direito de propriedade das pessoas exceto 

mediante lei, em sentido estrito, emanada do Poder Legislativo, in casu, o Congresso 

Nacional, que tem competência exclusiva para legislar sobre a matéria. 

161. O Direito de Propriedade é garantido no inciso XXII do artigo 5º da Carta 

Magna Brasileira, que estabelece os direitos e deveres individuais e coletivos dos 

cidadãos. 

162. Muito embora o inciso XXIII explicite que a propriedade atenderá a sua função 

social, esta limitação, no entanto, opera-se sempre na forma da lei, como se 

depreende da simples leitura do artigo 186 e artigo 225, da Constituição Federal que 

visam a proteção do meio ambiente.”  

178.(...) A propriedade no Brasil somente se restringe por LEI stricto sensu. A razão 

disso se deve à proteção dos direitos individuais contra os desmandos de 

governantes.” (Contestação, Processo nº 0012474-75.2008.4.05.8300. Grifo nosso.). 

 

A defesa ainda discorre sobre o Princípio da Legalidade e os limites de atuação da 

administração Pública, que devem obediência a lei, lembrando que este princípio para o 

administrado é diferente do da Administração Pública. Para o primeiro, ninguém está 

obrigado a fazer senão em virtude de lei e cita a Constituição neste aspecto; e para o 

administrador, só pode atuar na forma da lei, como a lei determina.  

Interessante notar a contradição entre esta argumentação da usina, que ressalta o dever 

de atuação da administração nos estritos termos da lei, e a argumentação de que o IBAMA 

não deveria atuar conforme dispõe o texto vigente do Código Florestal, uma vez que a 

discussão sobre a constitucionalidade de uma lei não pode ser feita no âmbito administrativo.  

A defesa ainda ressalta que a cana está há séculos no Nordeste Brasileiro e que a 

aplicação das Resoluções geraria um impacto econômico: 

190. O impacto econômico dessas Resoluções nos empreendimentos e atividades 

que são desenvolvidas nessa áreas não deve ter sido contabilizado por quem as 

elaborou e, provavelmente, ainda não o foi pelos proprietários diretamente afetados, 

caso tenham que abandonar suas plantações, remover suas edificações etc. para 

efetuar o plantio e o replantio das chamadas APP´s. Isto sem considerar que, além 

das APP´s, deve ser mantida ou recomposta com vegetação nativa uma área 

equivalente a 20% (vinte por cento) da propriedade rural como Reserva Legal. 

(Contestação, Processo nº 0012474-75.2008.4.05.8300). 

 

                                                                                                                                                         
estabelecem. (...) Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas: (...). 
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E passa a discorrer sobre a irretroatividade das leis, que não alcançam situações já 

consolidadas e que o direito ambiental não está acima das leis e da Constituição. Destaca que 

o cultivo de cana pela usina é uma atividade já consolidada e que a lei que define a existência 

de APP não alcança o ato jurídico perfeito
145

, a situação que já ocorreu e está consolidada no 

tempo anterior. Portanto, conclui que em relação à supressão ocorrida antes de 1965 não há 

obrigação de reflorestar; da mesma forma a lei da Mata Atlântica de 2006. 

Ao final, a defesa alega que a partir de 2006, com a Lei 11.234, a gestão de florestas 

passou para os estados, e, portanto, a competência da proteção das APP´s passou a ser 

“exclusiva” dos órgãos estaduais; e o Estado de Pernambuco já firmou com o Sindaçúcar um 

termo de compromisso: 

203. … com o Sindaçúcar e as usinas por ele representada para avaliar a real 

situação dessas áreas através de plantas georreferenciadas e, a partir daí, desenvolver 

um plano de ação para recomposição de áreas que, eventualmente, venham a ser 

identificadas como efetivamente degradadas. Independentemente disto, as Usinas 

concordaram e se obrigaram a, espontaneamente, recompor as matas ciliares 

existentes em suas propriedades. (Contestação, Processo nº 0012474-

75.2008.4.05.8300). 

 

A contestação foi interposta após o início das negociações preliminares entre IBAMA, 

CPRH e Sindaçúcar, intermediado pelo MPF. Por esta razão, as usinas mencionam a 

negociação do acordo, trazendo aos autos cópia da Ata firmada no MPF, dia 12 de agosto de 

2008 entre as partes mencionadas, informam que o IBAMA emitirá as autorizações de queima 

na safra que se inicia e que a CPRH segue como responsável pelo licenciamento ambiental 

das usinas. 

Ao final, as usinas afirmam que os pedidos da parte autora são improcedentes e requer, 

preliminarmente, que o processo seja extinto sem julgamento de mérito por inépcia da ação, e 

inexistência de interesse processual do autor; caso haja julgamento do mérito, pede que a ação 

seja julgada improcedente e requer, além da condenação do autor, a citação da CPRH como 

                                                 
145

 Em termos gerais, ato jurídico perfeito é aquele que já se consumou no tempo, sob a vigência de uma 

determinada lei, e por isso goza de segurança jurídica, e pode continuar a produzir os mesmos efeitos jurídicos 

que produziam antes da mudança da lei. A Constituição de 1988, no art. 5º, inciso. XXXV estabelece a proteção 

ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Contudo, é pacífico na doutrina e jurisprudência 

ambiental que não existe direito adquirido de poluir, e inclusive que as normas do Código Florestal, como a 

reserva legal e APP, devem ser cumpridas, com recomposição da vegetação pelo proprietário que adquiriu a 

terra, ainda que este não tenha desmatado, pois se entende que é uma obrigação propter rem. Mas a defesa dos 

usineiros invoca a proteção constitucional do ato jurídico perfeito para alegar que os desmatamentos foram 

realizados antes da vigência do Código Florestal e, portanto, numa determinada situação jurídica que estava 

consolidada, não havendo que se falar em recomposição destas áreas; apenas em relação às desmatadas após 

1965 é que haveria obrigação de recompor, e, mesmo assim, se o IBAMA provasse quais áreas foram 

desmatadas, já que é ele quem alega. 
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litisconsorte passivo. Assim, o que o IBAMA não fez, os usineiros propõem que seja feito, a 

CPRH passe a integrar o pólo passivo da ação ao lado das usinas. 

Resumidamente, a defesa se baseia na alegação da generalidade dos pedidos, de 

inexistência de provas da situação irregular das usinas, não identificação concreta das áreas 

degradas ou erodidas, APP´s e RL´s; também se fundamenta na não aplicação do Código 

Florestal, existência do licenciamento ambiental e existência do poder de polícia do IBAMA, 

que torna a ação desnecessária. 

Tanto o IBAMA quanto as usinas citam jurisprudências a favor de suas alegações, 

demonstrando que há interpretações jurídicas muito divergentes ainda sobre os temas 

suscitados. Contudo, o IBAMA tem em seu favor alguns posicionamentos do STJ, pacificados 

no Tribunal, que reconhecem o dever do proprietário atual recuperar as áreas do Código 

Florestal, considerando como RL 20% sobre a área da propriedade (e não sobre florestas 

existente em 1965). Neste sentido, há uma expectativa de que, chegando ao STJ, o IBAMA 

tenha este pedido contemplado. Ao que parece, tarefa mais difícil será conseguir a inversão do 

ônus da prova e ultrapassar as fases processuais até alcançar o STJ. 

 Diferentemente da petição do IBAMA, a defesa das usinas não leva em conta a 

característica do meio ambiente como direito fundamental, pelo contrário, a Constituição 

naturalmente é citada como meio de defesa, sobretudo processual, e especialmente no que 

tange ao Princípio da Legalidade, direito adquirido, ao jurídico perfeito e direito de 

propriedade, ou seja, na manutenção do status quo. Há mais citação de leis 

infraconstitucionais e a questão ambiental é tratada como um problema administrativo, do 

exercício do poder de polícia e da competência supletiva em relação à CPRH. Além disso, a 

proteção do meio ambiente é minorada diante dos direitos individuais privados em face do 

Estado.  

De maneira diversa, o IBAMA ressalta mais o aspecto do direito difuso e fundamental 

do meio ambiente, dos mecanismos processuais mais modernos de defesa dos interesses 

coletivos e concentra suas alegações em torno da questão da aplicação do Código Florestal 

nas propriedades das usinas. 

A função social da propriedade em relação à questão ambiental das propriedades rurais 

das usinas é pouco citada na ação do IBAMA, desempenhando mais um papel retórico que de 

fundamento para a atuação do órgão. Talvez isto ocorra pela dificuldade de aceitação deste 

novo conteúdo do direito de propriedade, e, portanto, da pouca aplicabilidade que o próprio 

judiciário tem dado ao princípio e às normas constitucionais que reconhecem esta função. 



129 

 

Esta é basicamente utilizada como argumento nas ações de desapropriação para fins de 

reforma agrária, cujo objeto de discussão se limita aos índices de produtividade; na seara 

ambiental, não se revelou um argumento fundamental, particularmente no caso da ação do 

IBAMA. Menos ainda na defesa das usinas, que se fundamentam no direito de propriedade 

quase absoluta da burguesia do século XVIII/XIX.  

 

3.5 Andamentos Processuais: a prevalência da interpretação conservadora do Judiciário 

Inicialmente, segundo os entrevistados, o IBAMA tinha grande expectativa de que 

fossem proferidas um número maior de liminares em seu favor, criando para as usinas uma 

situação de insegurança quanto à manutenção da situação ambiental de suas propriedades 

rurais, o que fortaleceria a ação do órgão; mas não foi o que se verificou. A tabela abaixo 

ilustra as principais liminares concedidas, o julgamento dos recursos e a situação processual 

atual. 

Tabela 3 – Situação dos Processos Judiciais decorrentes da operação Engenho Verde –até 

26/01/2011. 

Usina/Destilaria 

Nº do Processo 

Judicial/ Vara 

Concessão de liminares Sentença Recursos 

Cia Agroindustrial de 

Goiana (Usina Santa 

Teresa) 

0012472-

08.2008.4.05.8300/21ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

14/07/2010 

IBAMA apelou – aguarda 

encaminhamento ao TRF da 5ª 

Região para julgamento 

Cia Agroindustrial do 

Nordeste S/A (Usina 

Catende) 

0012469-

53.2008.4.05.8300/21ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

07/08/2009 

Apelação do IBAMA provida - 

retorno dos autos ao Juízo a quo 

– 25/05/2010 (AC491755-PE. 

Rel. Des. Margarida Cantarelli – 

4ª Turma) 

Cia Usina Bulhões S/A 

0012464-

31.2008.4.05.8300/21ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

07/08/2009 

IBAMA apelou –AC494432-PE 

– aguarda julgamento pelo TRF 

5ª Região 



130 

 

Usina São José S/A 

0012462-

61.2008.4.05.8300/21ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

14/07/2010 

IBAMA apelou – aguarda 

encaminhamento ao TRF da 5ª 

Região para julgamento 

Vale Verde 

Empreendimentos 

Agrícolas LTDA 

0012459-

09.2008.4.05.8300/21ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

07/08/2009 

IBAMA apelou –AC492807-PE 

– aguarda julgamento pelo TRF 

5ª Região 

Interiorana Serviços e 

Construções LTDA 

(Usina Estreliana) 

0012466-

98.2008.4.05.8300/21ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

17/09/2008 

IBAMA apelou –AC508243-

PE– aguarda julgamento pelo 

TRF 5ª Região 

Destilaria J. B. LTDA 

0012458-

24.2008.4.05.8300/2ª 

Deferido pedido de solicitação da 

produtividade anual da usina ao 

MAPA; apresentação à CPRH de 

pedido de licenciamento, 

instruído com a documentação 

indicada no pedido da petição 

inicial; retirada de toda e qualquer 

plantação de cana-de-açúcar das 

áreas de preservação permanente, 

previstas, tudo sob pena de 

pagamento de multa diária, no 

valor de R$ 10.000,00(dez mil 

reais). (19/09/2009) 

Sem 

sentença 

Não foram localizados recursos 

no site do TRF da 5ª Região. 

Usina Petribu S/A 

0012471-

23.2008.4.05.8300/2ª 

Solicitação da produtividade 

anual da usina ao MAPA; 

Também foi ofício do 

Diretor da CPRH para informar 

sobre a existência de 

requerimento de licenciamento 

ambiental de cultivo pela usina, e, 

em caso positivo, sua adequação 

Extinguiu o 

processo 

sem 

julgamento 

de mérito em 

19/11/2010 

Ainda não foi interposto o 

recurso de apelação pelo 

IBAMA 
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ao Termo de Referência 

elaborado pelo IBAMA. 

Indústria de 

Aguardente PAL 

LTDA 

0012473-

90.2008.4.05.8300/3ª 

 

Determina que a ré apresente à 

CPRH requerimento de licença 

ambiental de cultivo, sob pena de 

multa de R$ 5.000,00/dia. 

Sem 

sentença 

IBAMA agravou, mas o recurso 

foi improvido pela 2ª Turma do 

TRF da 5ª Região. 

(AGTR90401-PE)  Usina 

Agravou mas o recurso não foi 

conhecido, por 

intempestividade. 

(AGTR98145-PE) 

Usina União e 

Indústria S/A 

0012457-

39.2008.4.05.83003ª 

Solicitação da produtividade 

anual da usina ao MAPA; 

Usina deve apresentar 

requerimento de licença de 

cultivo solicitada na CPRH. 

Sem 

sentença 

IBAMA agravou da decisão 

mas o recurso foi indeferido 

pela 2ª Turma do TRF da 5ª 

Região. (AGTR 90400-PE) 

 

Usina Central Olho 

D´água S/A 

0012470-

38.2008.4.05.8300/1ª 

Solicitação da produtividade 

anual da usina ao MAPA. 

 

Sem 

Sentença 

IBAMA agravou da decisão 

mas o recurso foi improvido 

pela 1ª Turma do TRF da 5ª 

Região. (AGTR 90476-PE) 

Vitória Agroindustrial 

0012463-

46.2008.4.05.8300/1ª 

Solicitação da produtividade 

anual da usina ao MAPA. 

 

Sem 

sentença 

IBAMA agravou da decisão 

mas o recurso foi improvido 

pela 3ª Turma do TRF da 5ª 

Região (90482-PE) 

Usina Cruangi S/A 

0012474-

75.2008.4.05.8300/7ª 

A usina deve comprovar em 60 

dias o requerimento da licença de 

cultivo junto à CPRH, 

apresentando carta-imagem, carta 

de uso do solo e demais 

informações que foram pedidas 

pelo IBAMA. 

Sem 

Sentença 

Usina agravou, e a 2ª Turma do 

TRF da 5ª Região proveu o 

recurso da usina, suspendendo a 

liminar (AGTR 91019-PE) 

Usina Trapiche S/A 

0012460-

91.2008.4.05.8300/7ª 

A usina deve comprovar em 60 

dias o requerimento da licença de 

cultivo junto à CPRH, 

apresentando carta-imagem, carta 

de uso do solo e demais 

informações que foram pedidas 

pelo IBAMA. 

Sem 

Sentença 

Usina agravou e a 3ª Turma do 

TRF da 5ª Região proveu o 

recurso da usina, suspendendo a 

liminar (AGTR 91019-PE) 

Usina Ipojuca S/A 

0012455-

Não concedeu liminar, mas 

entendeu a CPRH como 

Sem 

Sentença 

Não foram localizados recursos 

no site do TRF da 5ª Região. 



132 

 

69.2008.4.05.8300/10ª litisconsorte passivo. 

Zihuatanejo do Brasil 

Açúcar e Alcool 

LTDA 

(Usina Cucaú) 

0012465-

16.2008.4.05.8300/10ª 

Não concedeu liminar, mas 

entendeu a CPRH como 

litisconsorte passivo. 

Sem 

Sentença 

Não foram localizados recursos 

no site do TRF da 5ª Região. 

Una Açúcar e Energia 

LTDA 

0012456-

54.2008.4.05.8300/6ª 

Indeferidos todos os pedidos 

liminares 

Sem 

Sentença 

Não foram localizados recursos 

no site do TRF da 5ª Região. 

Usina Bom Jesus S/A 

0012461-

76.2008.4.05.8300/5ª 

Liminar para retirar a cana da 

APP e comprovar a retirada em 

30 dias; abster-se de usar o fogo 

sem autorização; apresentar 

averbação de Reserva Legal em 

60 dias; multa pelo 

descumprimento da liminar em 

R$ 10.000,00/dia. 

Sem 

Sentença 

Usina agravou e foi provido 

pela 3ª Turma do TRF da 5ª 

Região que suspendeu a liminar  

(AGTR90986-PE) 

Usina Pumaty S/A 

0012468-

68.2008.4.05.8300/12ª 

Solicitação da produtividade 

anual da usina ao MAPA. 

Sem 

Sentença 

IBAMA agravou e aguarda 

julgamento do recurso. (AGTR 

90170-PE) 

Usina Salgado S/A 

0012467-

83.2008.4.05.8300/9ª 

Solicitação da produtividade 

anual da usina ao MAPA. Quanto 

à APP, após a colheita da cana da 

área a usina deve se abster de 

realizar plantio na APP até a 

sentença final; o IBAMA deve 

iniciar o processo de delimitação, 

quantificação e caracterização da 

APP; a usina deve trazer ao 

processo croqui de acesso à APP, 

escritura e matrícula do imóvel, 

carta imagem, carta de uso do 

solo e demais informações 

pedidas pelo IBAMA; a usina 

deve se abster de utilizar o fogo 

que antecede a colheita até 

sentença final, com multa de R$ 

Sem 

Sentença 

Usina agravou e a 1ª Turma do 

TRF acolheu o recurso da usina, 

suspendendo a liminar (AGTR 

90855-PE) 
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5000,00 por hectare por foco; 

usina deve incrementar a 

vigilância para impedir 

queimadas. 

Usivale Indústria e 

Comércio LTDA 

(Usina Laranjeiras) 

 

Não há 

processo 

judicial 

 

Cachool Comércio e 

Indústria S/A 
 

Não há 

processo 

judicial 

 

Una Álcool Export 

LTDA 
 

Não há 

processo 

judicial 

 

Usina Central Nossa 

Sra. de Lourdes S/A 
 

Não há 

processo 

judicial 

 

Fonte: IBAMA, Justiça Federal de Pernambuco e Site da Justiça Federal de Pernambuco e do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região
146

. 

 

Conforme se verifica na tabela, poucas foram as liminares concedidas em favor do 

IBAMA e nenhuma das decisões agravadas por este órgão junto ao Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região (e julgadas pelas 1ª, 2ª e 3ª turmas) foram providas. Assim, todas as decisões do 

TRF no julgamento dos agravos de instrumentos foram favoráveis às usinas. Apenas em um 

único caso tal fato não aconteceu. Isto porque o agravo da usina não chegou a ser apreciado 

em razão de sua intempestividade, uma vez que foi interposto fora do prazo legal.  

Nenhum magistrado concedeu a inversão do ônus da prova em favor do IBAMA, 

alguns descartando o pedido de antemão, enquanto outros, minoria, deixando para apreciá-lo 

em momento posterior, no curso da instrução processual.  

O pedido liminar mais concedido foi o de solicitação, ao MAPA, da produtividade 

anual das usinas nos últimos cinco anos (contados de 2008, quando foram interpostas as 

ações)
147

. Além deste, algumas decisões acataram a solicitação de informação sobre as 

propriedades rurais das usinas, como apresentação da carta-imagem e carta de uso do solo, 

                                                 
146

 Site da Justiça Federal de Pernambuco: http://ww11.jfpe.gov.br/consultaProcessos; Site do Tribunal Regional 

Federal de Pernambuco: http://www.trf5.jus.br/processo. Período de consulta dos processos judiciais: de julho de 

2009 a 26 de janeiro de 2011. 
147

 Ainda assim nem todos concederam por considerar que o IBAMA poderia fazer isto diretamente, via 

administração, não havendo necessidade de se recorrer ao judiciário para tal pleito. 

http://ww11.jfpe.gov.br/consultaProcessos
http://www.trf5.jus.br/processo
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além da realização do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, a abstenção do plantio 

de cana ou sua retirada das APPs e a averbação da Área de Reserva Legal das propriedades 

rurais das usinas.  

Embora o atendimento a estes pedidos liminares constituam exceção, considerando o 

universo das ações e de pedidos formulados pelo IBAMA, estas decisões são extremamente 

relevantes. Elas demonstram a possibilidade de uma interpretação jurídica que confere maior 

valor ao aspecto coletivo da proteção ambiental e da finalidade social que a propriedade deve 

atender, mais próxima à efetivação do meio ambiente como direito fundamental no Brasil, 

ainda que limitado aos termos da lei.  

Neste sentido, citamos abaixo um trecho da Decisão proferida no bojo do processo da 

Usina Cruangi, que concedeu algumas liminares em favor do IBAMA. Esta decisão, ao falar 

sobre a função social da propriedade, constitui exceção. Ressalte-se que, logo após esta 

decisão, o Juiz Substituto da 7ª Vara, que concedeu a liminar, deixou o processo por razões de 

for íntimo: 

(...) O licenciamento, portanto, é fundamentado na possibilidade de imposição de 

limitações ao exercício do direito de propriedade e do direito ao livre 

empreendimento, a fim de que seja observada a função social da propriedade e da 

empresa.  Insere-se no exercício do poder de polícia, refletindo a supremacia do 

interesse público na proteção do meio ambiente sobre o interesse privado. 

Assim, qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, como o plantio 

de cana-de-açúcar, deve ser devidamente licenciada. Caso não o tenha sido no início 

da atividade, seja porque nesta data ainda não era obrigatório, seja porque não foi 

exigido pelas autoridades competentes, deve esta irregularidade ser sanada, sob pena 

de se perpetuar esta situação. Apenas após o licenciamento é que se poderá mensurar 

se há ou não dano, qual sua extensão e quais medidas deverão ser tomadas para 

afastar os riscos, e recuperar os danos já perpetrados. 

Patente, sob esta ótica, a verossimilhança das alegações neste ponto, tendo em vista 

a prova do funcionamento sem licenciamento, conforme auto de infração, presente à 

fl. 76. O receio de dano decorre da continuação do exercício da atividade sem o 

devido licenciamento, o que pode ocasionar danos ambientais que se perpetuam, e 

impõe adequação às normas já citadas.  

Ante o exposto, DEFIRO o pedido, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a 

ré comprove nos autos a apresentação à CPRH do requerimento de licenciamento 

ambiental para cultivo agrícola, com os seguintes documentos, cujas cópias deverão 

ser juntadas aos autos: a) Carta Imagem; b) Carta de Uso do Solo; c) Relatório sobre 

o uso e ocupação do solo e sobre as medidas a serem adotadas para a prevenção da 

erosão e perda de fertilidade; d) Balanço Hídrico; e) Plano de Recuperação de Área 

Degradada - PRAD; f) Plano de Ação para cumprir as normas de uso do fogo na 

colheita da cana, incluindo o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio; g) Plano de 

Armazenamento, Transporte e aplicação do Vinhoto; h) Certificado de 

Estabelecimento para Uso de Agrotóxico, emitido pelo órgão estadual competente; i) 

Plano para uso racional dos corretivos agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos; j) Plano 

de Destinação dos resíduos; k) Comprovação da existência de sistema de tratamento 

de disposição final de efluentes sanitários, nos termos da ABNT/NBR nº 7229/93; l) 

Projeto de Monitoramento do Ambiente para verificação da qualidade dos recursos 

disponíveis. (Processo n° 0012474-75.2008.4.05.8300. Decisão Liminar proferida 

pela 7ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco em 08/07/2008. Grifo nosso.). 
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Por outro lado, até o presente momento, praticamente todas as decisões proferidas 

pelos juízes de 1º Grau em desfavor das usinas foram suspensas pelos desembargadores do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ao que tudo indica, a posição do tribunal tende a ser 

quase sempre favorável a manutenção do status quo das propriedades rurais dos usineiros, 

como demonstram os Acórdãos abaixo, proferidos pela mesma Turma e Relator: 

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPACTO 

AMBIENTAL NO ÂMBITO ESTADUAL. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO 

DO LICENCIAMENTO DE CULTIVO AGRÍCOLA PELA CPRH. AUSÊNCIA 

DE RAZOABILIDADE. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão 

que determinou à Usina Trapiche/Agravante, que no prazo de sessenta dias, 

apresentasse à CPRH o requerimento de licenciamento ambiental para cultivo 

agrícola, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga pela 

Agravante, no caso de descumprimento. 2. A exigência de licenciamento é de 

competência da CPRH -Agência Ambiental do Estado de Pernambuco- já que a 

questão não envolve impacto de âmbito nacional ou regional, mas estadual. O 

IBAMA poderia agir, no exercício de sua competência supletiva, se por acaso 

percebesse inércia ou inépcia do Órgão estadual. 3. No caso presente, e segundo o 

princípio da razoabilidade, que exige a devida congruência entre o fato em concreto 

e a decisão tomada, merece reforma o fragmento da decisão que determinou que a 

Agravante apresentasse à CPRH o requerimento de licenciamento ambiental para o 

cultivo agrícola, sob pena de multa diária. Agravo Regimental prejudicado e Agravo 

de Instrumento provido. (AGTR 91019-PE, TRF 5ª Região, Desembargador Federal 

Geraldo Apoliano (Relator.), Terceira Turma, Recife, julgado em 10/12/2009.)  

 

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E 

ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE LICENÇA ESTADUAL. ATUAÇÃO 

SUPLETIVA DO IBAMA. PLANTIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. USO DE FOGO ALÉM DO PERMITIDO PELO IBAMA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ALEGADO. 1. Agravo de Instrumento 

em face da decisão que indeferiu, em parte, os pleitos liminares, relativos à atividade 

agroindustrial de cana-de-açúcar, e que estaria a ser efetuada de forma supostamente 

irregular. 2. A expedição de licença ambiental encontra-se na competência do órgão 

responsável do Estado-membro, podendo o IBAMA atuar supletivamente; no 

presente caso não pode o IBAMA exigir documentação para o registro de atividade 

corretamente licenciada pelo Órgão estadual. 3 As alegações de uso indiscriminado 

de fogo (além do permitido) e de plantio de cana em área de preservação permanente 

careceram de provas documentais ou periciais que conduzissem à verossimilhança 

das alegações, não sendo possível que fossem fundadas em meras afirmações da 

Agravante. Agravo de Instrumento improvido.  (AGTR Terceira Turma do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao Agravo de 

Instrumento, nos termos do relatório, voto do Desembargador Federal e notas 

taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.Custas, 

como de lei.Recife (PE), 29 de Abril de 2010Desembargador Federal Geraldo 

Apoliano, Relator.) 

 

No Acórdão abaixo, que manteve a decisão do magistrado do 1º Grau em favor da 

usina, a Turma do TRF se posicionou no sentido de reconhecer a autonomia do juiz na 

valoração da necessidade e adequação da liminar. Mas nos Acórdãos que suspenderam as 

liminares concedidas em favor do IBAMA, não é feito este reconhecimento ao magistrado.  

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELO 

IBAMA. CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDA LIMINAR E PRETENSÃO DE 
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ESTENDÊ-LA AOS DEMAIS REQUERIMENTOS NÃO ATENDIDOS. 

INDEFERIMENTO. 

1. A concessão de medidas liminares – própria do poder geral de 

cautela – se apresenta como um poder discricionário pelo que não se reconhece 

nenhum direito subjetivo a elas, cabendo ao magistrado, na lição de Humberto 

Theodoro Júnior, valorá-las, no que diz respeito à sua necessidade, como também à 

sua adequação para eliminar o perigo evidenciado. 

2. Inexistindo, nas medidas solicitadas e não concedidas liminarmente, 

nenhum perigo que merecesse a providência solicitada, antes se apresentando 

desarrazoadas, como o pretendido reconhecimento imediato da inversão do ônus da 

prova, providência que opera ope judicis e não ape legis, que não se compadece com 

a inexistente hipossuficiência do IBAMA, julga-se improcedente o agravo. 

3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 

4. Agravo improvido. (Agravo de Instrumento n° 90400/PE – Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região – Relator Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo de instrumento, 06/07/2010) 

 

Em relação às seis sentenças da 21ª Vara da Justiça Federal, que extinguiram os 

processos sem julgamento do mérito, observamos que praticamente todos os argumentos 

suscitados na contestação das usinas foram acolhidos. As sentenças consideraram ausente o 

interesse de agir do IBAMA, em face do reconhecimento da competência da CPRH para 

licenciar a atividade sucroalcooleira, da competência supletiva do IBAMA e de seu poder de 

polícia para agir administrativamente. Além disso, consideraram que as usinas já possuem 

licença ambiental válida, que o uso do fogo é legal, e que a petição do IBAMA é genérica, 

sem definição das áreas de APPs, etc. Abaixo citamos um trecho ilustrativo da referida 

decisão: 

(...) Embora a pretexto de defender o meio ambiente, penso que esta 'operação' tem 

por propósito promover a regularização ambiental de todo um setor econômico - 

diga-se de passagem, de grande relevância para o Estado - mediante a transferência, 

para o Poder Judiciário, de vários dos deveres de fiscalização que tocam aos órgãos 

de proteção ambiental integrantes do SISNAMA.  

São vários os fatores que me levam a pensar assim. O primeiro deles assenta-se na 

constatação de que pelo menos dois dos quatro pedidos formulados em sede de 

liminar são inerentes ao poder de polícia de que é dotado o órgão fiscalizador, 

prescindindo da intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, nada justifica que se 

pleiteie judicialmente a expedição de ofício para o Ministério da Agricultura com 

vistas a fornecer informações a respeito da produção anual de cana-de-açúcar das 

usinas, pois é induvidoso que o IBAMA pode fazê-lo unilateralmente. 

(...) Destaco que a simples alegação de agressão a área de Mata Atlântica não 

justifica, por si só, que o IBAMA avoque a competência para o licenciamento 

ambiental, desprezando a atuação do órgão legalmente competente para a sua 

expedição. Não se está, com isso, a defender a impossibilidade de o IBAMA atuar 

em colaboração com o órgão estadual de proteção ao meio ambiente de modo a 

tornar o mais efetiva possível a preservação deste bem jurídico, pois não apenas é 

possível como é salutar que os diversos entes federados atuem conjuntamente para 

prevenir e reprimir a ocorrência de danos ambientais.  

A Constituição Federal expressamente erigiu o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito fundamental passível de tutela estatal, atribuindo à 

União, Estados e Municípios competência comum para zelar pela sua proteção (art. 

23, VI, da CF). Todavia, parece-me inarredável que esta atribuição há de ser 
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exercida de modo harmonioso, com a prevalência do órgão estadual na tutela dos 

interesses locais. 

Por isso, considero ilegítima, ao menos neste primeiro exame, a forma como está 

sendo conduzida a atuação do IBAMA no trato da matéria, sem a participação do 

órgão estadual e sem elementos fáticos que justifiquem o prematuro ajuizamento 

desta ação. 

(...) Entretanto, se o próprio IBAMA admite que não tem elementos para indicar 

concretamente onde estariam sendo perpetrados os supostos atos degradadores do 

meio ambiente, como pretender que o Judiciário conceda uma liminar determinando 

ao particular que deixe de fazer algo que não se sabe ao certo se, onde e quando teria 

sido feito? .... (Justiça Federal de Pernambuco, ACP n° 0012466-98.2008.4.05.8300, 

21a. VARA FEDERAL, Sentença proferida em 17/09/2008. Grifo nosso). 

 

O Magistrado da 2ª Vara, que também extinguiu o processo da usina Petribu, cita 

decisão do Desembargados Federal Frederico Azevedo, nos autos do Agravo de Instrumento 

n. 91019/PE, que ressalta esta tese da seguinte forma: “Estranho que mesmo sabendo que tem 

tal prerrogativa a autarquia busque o Judiciário para a efetivação de medida que poderia ser 

solucionada no âmbito administrativo.” E, referindo-se a queima, ironiza: 

Compulsando os autos, verifica-se que a mencionada autarquia vem concedendo às 

Usinas pernambucanas autorização para tanto, inclusive na pendência deste processo 

judicial em que tão bravamente defende as consequências nocivas dessa prática (v. 

acordo firmado entre o SINDAÇÚCAR e o IBAMA, com a participação do 

Ministério Público Federal). 

 

E conclui: 

Em síntese, reputo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, 

pois a parte autora detém o privilège du préalable, devendo, caso entenda oportuno, 

trazer para si o licenciamento da atividade, a fiscalização da possível degradação 

ambiental e a aplicação, em desfavor dos infratores, das sanções cominadas em lei. 

(...) 

Por fim, esclareço que o Ministério Público simplesmente encampou a petição 

inicial elaborada pelo IBAMA, com os vícios dantes consignados, sem adaptá-la 

para sua posição institucional diferenciada. Além disso, encontra-se em fase de 

negociação extrajudicial com as Usinas e o Governo do Estado, pleiteando 

continuamente a suspensão dos processos pertinentes, de modo que se percebe, em 

relação ao Parquet, idêntica carência da ação. Outrossim, deve o MPF, caso entenda 

cabível, fazer gestões junto ao IBAMA para que este órgão exerça as suas 

atribuições legais, fiscalizando eventual inércia administrativa. 

Em face do exposto, extingo o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 

267, inc. VI, do CPC. (ausência de interesse processual). (Sentença do Processo 

Judicial n° 0012471-23.2008.4.05.8300, 2ª Vara da Justiça Federal, Usina Petribu 

S/A, julgamento em 19/11/2010). 

 

A manutenção das autorizações de queima, ainda que para usinas em desconformidade 

com a lei, e a demora na retomada dos processos suspensos desde agosto de 2008 também foi 

fator mencionado nesta decisão. Mas, o principal argumento reside na existência do poder de 

polícia do IBAMA. Ao acatar esta tese, o magistrado revelou uma visão formalista e bastante 

conservadora da questão ambiental das usinas, além do desconhecimento acerca da situação 
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dos órgãos ambientais, do descumprimento das notificações pelas usinas e da resistência 

destas em prestar informações sobre suas propriedades e realizar ações de adequação às leis, à 

função social da propriedade como, em regra, ao Estado de uma forma geral. 

Em contrapartida, na apelação interposta pelo IBAMA contra a extinção de um dos 

processos sem julgamento do mérito, a 4ª Turma do TRF (que recebeu apenas este recurso ao 

qual nos reportamos) reconheceu a possibilidade da autarquia recorrer ao judiciário, ainda que 

detentora do poder de polícia e da competência supletiva, nos seguintes termos: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR DO 

IBAMA E DO MPF. NULIDADE RECONHECIDA. I. Ação civil pública proposta 

contra a Companhia Industrial do Nordeste S/A, objetivando a reparação dos 

possíveis danos ambientais causados pela empresa do setor sucroalcooleiro, que teria 

realizado queimadas e outros atos nocivos à higidez ambiental sem o devido 

licenciamento. Ao final, o juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem o julgamento 

do mérito, por entender que o IBAMA não teria interesse de agir na causa, uma vez 

que teria poderes administrativos para sancionar a companhia. II. O acesso ao Poder 

Judiciário não está condicionado ao esgotamento na via administrativa dos meios 

disponíveis para a desocupação forçada de área indevidamente ocupada. III. Não se 

pode condicionar o interesse de agir, um dos requisitos para se provocar a tutela 

jurisdicional, à exigência de que a Administração esgote todos os meios coercitivos 

e coativos para a desocupação de área irregularmente ocupada. IV. A auto-

executoriedade, atributo conferido a alguns atos administrativos, permite à 

Administração Pública executá-los diretamente, sem a necessidade de se recorrer ao 

Poder Judiciário, contudo, não há óbice que a ele se recorra quando houver interesse 

público relevante.V. Retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento do 

mérito, a fim de se evitar a supressão de instância.VI. Como a matéria controvertida 

é questão de fato, não se aplica o art. 515, § 3° do CPC, que permite a apreciação do 

mérito, pelo Tribunal, quando a matéria controvertida da apelação for questão 

exclusivamente de direito.VII. Apelação do IBAMA e do MPF providas, para anular 

a sentença recorrida. (AC491755-PE. TRF 5ª Região, Quarta Turma, Rel. Des. 

Margarida Cantarelli – decisão unânime, julgamento em Recife, 25 de maio de 2010, 

Publicado em 28/05/2010. Grifo nosso.). 

 

Esta decisão, até o momento, é uma exceção no TRF da 5ª Região. Assim, 

considerando o rumo das decisões judiciais já proferidas, a menos que haja uma mudança 

significativa no entendimento dos desembargadores desse Tribunal, corre-se o risco da 

discussão sobre a questão ambiental das usinas não chegar até o mérito da questão, a da 

obrigação de fornecerem informações, atenderem às exigências do Código Florestal e 

licenciarem as atividades de cultivo. Vê-se que o Judiciário, de uma forma geral, mantém um 

posicionamento conservador em relação à questão ambiental. 

A concessão de liminares reconhecendo o pedido de abstenção do uso do fogo que 

antecede a colheita das usinas poderia ocasionar grandes transtornos aos usineiros 

pernambucanos que utilizam a queima como prática corriqueira na colheita da cana, que à 

época das ACP´s (mês de julho de 2008) estava prestes a se iniciar. Também a retirada da 
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cana-de-açúcar das APPs, a averbação da Reserva Legal junto aos Cartórios de Imóveis e o 

requerimento de licenciamento da atividade agrícola causaria um grande impacto sobre as 

usinas e também sobre o órgão ambiental estadual, que teria um papel central neste processo 

de adequação.  

A própria entrega do mapa georreferenciado poderia dar ao IBAMA as informações 

necessárias para calcular especificamente alguns danos provocados por cada usina, 

fornecendo ao órgão o instrumento para outras autuações e ações civis públicas, caso o 

judiciário não concedesse a inversão do ônus da prova e as ações civis públicas não lograssem 

êxito ao final. Mas nem houve a maciça concessão de pedidos liminares, nem as usinas 

entregaram mapeamento georreferenciado, e os processos seguem sem que tenha havido, até o 

presente momento, nenhuma perda, ou ameaça concreta de perda, aos usineiros. 

Portanto, em que pesem as diferentes interpretações da lei, e diferentes decisões, o 

judiciário manifestou um posicionamento também conservador em relação a estas ACP´s que, 

ressalte-se, ficaram suspensas por um período de quase dois anos para a negociação de um 

acordo que não aconteceu. 

Originalmente também havia por parte do IBAMA o entendimento de que a juntada de 

documentos referentes às propriedades das usinas possibilitaria outras autuações. Resta saber 

se hoje, num novo contexto, há possibilidades destas acontecerem.  

As ACP´s têm como um de seus principais pedidos a informação sobre o uso das 

propriedades rurais das usinas – que o IBAMA não conseguiu e/ou teria muita dificuldade de 

tempo e estrutura em conseguir. Embora o IBAMA tenha proposto a ação com objetivo de 

impulsionar a adequação ambiental legal das propriedades rurais das usinas, sobretudo pela 

aplicação das normas do Código Florestal e do licenciamento ambiental, o que constatamos é 

que o pedido principal refere-se às informações e mapeamento das propriedades dessas 

usinas, que, como já vimos, resistem em fornecê-los ao Estado. 

A ação foi preparada de forma sigilosa e sem a participação do órgão estadual, não só 

pelo histórico já referido. Em face da força política e influência dos usineiros, tanto em nível 

estadual quanto federal, o conhecimento de uma ação deste tipo poderia facilmente frustrar a 

tentativa do IBAMA, haja vista o impacto e o desdobramento que esta ação teve na mídia e 

nos bastidores dos governos
148

. A rápida tentativa de uma saída negociada extrajudicial 
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 De acordo com funcionários do IBAMA, à época da operação Engenho Verde foi cogitado nos bastidores do 

governo federal o afastamento do Superintendente de Pernambuco, a pedido do então Ministro José Múcio e do 

Governador Eduardo Campos. 
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mediada pelo Ministério Público Federal, com suspensão dos processos, que se prolongou no 

tempo, demonstra o peso da ação do IBAMA.  

Embora tenha fundamento na aplicabilidade da lei e no cumprimento de uma 

atribuição também técnica do órgão, a operação Engenho Verde possui, por princípio, cunho 

político, pois não é só a tentativa forçada de adequação de um setor econômico em 

Pernambuco, é a tentativa de adequação das propriedades rurais dos usineiros. Além disso, 

como referido por um dirigente do órgão em entrevista concedida à pesquisadora, “uma coisa 

é exigir de um empreendimento que está se instalando hoje o cumprimento das leis 

ambientais, outra é exigir de um setor que desenvolve a atividade há séculos” (Fernando)
149

. 

Esperar ou pleitear as condições ideais para uma ação mais precisa possivelmente 

implicaria nos seguintes aspectos: 1) na demora para atuar contra as usinas de Pernambuco; 2) 

na mobilização de uma estrutura técnica e de recursos humanos de que o IBAMA não dispõe 

para este tipo de operação e, portanto, na provável impossibilidade de sua ocorrência; 3) no 

possível conhecimento antecipado da ação do IBAMA contra as usinas, o que mobilizaria o 

setor sucroalcooleiro com antecedência suficiente para barrar politicamente a atuação do 

órgão ambiental.  

A tentativa de instituir uma gestão ambiental sobre o território dos usineiros foi 

ousada, possível em um determinado contexto conjuntural, de gestão do órgão (que reuniu 

funcionários e direção dispostos a tal ação) e do Ministério do Meio Ambiente, e político-

econômico (pelo contexto do etanol).  

Se considerarmos que após a interposição das ACP´s estas foram suspensas para a 

negociação de um acordo e que passados dois anos este não se concretizou, qual seria a 

disposição de negociação dessas informações pelas usinas em sede administrativa?  

Na nossa interpretação, a situação seria a mesma e a opção pela judicialização da 

questão dos usineiros está relacionada à tentativa de não só dar visibilidade à questão, mas 

buscar no judiciário mecanismos de coação dos usineiros, no sentido da entrega das 

informações mapeadas das propriedades rurais para o controle e monitoramento do uso desta 

propriedade pelos órgãos ambientais, em última instância, pelo Estado.  

A judicialização reflete a busca de um entendimento mais avançado no que tange à 

situação ambiental da Zona da Mata de Pernambuco e à interpretação e aplicação das leis 

ambientais considerando não somente o aspecto jurídico-processual mais avançado na defesa 

dos interesses difusos, mas a sua aplicação concreta a uma região tão degradada. 
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 Entrevista realizada em Recife, 03 de novembro de 2010. 
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Em face da generalidade dos relatórios do IBAMA e do pedido de inversão do ônus da 

prova, o sucesso da ACP vai depender do entendimento do judiciário. Caso opte pelo 

mapeamento, o órgão ambiental terá em mãos uma importante ferramenta de gestão, 

monitoramento e fiscalização dessas propriedades; se entender pela inversão do ônus da 

prova, o que vem se mostrando improvável, caberá ao usineiro demonstrar que não está 

degradando, que não desmataram, possuem a APP, a Reserva Legal, etc; tal fato evidenciaria 

a situação das propriedades dos usineiros sem os recursos jurídicos de protelação de um fato 

que é conhecido publicamente, mas que não consegue ser individualizado pelos órgãos 

ambientais; também a CPRH pedira informações e mapeamento no acordo de 2007, que não 

foi cumprido. 

Portanto, a expectativa inicial dos entrevistados do IBAMA, de que seriam proferidas 

decisões liminares relevantes em favor do órgão ambiental não se confirmou como 

inicialmente se esperava. Na sequência, a aceitação da tentativa de acordo, com suspensão dos 

processos judiciais, fragilizou a alegação de urgência das medidas liminares requeridas pelo 

IBAMA, haja visto que os processos ficaram suspensos por quase dois anos, gerando uma 

presunção de que não havia urgência nos pedidos, enfraquecendo as ACPs contra as usinas. 

 

3.6 A suspensão dos processos e a tentativa de um acordo que não aconteceu 

A proposta de um acordo extrajudicial surgiu logo após a interposição das Ações Civis 

Públicas, no final de julho de 2008, e partiu dos usineiros, representados pelo Sindaçúcar. 

Segundo os entrevistados do IBAMA, o Sindaçúcar solicitou a um Procurador da República 

do Ministério Público Federal
150

, que intermediasse as negociações de um acordo que poria 

fim aos processos administrativos e judiciais. O MPF também passou a integrar o pólo ativo 

das ações ao lado do IBAMA. Este processo de negociação se estendeu até o primeiro 

semestre de 2010, sem que tenha resultado em acordo. 

Os entendimentos iniciais foram registrados em Ata de reunião realizada no MPF em 

08/08/2010 e 12/08/2010. Nestas estiveram presentes os, à época, Presidente do IBAMA 

Roberto Messias Franco, Superintendente do IBAMA de Pernambuco João Arnaldo Novaes e 

Procurador-chefe do IBAMA/PE Rogério Pereira Guedes (nenhum dos quais ocupam mais 

estes cargos), além do Procurador Federal Gustavo Carneiro Leão; dois representantes da 

CPRH, Hélvio Polito – Diretor da CPRH representando o Diretor-presidente, e o ouvidor 
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 O Procurador da República que intermediou todo o processo de negociação foi Marcos Antônio da Silva 

Costa, conforme consta da Ata do dia 08/08/2008 e 12/08/2008, anexada aos processos judiciais. 
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Marcio Silveira de Azevedo; e representantes do Sindaçúcar e usinas: Renato Cunha, 

Presidente do Sindaçúcar, Frederico Vilaça, diretor-conselheiro do Sindaçúcar, e Luiz 

Antônio de Andrade Bezerra, diretor-conselheiro do Sindaçúcar
151

, além de três advogados da 

entidade e das usinas associadas. 

A referida Ata se inicia informando a realização de reunião anterior, em 05/08/2008, 

na qual compareceram os representantes das entidades mencionadas, e prossegue registrando 

que: 

5.2 Os signatários reafirmaram o entendimento de buscar uma solução consensual 

que harmonize os múltiplos interesses envolvidos, para que seja encontrada uma 

solução viável do ponto de vista legal, ambiental e econômico, dentro do princípio 

da sustentabilidade sócio-ambiental, solução essa que será posteriormente submetida 

à homologação judicial. (Parágrafo 5.2. da Ata de 08.08.08 e 12.08.08, Processo 

Judicial n° 0012467-83.2008.4.05.8300. Grifo nosso.). 

 

Como se verifica no parágrafo acima, a Ata do Ministério Público fala em múltiplos 

interesses e solução viável de adequação, legal e ambiental - pleito do IBAMA, acrescida do 

aspecto econômico, já referido pelos usineiros no bojo das contestações. O parágrafo refere-

se, ainda, ao princípio da sustentabilidade sócio-ambiental, sem fazer menção à função sócio-

ambiental da propriedade rural. As reuniões de trabalho foram marcadas, em princípio, para 

as terças-feiras, mas apesar das tentativas, a solução consensual não foi alcançada. 

Como acordo preliminar, ficou estabelecido que a CPRH continuaria emitindo a 

licença de operação das usinas para a safra 2008/2009; o IBAMA continuaria expedindo as 

autorizações para a queima controlada da palha da cana na safra 2008/2009, mas os 

requerimentos das usinas, além do protocolo e do pagamento da guia, deveriam estar 

acompanhados de “planta simplificada, ou croquis, com coordenadas geográficas (GPS), com 

a indicação dos setores do imóvel em que será empregada a queima controlada...”; caso a 

planta ou croquis com coordenadas geográficas não estivessem disponíveis, as usinas 

poderiam apresentar plantas/croquis simples, “ratificando essa informação, com as 

coordenadas geográficas, até 31 de janeiro de 2009”.  

Também ficou acordado que na próxima assembleia do Sindaçúcar, marcada para 

18/08/2008, seria submetida à apreciação dos sócios a proposta de complementação da planta 

georreferenciada das usinas, que deveriam ser entregues à CPRH por conta do termo de 

compromisso de 2007; a complementação incluiria as imagens de satélite requeridas pelo 
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 Frederico Vilaça é proprietário da usina São José, e Luiz Antônio de Andrade Bezerra da Usina Trapiche, em 

Pernambuco, e da usina Serra Grande, em Alagoas. 
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IBAMA. A aceitação desta proposta resultaria no pedido de suspensão das ACP´s e dos 

processos administrativos decorrentes da operação Engenho Verde, dando continuidade à 

negociação, à qual poderiam aderir as usinas não associadas ao Sindaçúcar; a rejeição 

resultaria na revisão do acordado até aquele momento “retornando à estaca zero as 

negociações em curso”.  

Foi acordado ainda que, durante as negociações, seria discutida a definição de um 

“plano integrado de prevenção, fiscalização e monitoramento de incêndios acidentais e 

criminosos”, desde já ficando estabelecida a obrigatoriedade das usinas comunicarem a 

ocorrência de incêndio acidental ao IBAMA no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 

informando se atingiu área de Mata Atlântica, com estimativa da área, e se comprometendo a 

recuperar os danos. No caso de incêndio criminoso, a usina deveria comunicar ao IBAMA e à 

Polícia Civil. 

Como anteriormente referido, a assembleia do Sindaçúcar aceitou a proposta de 

acrescentar imagem de satélite à planta georreferenciada e IBAMA e MPF requereram a 

suspensão dos processos por quatro meses. Entretanto, esta suspensão foi sucessivamente 

renovada, até o ponto em que alguns dos magistrados mandaram intimar estes órgãos para a 

retomada do processo, sob pena de extinção
152

.  

Ao formular os pedidos de queima de cana daquele ano, as usinas tiveram que assinar 

no IBAMA um “Termo de Compromisso Para Expedição das Autorizações de Queima de 

Cana de Açúcar da Safra 2008/2009”, que citava o acordo preliminar entre IBAMA, CPRH, 

MPF e Sindaçúcar e os termos acordados. No item 3 do documento consta a obrigação das 

usinas apresentarem as plantas/croquis simplificados com as coordenadas geográficas e, logo 

abaixo uma observação: 

OBS: caso a empresa não possua até o dia 30 de setembro as plantas ou croquis com 

as coordenadas geográficas (GPS), deverá apresentá-las sem as coordenadas e 

declarar a data possível para o atendimento do item, que não deverá ultrapassar o dia 

31 de janeiro de 2009. 

 

Ao final do Termo de Compromisso, consta a seguinte declaração: “A 

Compromissária declara estar ciente de que o não cumprimento das exigências acima 
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 Uma ação pode ser suspensa por acordo entre as partes por um período máximo de seis meses. Os sucessivos 

pedidos de renovação foram sendo acatados pelo judiciário até o ponto em que se tornou insustentável. A título 

de exemplos, citamos os seguintes despachos: “Posto isso: a) indefiro o pedido do Ministério Público Federal, 

que contou com a aquiescência do Autor, para suspender pela terceira vez o andamento desta ação...” (Decisão 

proferida em 14/09/2009 Processo n° 0012458-24.2008.4.05.8300, Destilaria J. B. Ltda). “Intime-se o IBAMA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. (Despacho de 28/07/2009, Proc. n° 

0012457-39.2008.4.05.8300, Usina União e Indústria S/A).   
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descritas implicará no CANCELAMENTO das autorizações de queima controlada da palha de 

cana-de-açúcar da safra 2008/2009.” (destaque do original). 

É importante salientar que, em relação à entrega dos croquis/plantas georreferenciados 

pelas usinas ao IBAMA, encontramos respostas conflitantes em nossas entrevistas, tendo um 

dos funcionários afirmado que os croquis/plantas foram entregues, mas apenas os 

simplificados, sem as coordenadas; e outro informado sucintamente que todo o acordado 

inicial foi cumprido pelos usineiros na ocasião. Mas ainda na safra de 2008/2009, a 

fiscalização do IBAMA afirmou ter autuado algumas usinas pelo uso do fogo sem 

autorização. Apesar disso, o órgão segue no fornecimento dessas autorizações até o presente 

momento.  

Em relação à queima da palha da cana, a concessão de liminares reconhecendo os 

pedidos de abstenção do uso do fogo poderia ocasionar grandes transtornos aos usineiros 

pernambucanos que utilizam as queimadas como prática corriqueira na colheita da cana. À 

época das interposições das ACP´s (mês de julho de 2008) a safra 2008/2009 estava prestes a 

se iniciar e já havia sido proferida uma decisão liminar favorável à abstenção do uso do fogo, 

posteriormente suspensa pelo TRF. Assim, o acordo para o início das negociações com o 

IBAMA foi providencial aos usineiros, evitando o risco de maiores danos em razão de 

decisões judiciais favoráveis ao órgão ambiental naquele momento. 

Segundo os entrevistados, também foi parte do acordo preliminar que, enquanto 

durasse o processo de negociação, haveria suspensão da fiscalização do IBAMA em relação a 

novas autuações pelas razões alegadas nas ACP´s, como ausência de APP e de RL, mas o 

IBAMA manteria a fiscalização em relação a outros aspectos, como queima ilegal, poluição, 

etc.  

A suspensão dos processos ficou vinculada à concordância dos usineiros em 

acrescentar a imagem de satélite à planta georreferenciada das propriedades das usinas que 

seria entregue à CPRH em 2009.  

Segundo as entrevistas, a idéia do IBAMA era a de que, ainda que não houvesse um 

acordo final, em posse das imagens de satélite e informações georreferenciadas seria possível 

realizar fiscalizações futuras e com precisão de dados de propriedade em relação às usinas. No 

curso do processo de negociação foram feitas várias combinações e discussões de como 

seriam estas imagens e mapas, em reuniões que por mais de uma vez contaram, inclusive, 

com a participação de um professor da UFRPE ligado à área de geoprocessamento e que 
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poderia realizar os mapas das usinas. Durante todo o período aconteciam reuniões no MPF 

entre os órgãos envolvidos para discutir os termos do “eventual acordo”.  

Apesar do decurso do tempo, e do prazo de entrega das cartas da CPRH estar previsto 

para 2009, os mapas georreferenciados das usinas não foram entregues ao órgão estadual, 

assim como as imagens de satélite das propriedades das usinas não foram entregues ao 

IBAMA. No curso das negociações, houve apenas a elaboração de um “mapa teste” de uma 

área de propriedade de uma usina, que foi apresentado nas reuniões do MPF, sem que 

houvesse o cumprimento do originalmente acordado pelos usineiros.  

Em relação ao IBAMA, este manteve o pedido de suspensão dos processos e 

prosseguiu concedendo as autorizações de queima
153

. Portanto, embora o Instituto tenha 

cumprido o inicialmente acordado, os usineiros não, e ainda assim os processos ficaram 

suspensos e a tentativa de acordo se prolongou até o primeiro semestre de 2010.  

Normalmente participavam destas reuniões, além do Procurador da República que 

conduzia as negociações, um representante do IBAMA, no geral o Procurador Federal, algum 

representante da CPRH e também dos usineiros, o Sindaçúcar e seus advogados. 

Segundo os entrevistados, o acordo de adequação ambiental que poria fim às ACP´s 

inicialmente tinha como aspectos principais, os seguintes: a realização do licenciamento de 

cultivo pela CPRH, em relação ao qual o IBAMA manifestou a indiferença quanto ao 

estabelecimento de uma licença única ou dupla para o setor sucroalcooleiro, desde que na 

licença estivessem contemplados os requisitos mínimos para o licenciamento da atividade 

agrícola estabelecidos no Termo de Referência elaborado pelo IBAMA; a entrega das 

imagens de satélite georreferenciadas com informações sobre as propriedades das usinas; e, 

particularmente a retirada da cana das APP´s com o reflorestamento destas áreas, além da 

averbação da Reserva Legal.  

O IBAMA estava disposto a negociar sobretudo prazos para a retirada da cana das 

APP´s e as áreas prioritárias para o reflorestamento. Pelo teor das entrevistas, verifica-se que 

no início das negociações havia uma certa disposição do órgão em flexibilizar o 

reflorestamento em relação às APP´s de topos de morro, priorizando as áreas de cursos 

d´água, com prazos paulatinos para retirada da cana das margens dos rios; isto porque, no 

processo de retirada se levaria em conta o tempo de maturação e de corte da cana destas áreas, 

de maneira a minimizar o impacto econômico na atividade do empreendedor.  
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 No curso da pesquisa, solicitamos ao IBAMA informações sobre a concessão de autorizações para a queima 

controlada dos canaviais das usinas, no intuito de saber se houve aumento no pedido das autorizações ou não, 

aumento da fiscalização, etc, mas até o momento não obtivemos resposta.  
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Quanto à Reserva Legal, chegou a ser discutida a possibilidade de utilização do 

mecanismo de compensação de áreas previsto no Código Florestal, o que permite a 

transferência da área de reserva de uma propriedade para outra, pertencente até mesmo a outro 

proprietário, desde que localizada na mesma microbacia hidrográfica; aventou-se, ainda, a 

possibilidade de pagamento pela regularização de áreas de unidades de conservação no 

estado. Nenhuma destas propostas logrou êxito.  

As indenizações e condenações por danos morais requeridas nas ACP´s, assim como o 

recebimento dos valores das multas administrativas aplicadas nas autuações não eram 

prioridade para o IBAMA no processo de negociação, e poderiam ser flexibilizadas em face 

da recuperação das áreas. A discussão central girou em torno da informação e do 

cumprimento do Código Florestal. 

O retirada da cana das APP´s e a obrigatoriedade de reflorestar o mínimo de 30 metros 

na margem de cada curso d´água foi relatado nas entrevistas como o ponto de maior 

dificuldade de negociação, pois a lei estabelece o limite mínimo como obrigatório e não 

permite flexibilização da área da APP, como acontece com a RL; a única flexibilização 

possível seria a de tempo, o que não foi aceito pelos usineiros. 

A supressão da cana para reflorestamento com espécies nativas resulta em “perda” de 

área de cultivo para as usinas, portanto diminuição dos lucros; além disso, também implica 

em aumento dos custos oriundos de um reflorestamento. Em razão do grau de degradação 

dessas áreas nas propriedades das usinas, a regeneração natural com matas é considerada 

extremamente difícil, “praticamente impossível”, segundo os analistas entrevistados; daí a 

necessidade do reflorestamento. Além destes fatores, esta modificação no uso da propriedade 

aconteceria como fruto de uma intervenção pública compulsória em áreas que, embora de 

interesse coletivo, concretamente integram os limites da propriedade privada da terra das 

usinas sucroalcooleiras de Pernambuco.  

Consideramos tal fato extremamente relevante na análise do fracasso das negociações 

e na resistência da aplicação do Código Florestal, uma vez que, conforme discutido em 

capítulo anterior, a formação da sociedade açucareira pernambucana está intimamente 

relacionada com o poder sobre a propriedade da terra que os plantadores detêm. Além da 

questão histórica, a não aceitação das limitações à propriedade pode ser evidenciada pela 

seguinte situação: segundo entrevistados, logo no início das negociações do acordo um 

representante dos usineiros manifestou expressamente que, caso fosse firmado o acordo, a 

redação deveria conter em seu texto a informação de que os usineiros aderiam de forma 
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voluntária, tornado público o acordo como se este decorresse de uma liberalidade do setor, e 

não como decorrência de uma obrigação. 

A resistência dos usineiros em aceitar a APP como área a ser preservada/restaurada é 

embasada juridicamente no argumento de que a ocupação destes espaços pela cana data de 

décadas, séculos e o artigo 2º do Código Florestal refere-se textualmente a Florestas 

existentes.  

Segundo a argumentação jurídica apresentada pelas usinas nas defesas judiciais, que 

foram lembradas no processo negociação sempre que possível, a obrigatoriedade criada pelo 

Código Florestal se refere a florestas existentes e se aplica somente após a criação do Código 

Florestal. Neste sentido, defendem que não existe obrigatoriedade de manutenção de APP´s, 

mas das florestas existentes à época de criação do código florestal de 1965, em relação às 

quais o IBAMA teria que provar a existência e o desmatamento realizado pelas usinas depois 

desta data. O discurso é o de que as margens dos rios das propriedades foram desmatadas 

antes de 1965, não havendo nada a recompor. Daí, qualquer acordo visando o reflorestamento 

da APP ocorreria como uma liberalidade. 

Na avaliação dos entrevistados do IBAMA, além destas resistências alegadas, a 

impossibilidade do acordo também pode ser explicada pela forma como foi conduzido o 

processo, através de negociação que envolveu todas as usinas sucroalcooleiras de 

Pernambuco. Considerando que algumas usinas possuem maiores áreas florestadas, acredita-

se que, em tese, estas estariam mais propensas a uma negociação, se tivesse sido proposta 

individualmente, no bojo dos processos judiciais. Como os usineiros atuam em bloco, através 

do Sindaçúcar, e a construção do acordo se deu em bloco, as usinas foram decidindo os rumos 

da negociação para todo o setor, dando unidade e fortalecendo as posições contrárias dos 

usineiros à adequação proposta pelo IBAMA e àquela que foi costurada pelo MPF. 

Outro aspecto levantado pelo IBAMA refere-se ao fato dos processos terem sido 

suspensos logo no seu início, como condição para a negociação de um acordo de adequação 

ambiental. Este fato resultou não só em ganho de tempo para os usineiros, como também em 

perda da força potencial das ACP´s proposta pelo IBAMA, principalmente quanto aos pedidos 

liminares. Além disso, gerou um retardo na prolatação de sentenças que poderiam ser 

favoráveis ao órgão ambiental.  

No início da operação, havia certa crença na possibilidade de um acordo por parte dos 

funcionários do IBAMA envolvidos na operação, mas também a consciência de que não seria 

um processo fácil; mas com o passar do tempo, esta expectativa em torno do acordo foi sendo 
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minada e, no entanto, a negociação se prolongou por muito tempo. Neste aspecto, um 

entrevistado ressaltou a insistência do MPF na negociação, indicando a ocorrência de pouca 

força por parte daquela instituição no sentido de pressionar os usineiros à realização do 

acordo, ou da finalização da tentativa de acordo. Sob este ponto de vista, a postura do MPF 

contribuiu para que as negociações fossem demasiadamente proteladas, obviamente com a 

anuência do IBAMA. Esta é uma avaliação comum entre os entrevistados.  

Importante ressaltar que, de acordo com a lei processual, a suspensão dos processos 

por acordo entre as partes só seria possível pelo período máximo de 6 meses, mas a suspensão 

das ACP´s foram sucessivamente renovadas a pedido do IBAMA e do MPF, sob alegação da 

possibilidade de um acordo de adequação ambiental das usinas que poria fim às ações; tal fato 

se repetiu até o momento em que a situação ficou insustentável, tendo alguns despachos 

judiciais manifestado que, se não houvesse mais interesse das partes, a ação seria extinta.  

Neste contexto, desde o final de 2009 as ações foram sendo paulatinamente retomadas 

por iniciativa do judiciário, e com a realização de algumas audiências de conciliação, cujo 

objetivo era tentar, mais uma vez, na via judicial, uma saída consensual para a lide, com apoio 

do MPF
154

. Até o presente momento nenhuma usina realizou acordo judicial.   

Durante todo o tempo em que ocorreram as reuniões no MPF, a CPRH esteve 

presente. No entanto, em momento algum manifestou uma postura proativa, no sentido de 

propor e iniciar um programa de licenciamento ambiental agrícola voltado para as usinas 

sucroalcooleiras de Pernambuco.  

Segundo informações prestadas por funcionários do órgão estadual, até novembro de 

2010 não estava em andamento na CPRH nenhum procedimento de licenciamento ambiental 

de cultivo para a adequação das propriedades rurais das usinas, e a licença de operação se 

mantinha com os mesmos parâmetros de exigência e análise do período anterior às autuações 

e processos do IBAMA. Sendo assim, ao que tudo indica, a CPRH só deverá se posicionar 

sobre o licenciamento após as sentenças judiciais, quando, então, terá que assumir, ou não, o 

processo de licenciamento agrícola das usinas impulsionada por decisão judicial. 

Quanto às propostas de acordo, já no final deste longo processo de negociação uma 

minuta, sem revisão das partes, foi apresentada pelo MPF ao IBAMA. Mas o órgão ambiental 

considerou algumas cláusulas muito flexíveis e formulou outra proposta. Os usineiros não 

concordaram com nenhuma destas propostas apresentadas, e não houve acordo. 
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 As audiências de conciliação consistem em procedimentos obrigatórios e correntes no bojo do andamento dos 

processos judiciais, mas o MPF foi solicitando estas audiências e juntou aos processos uma minuta de acordo, 

baseada na lei e em alguns pontos discutidos no curso das negociações. 
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Posteriormente, a minuta do MPF, um pouco modificada, foi juntada no bojo dos processos 

judiciais, visando a realização de algum acordo judicial que, como já referido, também não 

aconteceu. 

Para a negociação de um acordo com os usineiros, o IBAMA teria que flexibilizar 

algumas exigências de normas do Código Florestal. A ideia inicial era a de que, uma vez 

acordado pelas partes, esta proposta de adequação ambiental poderia ser submetida ao 

CONAMA, para aprovação de um regime especial de recuperação ambiental das usinas 

sucroalcooleiras de Pernambuco. Esta possibilidade consta no Código Florestal, já havendo 

precedentes neste sentido no caso das normas para adequação do setor de mineração, que 

embora tenham sido flexibilizadas, são consideradas legais e gozam de segurança jurídica. A 

intenção era trazer esta possibilidade para a adequação dos usineiros. Portanto, a idéia da 

flexibilização das normas estava presente desde o início das negociações, mas o grau desta 

flexibilização era um ponto polêmico. 

A minuta sem revisão das partes apresentada pelo MPF era mais flexível em relação à 

extensão das áreas de APP e RL a serem obrigatoriamente recuperadas. Para o cálculo da RL, 

seria considerada como base para incidência dos 20% de área não a área total da propriedade, 

mas a parcela restante após excluídas as áreas de APP. Assim, por exemplo, se a propriedade 

possui área total de 100 ha e 10 ha são de APP, os 20% da RL seria calculada sobre os 90 ha 

restantes e não sobre a área total da propriedade, como prevê o Código Florestal.  

A recuperação de nascentes também foi estabelecida como prioridade, assim como as 

APP´s de cursos d´água acima de 10 metros de largura. Nas APP´s de cursos d´água abaixo de 

10m manter-se-iam como obrigatórias as áreas com coberturas já existentes, mas 

flexibilizando em relação a faixa de APP desprovida de vegetação nativa; uma vez não 

havendo indicação técnica do órgão licenciador da necessidade de manter a faixa original 

mínima de 30 m prevista no Código Florestal, esta seria reflorestada em 15m, ao invés dos 30.  

As APPs de reservatórios, açudes e barragens artificiais não utilizados em 

abastecimento público ou geração de energia elétrica seriam de 15 metros (mínimo previsto 

na Resolução CONAMA 303/02, art. 3º, III); nas zonas estuarinas, a APP mínima seria de 30 

m. Quanto às APP´s de topos de morro também haveria um abrandamento. A minuta sem 

revisão estipulava, ainda, que as usinas deveriam apresentar carta de elevações topográficas 

com identificação dos topos de morro e outras elevações com regime de APP. As áreas de 

topos que não se encontrassem recobertas por vegetação, e que não tivessem indicação técnica 

da necessidade de manutenção da APP no limite original, poderiam ser mantidas em uso pelo 
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empreendedor, que poderia requerer ao órgão ambiental licenciador a compensação desta 

área.  

As vias privadas em APP seriam mantidas, com possibilidade de recomposição da 

cobertura florestal de suas margens e compensação da área em outro local; as sedes, planta 

industrial e habitações existentes em APP também poderiam ser mantidas, mediante a 

compensação em outras áreas, definidas pelo órgão licenciador. 

Conforme se observa nos termos do texto dessa minuta, seria possível a compensação 

das áreas legalmente preservadas em outros locais, mantendo-se os mesmos percentuais de 

preservação, dentro da própria propriedade, fora da propriedade ou pela aplicação de recursos 

necessários para a preservação de área idêntica em unidades de conservação já implantadas ou 

a ser implantada, indicadas pelo órgão licenciador. Para as APPs a compensação só seria 

admitida para os cursos d´água inferiores a 10 m, e topos de morros, desde que na mesma 

microbacia e na área de influência do projeto, no mesmo estado. 

O licenciamento permaneceria a cargo da CPRH, com abrangência da parte agrícola e 

industrial, e o IBAMA seria informado do licenciamento e das renovações. As usinas teriam 

que atender às exigências da carta-imagem (conforme as especificações que foram definidas 

pelo IBAMA no Termo de Referência das ACPs). O licenciamento de queimadas seria feito 

mediante um cronograma de redução e extinção do uso das queimadas (Dec. N° 2.661/98). 

Para vinhaça caberia a apresentação do plano detalhado de armazenamento, transporte, 

aplicação da vinhaça nos termos das normas existentes, dentre outras exigências. 

O cronograma de execução do reflorestamento de APP e RL na minuta sem revisão 

previa meta mínima de 20% (vinte por cento) de reposição ao ano, com prazo máximo de 5 

(cinco) anos para conclusão do processo de regularização do passivo florestal do conjunto dos 

imóveis vinculados ao empreendedor. E o IBAMA e CPRH criariam um certificado de 

regularização ambiental em favor das usinas que firmassem e executassem o acordo. Mas há 

cláusula prevendo a possibilidade de revisão ou complementação dos compromissos firmados, 

se fossem mais vantajosos para o meio ambiente.  

Em relação às cláusulas gerais, consta a previsão de que, no caso de posterior 

revogação de atos normativos o acordo permaneceria eficaz, mantendo-se a obrigação de seu 

cumprimento pelas empresas. Como sanção, dentre outras, estava previsto que o 

descumprimento ou violação total ou parcial das obrigações implicaria na execução dele 

enquanto título executivo judicial para aplicação de multas mensais estipuladas, e multas por 

danos. 
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A minuta continha a possibilidade de revisão do acordo caso houvesse modificações 

substanciais na legislação ambiental, seja ela constitucional, legal ou infralegal (resoluções do 

CONAMA). As partes poderiam provocar a discussão sobre a revisão, que seria feita em 

reunião conjunta e, o revisado, submetido a homologação judicial, se fosse o caso de alteração 

nos termos do acordo.  

Portanto, ainda que houvesse mudanças nos índices de áreas protegidas pelo Código 

Florestal, sendo uma mudança substancial, como a que, ao que tudo indica, será votada pelo 

Congresso Nacional, seria possível a revisão do acordo. Mas nem a flexibilidade da proposta, 

nem essa possibilidade de revisão do acordo em caso de modificação substancial da lei 

motivou os usineiros a aceitarem a adequação ambiental.   

A proposta elaborada pelo IBAMA se baseia na minuta apresentada pelo MPF, mas 

com cláusulas bem menos flexíveis que aquela. De acordo com esta proposta, o licenciamento 

ambiental das propriedades agrícolas canavieiras seria conduzido pela CPRH e o IBAMA 

deveria ser informado do licenciamento, podendo se manifestar pelo deferimento ou não da 

licença. Previa-se a possibilidade de uma licença simplificada, mas que deveria conteplar 

todos os imóveis do empreendimento, inclusive os arrendados, o detalhamento das ações 

mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais, as informações da produção agrícola 

e industrial. 

Analisando-se o teor das entrevistas, a minuta sem revisão apresentada pelo MPF e a 

proposta elaborada ao final pelo IBAMA, verifica-se uma diminuição na disposição em 

flexibilizar a legislação em relação ao início do processo. Tal fato talvez possa ser explicado 

pelo já evidente desinteresse das usinas em assinar um acordo de adequação com o órgão 

ambiental nesta fase final. 

Na proposta do IBAMA, a primeira especificação diz respeito à apresentação da carta-

imagem da totalidade da área do empreendimento agrícola, de acordo com as especificações 

do Termo de Referência. A carta-imagem deveria conter indicação das APP´s existentes, seu 

estado de preservação e indicação da proposta da área de RL etc. O IBAMA também propõe a 

elaboração de um protocolo agroambiental com estabelecimento de eliminação gradual das 

queimadas para adesão das usinas, ou apresentação de Estudo de Análise de risco, com 

modelagem de dispersão atmosférica, que seriam inseridas condicionantes ao processo de 

autorização de queima, além de um Plano detalhado de prevenção e controle de incêndios. 

Também estabelece normas em relação à fertirrigação, uso de agrotóxicos, cuja aplicação 
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deverá obedecer a uma distância estabelecida dos núcleos urbanos, mananciais e distância das 

APP´s e RL, entre outros.  

Com relação à RL, a proposta estabelece que sua definição dar-se-á com base no 

disposto no Código Florestal e deverá ser apresentada com demarcação dos limites 

georreferenciados durante o processo de licenciamento. Diferentemente da minuta sem 

revisão, o IBAMA propõe que a RL seja considerada em face da totalidade do 

empreendimento. As áreas de florestas que excederem a 20%, desde que não componham 

APP´s, poderiam ser utilizadas na compensação de outros empreendimentos das empresas que 

assinassem o acordo. No plantio de reflorestamento deveriam ser utilizadas espécies nativas, e 

nenhuma delas em percentual superior a 20% do total do plantio etc A meta mínima do 

cronograma de execução da recuperação ambiental das RL´s seria de 20% nos primeiros 5 

anos, e 80% nos 15 anos seguintes. 

Quanto às APP´s, a proposta estabelecia a obrigatoriedade das usinas apresentarem 

projetos de reflorestamento e recuperação dessas áreas no prazo máximo de 120 dias a contar 

da assinatura do acordo (igual para RL), analisado e aprovado pela CPRH, com anuência do 

IBAMA. A proposta do IBAMA mantém a APP de nascentes como prioridade para 

recuperação, em um raio mínimo de 50 metros, com meta de execução de metade do projeto 

no primeiro ano e metade no segundo.  

Em relação aos cursos d´água, mantém a faixa de APP de 30 m (ao invés dos 15 da 

minuta sem revisão para rio superior a 10 m), com prazo máximo de execução de 10 anos, 

cumprindo 1/10 da meta anualmente. Em relação às APP´s  de reservatórios, açudes e 

barragens mantém redação igual à minuta do MPF. O cronograma de execução prevê 15 

metros de reflorestamento de faixa marginal ao curso d´água no prazo máximo de 10 anos, 

1/10 da meta anualmente.  

Em relação aos manguezais, estabelece que as APP´s da zona estuarina deverão 

corresponder a sua distribuição original em toda extensão, e o plantio de cana nestas áreas 

deverá ser interrompido no prazo máximo de 05 anos após a assinatura do acordo. A usina 

deverá restabelecer o fluxo e refluxo de marés e outras intervenções para recuperação natural 

do mangue
155

. 

Quanto aos topos de morro e encostas com inclinação superior a 45º, a flexibilização é 

apenas em relação ao prazo, as usinas terão dois anos de prazo para início da execução do 

                                                 
155

 Ressalte-se que há denúncias de aterramento de mangue por usinas para expansão do cultivo da cana nestas 

áreas, já havendo autuações por este fato em relação à usina Trapiche. 
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projeto de reflorestamento, mas o prazo máximo de recuperação das áreas é de 20 anos, 

devendo ser cumprido 1/20 da meta anualmente. E em relação às ocupações localizadas em 

APP´s, apenas permite a permanência quando não excederem a 20% de toda área da APP do 

empreendimento e as alterações deverão ser submetidas ao processo de licenciamento e 

aprovadas pela CPRH; estas ocupações de APP´s poderão ser compensadas com o pagamento 

de valor destinado ao Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica.  

A proposta do IBAMA admite a compensação de APP somente nos casos de 

ocupação, “tendo em vista que os danos de remoção e alteração de obras e benfeitorias 

poderão causar dano mais grave ao ambiente do que sua permanência...”, mas, neste caso, a 

usina terá que preservar idêntica área dentro do empreendimento, compensando os serviços 

ambientais dessas áreas, ou preservando idêntica área fora da própria propriedade.  

No que tange à compra de cana de fornecedores, há a exigência de que no prazo de 05 

anos o setor se obriga a adquirir cana somente de propriedade rural licenciada, para incentivar 

o “mercado” verde. A minuta do IBAMA mantém a cláusula que possibilita revisão, 

conforme disposto na minuta sem revisão do MPF. 

Portanto, a flexibilização do IBAMA está mais relacionada aos prazos para execução 

das ações de reflorestamento que a proposta contida na minuta de acordo sem revisão das 

partes costurada pelo MPF.  

De uma forma ou de outra, nenhuma proposta foi aceita pelos usineiros de 

Pernambuco, seja na negociação extrajudicial, seja no bojo dos processos individualmente 

considerados, vez que, até o momento, nenhuma usina fez acordo de adequação. 

Embora os efeitos imediatos da operação não tenham ocorrido conforme as 

expectativas dos funcionários e dirigentes do IBAMA, na avaliação dos entrevistados a 

operação Engenho Verde teve como principal desdobramento provocar a discussão sobre a 

situação ambiental da Zona da Mata, além de chamar a atenção para a responsabilidade dos 

usineiros pelo quadro atual de degradação ambiental da área. Este era um assunto quase 

proibido no Estado de Pernambuco e, apesar do impasse atual, o IBAMA deu início a um 

processo que poderá “lá na frente resultar na mudança das feições ambientais desta região”. 

Sobre os problemas ambientais da Zona da Mata, os entrevistados do IBAMA 

possuem diferentes pontos de vista quanto a seu alcance e forma de resolver as questões. No 

geral, predomina uma visão mais restrita do significado e alcance do conceito de meio 

ambiente, com concepções mais biológicas da natureza, que é vista, sobretudo, como recurso 

a ser usado e preservado, segundo os parâmetros legais. Contudo, quanto às soluções para a 
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questão ambiental da Zona da Mata de Pernambuco, a diversificação do uso da terra, com 

diminuição da dependência da cultura da cana foi citada por praticamente todos os 

entrevistados como forma de melhorar a qualidade do ambiente e a vida das pessoas, tanto 

dos trabalhadores rurais e agricultores como dos que residem na região. 

 

3.7 Operação Engenho Verde: o discurso e o silêncio da imprensa pernambucana 

A operação Engenho Verde foi anunciada para a imprensa nacional e local no dia 01 

de julho de 2008, através de duas entrevistas coletivas convocadas pelo IBAMA, uma em 

Brasília – pela manhã, outra em Recife, à tarde. Em Brasília, a divulgação foi feita por Carlos 

Minc, à época Ministro do Meio Ambiente, acompanhado do, também à época, 

Superintendente do IBAMA de Pernambuco João Arnaldo Novaes. Em Recife, a operação foi 

divulgada pelos, então, chefes da Fiscalização e da Procuradoria Jurídica da Superintendência 

do IBAMA/PE, Leslie Tavares e Rogério Guedes, além do Procurador Federal que também 

assina as ACP´s, Ricardo Barroso.  

As coletivas informaram a realização da operação Engenho Verde, fornecendo dados 

sobre as autuações, como valores das multas, realização da representação criminal contra as 

usinas na Polícia Federal e interposição das ações civis públicas. Em linhas gerais, as 

entrevistas traçaram um panorama da situação ambiental da Zona da Mata e da 

responsabilidade das usinas para o atual quadro de degradação ambiental decorrente da 

atividade sucroalcooleira, informando os dados que constam nos relatórios.  

Nas entrevistas concedidas à imprensa foi ressaltado que o setor sucroalcooleiro de 

Pernambuco vem fazendo muito pouco para se adequar ambientalmente, que o acordo de 

reflorestamento feito entre os usineiros de Pernambuco e o Governo do Estado no ano de 

2007 é incipiente para a recuperação da cobertura florestal da Zona da Mata e que a ação do 

IBAMA é um mecanismo de evitar a imposição de barreiras à exportação do etanol brasileiro 

pelo mercado externo. 

Uma diferença entre as entrevistas concedidas no IBAMA/PE e a de Brasília está no 

fato de que a de Pernambuco se ateve mais aos aspectos técnicos da operação e forneceu um 

número maior de detalhes em relação à entrevista do Ministro do Meio Ambiente, que teve 

um caráter mais político (situou a operação no contexto internacional e nacional, e se 

posicionou politicamente frente ao setor).  

Outro aspecto relevante consiste no uso de algumas expressões pelo Ministro Carlos 

Minc ao se referir ao setor sucroalcooleiro de Pernambuco, como, por exemplo, ao dizer que 
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“as lambanças dos usineiros de Pernambuco” vão se converter em barreiras para o etanol; que 

os usineiros que destroem a mata atlântica têm “costas quentes”; que “são os fora-da-lei”; que 

devem deixar de olhar para seus “padrinhos políticos”; que “acabou a moleza dos usineiros do 

nordeste”, entre outras. Carlos Minc também classificou de “imoral” o acordo de 

reflorestamento feito em 2007 entre os usineiros e o Governo do Estado. 

A notícia de que todas as usinas sucroalcooleiras de Pernambuco foram autuadas e 

acionadas judicialmente por descumprimento das normas ambientais, inédita na história dos 

usineiros deste Estado, e do país, juntamente com as declarações do Ministro Carlos Minc, 

teve grande repercussão nas mídias local e nacional, televisiva
156

 e impressa. Jornais de 

grande circulação como O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e O Estado de São 

Paulo deram ênfase à notícia, tendo os dois últimos, por exemplo, inserido-a como chamada 

de capa das edições do dia 02 de julho de 2008
157

. O assunto também esteve presente em 

diversos sites jornalísticos, de movimentos sociais, ambientais, ONGs, blogs, etc, muitos 

inclusive se posicionando a respeito da ação do IBAMA
158

.  

Em Pernambuco, além da notícia veiculada nos telejornais, a operação Engenho Verde 

também foi manchete da imprensa escrita. No dia 02 de julho, os dois principais jornais de 

circulação local, Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco, deram destaque à operação; 

mas não só neste dia, durante o mês de julho de 2008 foram ainda publicadas algumas 

matérias e notas relacionadas ao assunto, e que constituem objeto de nossa análise. 
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 A título de exemplo, citamos o Jornal Nacional do dia 01/07/2008, que noticiou a operação do IBAMA, fonte: 

site do Jornal Nacional http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,10406-p-01072008,00.html. 
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 Os Jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo publicaram, respectivamente, em 02/07/2008, as 

seguintes manchetes de capa: “24 usinas de PE são multadas em R$ 120 milhõs por danos ambientais. Carlos 

Minc (Meio Ambiente) disse querer evitar dano à imagem do álcool do país. Sindicato do setor alega que usinas 

têm licença de queima” (Folha de São Paulo, 02/07/2008, chamada de capa.); “Ibama multa usineiros do 

Nordeste em R$ 120 milhões. O Ibama multou ontem 24 usinas pernambucanas em um total de R$ 120 milhões. 

Elas são acusadas de contaminar rios com vinhoto e de destruir vegetação ribeirinha e mata atlântica para plantar 

cana. O Ministério Público exigirá que os infratores recuperem os danos que provocaram. „Senhores usineiros, 

deixem de olhar para os seus padrinhos políticos‟, disse o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.” (O Estado 

de São Paulo, chamada de capa.) 
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 Na internet ainda hoje é possível acessar matérias e comentários em diversos sites que noticiaram a operação; 

a título de exemplo citamos: folhaonline, jconline, CPT, ecodebate, site do Sindaçúcar, globo.com etc. 
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Tabela 4 – Matérias publicadas no Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco em 

julho de 2008 - operação Engenho Verde. 

 

Jornal do Comércio 

 

Dia 

 

Título da notícia 

 

Localização no jornal 

 

02/quarta 

Usineiros locais são multados e vão recorrer. Capa 

Usinas são multadas por desmatar áreas 

verdes 
Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

Ministro ameaça infratores Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

Sindaçúcar rebate acusações de Minc Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

Tem ministro que dá uma pena... Economia – coluna JC negócios 

03/quinta 

Plantio de cana será licenciado pelo Estado Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

Ibama recebe apoio de grupos ambientalistas Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

Jarbas X Minc I 

Jarbas X Minc II 
Economia – coluna JC negócios (notas) 

04/sexta 

Ibama diz que licenciar cultivo é dever do 

Estado 
Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

“Mexeu num vespeiro” Política – coluna Pinga-fogo (nota) 

“Em defesa” 

“Desculpas” 
Capa Dois (notas) 

05/sábado 

Ministro envia carta de desculpas ao 

Governador Eduardo 
Capa 

Ministro diz que errou ao atacar Pernambuco Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

Justiça manda usineiro retirar plantio de 

cana 
Cidades - Ciência e Meio Ambiente 

06/domingo 

Nota - do Sindaçúcar e outras entidades do 

setor (ocupando ½ página do Jornal) 
Internacional 

Minc e os usineiros de Pernambuco Economia – Trocando em miúdos 

Bastidores Capa Dois – Repórter JC (nota) 

13/domingo Lambanças e Factóides Editorial 

24/quinta Desatar nós...... e reatar laços Política – coluna Pinga-fogo (nota) 

Diário de Pernambuco 

02/quarta 

Usinas multadas em R$ 120 milhões Capa 

Ibama autua todas as usinas de Pernambuco Vida Urbana 

Sindaçúcar repudia acusações Vida Urbana 

03/quinta Ibama vai continuar a agir contra usinas Vida Urbana 
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04/sexta “saiu faísca” Política (nota) 

05/sábado 

Ibama obtém parecer parcialmente favorável Vida Urbana 

Ministro recua e pede desculpas Vida Urbana 

“Boa briga” 

“culpou os outros” 
Política (nota) 

“cana” Economia (nota) 

06/domingo 

Nota - do Sindaçúcar e outras entidades do 

setor (ocupando ½ página do Jornal) 
Política 

Fatos e Versões Vida Urbana – coluna Meio Ambiente 

25/sexta Passando a limpo Política – Diário político 

Fonte: Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco – julho de 2008 

 

Conforme se observa na Tabela acima, entre os dias 02 e 06 de julho de 2008 o Diário 

de Pernambuco e o Jornal do Comércio veicularam diariamente matérias e/ou notas 

relacionadas à operação do IBAMA. No dia 02 foram publicadas chamadas de capa em ambos 

os jornais, que dedicaram uma página inteira de suas edições ao assunto; tal fato evidencia a 

relevância dada pela imprensa à operação. No entanto, do dia 03 em diante o volume de 

matérias diminui e alguns assuntos passam a ser publicados em pequenas notas, o que indica a 

paulatina perda de importância da questão para essas mídias.  

No domingo, dia 06, os Jornais publicam uma Nota de meia página assinada pelo 

Sindaçúcar e outras entidades, e apenas uma pequena matéria comentando as declarações do 

Ministro Carlos Minc. Depois disso, somente no domingo dia 13, portanto, uma semana após 

a Nota do Sindaçúcar, o Jornal do Comércio (JC) traz um edital que tem como tema as 

declarações do Ministro Carlos Minc; posteriormente, o JC só vai se referir ao assunto através 

de uma pequena nota na coluna Pinga-fogo em 24 de julho.  

Em relação ao Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco publicou um número 

menor de reportagens e não dedicou ao tema nenhum edital; após o dia 06, apenas uma 

pequena matéria é veiculada pelo Diário, em 25 de julho. Depois disso, silencia.  

As matérias publicadas por ambos jornais localizam-se em sua maioria no caderno 

Cidades/Vida Urbana; as pequenas notas, em tom de fofoca, predominam nos cadernos de 

Economia e Política.  

 

O que disse o Jornal do Comércio 

Conforme já referido, em 02/07, dia seguinte às coletivas que divulgam a operação 

Engenho Verde, o Jornal do Comércio (JC) postou uma chamada de capa sobre o tema, 
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posicionada no final da página à direita. Neste dia, publicou três reportagens ocupando uma 

página inteira do Jornal no caderno Cidades, além de uma matéria de caráter opinativo na 

coluna jcnegócios, do caderno de Economia.  

Dentre as matérias publicadas, a intitulada “Usinas são multadas por desmatar áreas 

verdes” traz com certo grau de detalhamento a notícia sobre a operação Engenho Verde, os 

pedidos judiciais e os dados da questão ambiental das usinas divulgados na coletiva. A página 

estampa, inclusive, uma foto aérea de paisagem da Zona da Mata que demonstra a quase 

inexistência de fragmentos florestais e mata ciliar, e traz um quadro intitulado “O tamanho da 

devastação”, contendo dados divulgados pelo IBAMA e a relação das usinas autuadas.  

O artigo concorda expressamente com dados de desmatamento divulgados pelo 

IBAMA, ao afirmar que: “De fato, Pernambuco é o Estado que mais devastou o bioma em 

todo o país”. Contudo, logo em seguida o texto faz a seguinte ressalva: “Em compensação, foi 

responsável, na safra 2006/2007, por 4,1% da produção nacional de açúcar e por 1,8% da de 

álcool”, e segue com uma ponderação do integrante da ONG SOS Mata Atlântica, Mario 

Mantovani, segundo a qual:  

O ministro tem razão, muitos usineiros estão à margem da lei. Mas há empresas 

buscando adequação. É preciso levar em conta que a cana chegou ao Nordeste antes 

da lei e, por isso, deve-se respeitar a cultura canavieira e fazer inclusão social.  

 

E a matéria é finalizada com a seguinte frase: “O setor emprega no Estado 150 mil 

pessoas durante a safra”. (JC, 02/07/2008, Cidades – Ciência e Meio Ambiente, Usinas são 

multadas por desmatar áreas verdes. P. 4) 

A segunda matéria, “Ministro ameaça punir infratores”, dedica-se inteiramente a expor 

as declarações de Carlos Minc, inserindo trechos do pronunciamento do Ministro na coletiva 

do dia anterior, como, por exemplo, as falas: 

“No Estado, só restou um terço da mata atlântica, dentro do pouco que resta, por 

culpa deles” 

“Essas lambanças dos usineiros de Pernambuco vão se converter em barreiras para 

todo etanol brasileiro, inclusive de outros Estados que produzem dentro de critérios 

de sustentabilidade” 

“Não interessa que costas quentes tenham os usineiros. Vão ter que recuperar a área 

degradada”. 

 

O último parágrafo cita o acordo feito entre usineiros e Governo do Estado no ano de 

2007, através da CPRH, e finaliza com seguinte declaração de Minc: “A pessoa que desmatou 

10 mil, 15 mil hectares, vai regularizar sua situação plantando seis hectares? Este acordo é 

imoral, e deve ter custado caro”. 
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A última matéria da página dedica-se à defesa dos usineiros: “Sindaçúcar rebate 

acusações de Minc”. Nela há contestação à legitimidade da operação do IBAMA, informação 

sobre as providências que serão tomadas pelos usineiros e indignação do presidente do 

Sindaçúcar às autuações do órgão ambiental e às declarações de Carlos Minc, que 

“demonstrou preconceito contra o Nordeste”. Ao final, ressalta-se novamente o acordo de 

2007 firmado entre o Sindaçúcar e a CPRH, que ajudará as usinas a cumprir a lei e cita-se 

frase atribuída ao presidente do Sindaçúcar Renato Cunha, segundo o qual o acordo “significa 

um incremento anual de 132 mil mudas, ao longo das margens dos rios e no entorno das 

nascentes”, “Em três anos o Estado terá mais de 396 mil mudas de mata atlântica”. 

O opinativo publicado no caderno de Economia, assinado por Fernando Castilho (p. 

2), e intitulado “Tem ministro que dá uma pena...” dedica-se a desqualificar, não 

especificamente as declarações do Ministro, mas seu suposto desconhecimento em relação à 

realidade social da Zona da Mata, quadro “Tão complexo que a idéia de uma multa e a 

acusação de desmatamento da Mata Atlântica chega a ser risível diante do quadro geral”. O 

autor finaliza dizendo que a mata começou a ser derrubada por Duarte Coelho e na década de 

1970 foi incentivada pelo governo federal, através do Próalcool. Mais uma vez, o texto 

ameniza a responsabilidade dos usineiros. 

Em 03 de julho, o JC publica “Plantio de cana será licenciado pelo Estado”, que traz 

informações sobre liminares dos processos judiciais contra as usinas, a possibilidade da 

negociação extrajudicial de um acordo, a “resposta” do Secretário da SECTMA de 

Pernambuco, segundo o qual a CPRH não licenciava as atividades agrícolas das usinas porque 

antes esta era de competência do IBAMA. O jornal traz, também, uma segunda matéria 

intitulada “IBAMA recebe apoio de grupos de ambientalistas”, que informa o apoio prestado 

por 32 organizações não governamentais ao Superintendente do IBAMA pela operação 

Engenho Verde, considerada “corajosa” e importante para o Estado de Pernambuco.  

No mesmo dia destas publicações o JC lança duas pequenas notas relatando os 

comentários do ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, às declarações de Minc 

na coletiva do dia 01. Segundo a coluna, referindo-se ao Ministro, Jarbas teria dito que tem 

“ojeriza e nojo dos populistas, dos bobos da corte que se divertem atacando a honra alheia”. 

(Jarbas X Minc I, Economia – coluna JC negócios, p. 2). Tal comentário tem como motivação 

as declarações de Minc sobre o acordo ambiental realizado entre usineiros e Governo do 

Estado de Pernambuco de 2007; Minc teria chamado o acordo de “imoral” pensando que o 
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governador à época fosse o atual senador Jarbas Vasconcelos, quando, na realidade, já era 

Eduardo Campos, aliado do Governo Federal e muito próximo ao Presidente Lula. 

Mais uma vez, o jornal traz notícia dos processos e da possibilidade de negociação de 

acordo entre IBAMA e usineiros, expõe a “fissura” entre o órgão estadual do meio ambiente e 

o federal em relação à competência para licenciar e publica notas referentes às declarações de 

Minc. 

No dia 04/07, traz a contestação do IBAMA às declarações do Secretário da 

SECTMA, Aristides Monteiro, publicada no dia anterior, “Ibama diz que licenciar cultivo é 

dever do Estado”, na qual o órgão afirma que desde a criação do licenciamento ambiental pela 

Lei 6938/1981 a competência para licenciar o cultivo é dos órgãos estaduais do meio 

ambiente e nunca foi do IBAMA. 

Neste mesmo dia, as notas “Mexeu num vespeiro” (Caderno de Política - Coluna 

Pinga-fogo, p.2), “Em defesa” e “Desculpas” (Capa Dois, p.2), falam de um suposto “puxão 

de orelhas” que o ministro Carlos Minc deve ter levado de Lula por suas críticas ao acordo do 

governo Eduardo Campos com os usineiros. No caso, referem-se ao discurso proferido no dia 

anterior pelo ex-governador Jarbas Vasconcelos, que criticou o Ministro Carlos Minc, e ao 

pedido de desculpas de Minc a Jarbas. 

Na edição do dia 05/07 é publicada a chamada de capa “Ministro envia carta de 

desculpas ao Governador Eduardo”, que remete à matéria intitulada “Ministro diz que errou 

ao atacar Pernambuco” (cidades p.9). Esta noticia o envio de uma carta com pedido de 

desculpas de Minc ao governador de Pernambuco e explica que o alvo das declarações de 

Minc era o ex-governador Jarbas Vasconcelos, que reagiu no discurso da tribuna do senado, e 

que Eduardo Campos teria telefonado para reclamar do Ministro ao Presidente Lula. Ao lado 

desta matéria o jornal traz uma fotografia de Carlos Minc coçando a cabeça em postura 

semelhante a de um macaco, com a seguinte legenda: “Desculpa. Segundo Minc, a falha de 

um técnico causou problema”.  

No mesmo dia o JC traz a matéria “Justiça manda usineiro retirar plantio de cana” que 

dá notícias sobre o andamento das ações civis públicas e a divergência das decisões, como a 

expedição de uma liminar contra a Usina Bom Jesus para que retire o plantio da cana no 

período de 30 dias, e ao mesmo tempo afirma que as usinas possuem licenças ambientais. 
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Na edição de domingo, dia 06, tanto no JC quanto no Diário, é publicada uma Nota do 

Sindaçúcar, em conjunto com outras nove entidades
159

, ocupando meia página do jornal, e que 

se inicia da seguinte maneira: 

Surpresas com os termos agressivos e injuriosos empregados pelo Sr. Carlos Minc, 

que ora ocupa o cargo de Ministro do Meio Ambiente, nas suas declarações do 

último dia 1°, as quais foram amplamente divulgadas pela imprensa nacional e 

reproduzidas no sítio daquele Ministério na internet, vêm as Entidades signatárias, 

em respeito à verdade, prestar à opinião pública os seguintes esclarecimentos: (Nota, 

Internacional, Jornal do Comércio, 6 de julho de 2008). 

 

Em linhas gerais, esta Nota desqualifica as declarações do Ministro do Meio 

Ambiente, corrigindo uma referência equivocada feita pelo Ministro (de que a cana ocupa 

30% da Zona da Mata e não do Estado de PE) e afirmando seu desconhecimento da região. 

Destacam que o desmatamento da Zona da Mata se iniciou no período colonial e que há 

décadas não ocorre, havendo redução da área plantada; afirmam que os maiores fragmentos 

de Mata Atlântica estão nas usinas, que também desenvolvem programas de pesquisa 

científica e educação ambiental. 

Quanto às queimadas, reafirmam sua legalidade, necessidade, importância social e 

aceitação pelo IBAMA: 

… reconhecendo que essas empresas adotam os procedimentos técnicos exigidos 

para evitar a propagação do fogo, seja para áreas de mata, seja para áreas urbanas -, 

é prática necessária para viabilizar a colheita, especialmente na zona da mata de 

Pernambuco, cuja topografia acidentada não permite a mecanização em larga escala, 

mecanização essa que, caso viesse a ser aplica, implicaria no desemprego de 

milhares de cortadores de cana. (Nota, Internacional, Jornal do Comércio, 6 de julho 

de 2008). 

 

A Nota desqualifica os procedimentos de autuação, que, segundo o Sindaçúcar 

demonstra “total falta de fundamento” na medida em que: não notificou todas as usinas a 

apresentar a licença e antes do término do prazo para esta apresentação, autuou todas as 

usinas, até mesmo as que não se encontram mais em funcionamento, assim como as que 

apresentaram a licença agroindustrial expedida pela CPRH. 

Critica as ações “de alguns servidores do IBAMA, cuja Superintendência está a cargo 

do Sr. João Arnaldo Novaes.” Em momento posterior, cita nominalmente o chefe de 
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 Assinam a Nota SINDAÇÚCAR – Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco, 

AFCP – Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, ASPLAN – Associação dos Plantadores de Cana 

da Paraíba, ASPLANA – Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas, CIEPE – Centro das Indústrias do 

Estado de Pernambuco, FAEPE – Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, FEPLANA – Federação 

dos Plantadores de Cana do Brasil, FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, SINDICAPE – 

Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-açúcar de Pernambuco, UNIDA – União Nordestina dos Produtores de 

Cana. 
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fiscalização do IBAMA, alegando que as autuações foram efetuadas “através de um único 

fiscal, Sr. Leslie Nelson Jardim Tavares”.  

A nota refere-se também ao teor dos relatórios, considerados genéricos, superficiais, 

apócrifos e sem data; destacam o “cumprimento” das normas estabelecidas pelo órgão 

estadual, inclusive dos Termos de Referência do Plano de Controle Ambiental “tanto para 

atividades industriais quanto agrícolas” e o Termo de Compromisso assinado com o governo 

do Estado: 

… prevendo, de forma inédita, o plantio de no mínimo 390.000 mudas de espécies 

florestais da mata atlântica às margens dos rios e/ou mananciais existentes em suas 

propriedades, nos anos de 2007, 2008 e 2009 (o que vem sendo cumprido em 

volume superior ao estabelecido)... 

 

E termina da seguinte forma:  

Prestados esses esclarecimentos, que visam unicamente rechaçar as acusações 

infundadas de que foram vítimas, contando com a solidariedade das demais 

entidades que subscrevem esta nota, os empresários da indústria do açúcar e do 

álcool de Pernambuco, sob o peso da responsabilidade de manterem o emprego de 

mais de cem mil famílias, renovam sua disposição de discutir medidas que venham a 

beneficiar o meio-ambiente e a qualidade de vida de toda a população, com qualquer 

Autoridade Pública que queira seriamente enfrentar o assunto, adotando medidas 

dentro das possibilidades do setor sem, contudo, infringir a obrigação de todo e 

qualquer empresário de manter o equilíbrio econômico-financeiro de sua empresa 

sem trair as tradições guerreiras de nosso Estado. (Nota, Internacional, Jornal do 

Comércio, 6 de julho de 2008. Grifo nosso). 

 

 

Como se verifica acima, o discurso final é regionalista e se baseia na suposta 

existência de responsabilidade social e ambiental do setor, preocupação com o equilíbrio 

econômico da empresa e abertura para o diálogo sobre a questão ambiental. 

No mesmo dia em que este informativo é veiculado, o JC publica uma pequena nota, 

“Bastidores”
160

 (Capa Dois, p.2), na contracapa do Jornal, além de uma matéria opinativa 

intitulada “Minc e os usineiros de Pernambuco” (coluna Trocando em Miúdos do Caderno de 

Economia, p. 2, assinada por Ângela Fernanda Belford). Esta matéria se inicia com o seguinte 

teor:  

As declarações que o Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc fez na semana 

passada, mostrou o quanto o País trata os nordestinos com preconceito. Ele falou 

como se tivesse sido ontem que os usineiros de Pernambuco desmataram a Mata 

Atlântica. 

 

                                                 
160

 A nota fala sucintamente que o desentendimento de Carlos Minc com Eduardo Campo sobrou para José 

Múcio, “ex- PFL e usineiro”, na época também Ministro do governo do Presidente Lula. 
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E segue dizendo que em Pernambuco planta-se cana há 400 anos, que os usineiros de 

Minas, Mato Grosso e São Paulo também desmataram para plantar cana, e que há muitas 

usinas em Pernambuco que possuem reserva de mata nativa, inclusive reconhecida pela 

UNESCO, etc. A matéria critica ainda o fato da ação do IBAMA ter sido igual para todas as 

usinas, desconsiderando suas particularidades, cita as famosas frases ditas pelo Ministro e 

finaliza ironizando a crítica de Minc ao acordo dos usineiros com o governo estadual: 

O ministro pensou que o acordo tinha sido feito pelo governo de Jarbas Vasconcelos 

(PMDB) e recuou – tirando do site do ministério uma parte das críticas – depois de 

saber que o acordo foi realizado por Eduardo Campos (PSB), que é aliado do 

Presidente Lula (PT). Tudo isso mostra, definitivamente, que o meio ambiente no 

Brasil não está em boas mãos. 

 

Nestes termos, o artigo corrobora não só o que já vinha sendo dito sobre Carlos Minc, 

mas reforça, em grande parte, o teor da “defesa” do Sindaçúcar, publicada no dia 02/07 e 

sobretudo da Nota publicada no mesmo dia desta matéria. 

Uma semana depois, na edição do domingo dia 13/07, o JC traz um editorial 

denominado “Lambanças e Factóides”. Neste opinativo, em aberta defesa dos usineiros, o 

Jornal desqualifica totalmente a ação do IBAMA e o Ministro do Meio Ambiente Carlos 

Minc, que, segundo o editorial, “está se revelando um promotor de factóides que fala demais e 

parece procurar o tempo todo os holofotes da mídia”. A matéria reforça o aspecto 

supostamente “discriminatório” da operação Engenho Verde, tida como infundada, reproduz 

de forma literal alguns trechos da Nota do Sindaçúcar e termina ressaltando o acordo de 2007, 

feito entre CPRH e usineiros. A seguir reproduzimos alguns trechos deste editorial que, 

referindo-se a Minc, diz: 

Há poucos dias, fez uma verdadeira “lambança” (expressão dele ao atacar governo e 

usineiros locais) ao agredir empresários pernambucanos do açúcar e multá-los 

indiscriminadamente. Em ação espetaculosa e sem motivo,... .  

(...) É certamente um aloprado no governo petista,... Interessante é que o sudestino e 

verde Minc não notou nenhuma irregularidade ambiental em usinas paulistas e 

fluminenses. 

(...) Informa ainda [referindo-se à Nota do Sindaçúcar] que o desmatamento na Zona 

da Mata do Estado vem se processando desde o século 16 e que há décadas ele não 

ocorre para plantio da cana, havendo ao contrário redução da área plantada; ... [que o 

Ibama agiu] “sem critério, sem qualquer fundamento e sem observância do devido 

processo legal.” [reprodução literal da Nota do Sindaçúcar] 

(...) 

Lembramos ainda que as usinas do Estado dispõem de licenciamento ambiental 

expedido pela CPRH e algumas delas já vinham desenvolvendo voluntariamente 

esforços de manutenção ou restauração do meio ambiente, mesmo antes da 

celebração do acordo com o governo do Estado. Trata-se do Termo de Compromisso 

com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, ..., prevendo o plantio de 

390 mil mudas de espécies florestais da mata atlântica às margens de rios e 

mananciais existentes em áreas das usinas. Existe algum compromisso similar na 
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terra do verde Minc? (Lambanças e Factóides, editorial do JC do Caderno Opinião, 

dia 13/07/2008, p. 10) 

 

Por fim, no dia 24/07, foram divulgadas duas pequenas notas: “Desatar nós...” e 

“...reatar laços”, nas quais é dito que José Múcio (Ministro do Governo Lula) intermediou um 

encontro entre o Governador Eduardo Campos e o Ministro Carlos Minc, que acertaram uma 

reunião “presidida pelo Ministério Público, para dissipar as questões relativas às autuações do 

Ministério do Meio Ambiente...” (Caderno Política – coluna Pinga-fogo, p. 4). 

Da leitura destas matérias e da forma como foram organizadas, concluímos que 

inicialmente o JC destaca a ação do IBAMA, informando os dados de degradação ambiental 

da Zona da Mata repassados pelo órgão. Porém, ao mesmo tempo em que dá este destaque, 

colocando os usineiros no centro da degradação, o Jornal enfatiza que a questão ambiental da 

região é fruto de um processo secular e, ao fazer isso, isenta os usineiros da responsabilidade 

sobre a situação ambiental daquela região. Ressaltam também a importância econômica e 

social das usinas que, afinal, respondem por uma parte considerável do açúcar e álcool 

produzidos no país e empregam milhares de pessoas nas épocas das safras. Em contrapartida, 

o jornal dá uma grande ênfase às expressões utilizadas por Carlos Minc na coletiva em 

Brasília; na sequência, publica a contestação do Sindaçúcar e o sentimento de “preconceito 

contra o Nordeste”, emanado das declarações do Ministro, que é, afinal, um ignorante. 

Verifica-se, também, que os aspectos da operação Engenho Verde mais valorizados 

pelo JC se relacionam às expressões utilizadas pelo Ministro Carlos Minc na entrevista 

coletiva de 01/07/2008. Esta mídia sempre lembra os aspectos supostamente discriminatórios 

da operação, ironiza o “engano” do Ministro na afirmativa de que o acordo de 2007 era 

imoral, dando relevo às “arestas” decorrentes desta declaração e, posteriormente, ao pedido de 

desculpas de Minc. Esse pedido de desculpas, juntamente com a expedição de algumas 

liminares pelo Judiciário, “deixa claro” que a ação do IBAMA ao responsabilizar as usinas 

não tem tanta razão assim. A questão ambiental da Zona da Mata e a responsabilidade ou ação 

das usinas praticamente não foi mais referida pelo Jornal.  

 

O Diário de Pernambuco 

Diferentemente do JC, no dia seguinte à coletiva do IBAMA o Diário inseriu a 

manchete de capa como notícia principal, remetendo o leitor para o caderno Vida Urbana, 

onde dedica uma página inteira à operação Engenho Verde. Enquanto a notícia de capa do JC 

apenas menciona o assunto principal, o Diário já estampa algumas informações da operação e 
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adianta o posicionamento do Sindaçúcar, que destaca o aspecto “discriminatório” da atuação 

do IBAMA
161

.  

O Diário publica duas matérias no dia 02/07, uma contendo mais especificamente as 

informações sobre a operação (“Ibama autua todas as usinas de Pernambuco”), e a outra, a 

contestação do Sindaçúcar (“Sindaçúcar repudia acusações”). Ambas possuem teor 

semelhante às matérias publicadas pelo JC no mesmo dia. A segunda matéria do Diário, traz a 

defesa do Presidente do Sindaçúcar, que destaca o aspecto supostamente discriminatório da 

ação, afirmando que o IBAMA realizou as autuações em série, “pegaram fatos isolados para 

criar factóides” e que o setor se preocupa com a sustentabilidade das safras, citando, como 

exemplo, algumas usinas e o acordo de 2007 com a CPRH. Diferentemente do JC, o Diário 

não ressaltou tanto as declarações de Carlos Minc, citando um número menor de expressões 

ditas pelo Ministro. 

No dia 03/07 o jornal publica apenas uma matéria: “Ibama vai continuar a agir contra 

usinas”, destacando que o IBAMA dará sequência ao processo de fiscalização, já tendo 

multado uma usina, após a operação, por queima irregular da palha da cana, e que, segundo o 

Sindaçúcar, “Pernambuco não pode ser tratado dessa maneira tão discriminatória”. Informa 

que as usinas vão entrar com defesa nos processos, que possuem licença e estão se esforçando 

para reflorestar áreas de mata e que o setor prepara a publicação de uma nota. 

No dia 04/07 o Diário faz apenas uma pequena referência no caderno Política A2, com 

título “saíu faísca”, na qual noticia o incômodo do governador Eduardo Campos com as 

declarações de Carlos Minc, tendo, inclusive, telefonado ao Gabinete do Presidente Lula 

manifestando seu descontentamento.  

Em 05/07 saem duas matérias e três notas: a primeira, “IBAMA obtém parecer 

parcialmente favorável”, traz alguns dados sobre as ações civis públicas, a concessão de 

liminares na justiça federal, os recursos do IBAMA e do Sindaçúcar, a ida do Presidente do 

Sindaçúcar ao Ministério Público Federal, e a possibilidade de um acordo, desde que o 

IBAMA mude o tratamento dispensado aos usineiros pois, segundo Renato Cunha, “O setor 
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 A chamada de capa foi estampada da seguinte forma: Usinas multadas em R$ 120 milhões. Ibama autuou 

todas as 24 usinas de açúcar do estado. Entre as infrações estão o desmatamento de vegetação, a realização de 

queimadas, a ocupação de áreas ilegais e a contaminação de rios e lençóis freáticos. A punição é uma multa de 

R$ 120 milhões (R$ 5 milhões para casa usina), além de processos civis e criminais. O Sindicato das Indústrias 

do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar/PE) disse que o ato representou uma ação discriminatória 

contra o estado e promete recorrer. (Diário de Pernambuco, 02/07/2008, chamada de capa.). 
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ficou muito ofendido com o tratamento destinado pelo IBAMA e Ministério do Meio 

Ambiente”. A segunda matéria, “Ministro recua e pede desculpas”, narra o pedido de 

desculpas de Carlos Minc ao Governador de Pernambuco em razão deste ter classificado o 

acordo de reflorestamento de 2007 como “imoral”. Segundo o jornal, na carta de desculpas 

Minc faz, inclusive, elogios ao acordo e ao final coloca-se à disposição para um novo acordo 

com o setor sucroalcooleiro. 

Quanto às notas intituladas “Boa briga” e “Culpou os outros” (Política A2), elas 

ironizam Minc, tanto ao comentar o discurso de Jarbas Vasconcelos no senado, quanto ao 

falar do pedido de desculpas dele ao governador Eduardo Campos, ocasião em que “disse que 

foi induzido ao erro por um técnico do ministério”. A nota “cana” (Economia B2) segue a 

mesma linha de ironia a Minc. 

Em 06/07, dia da publicação da Nota do Sindaçúcar, o Diário de Pernambuco edita 

apenas uma matéria no caderno Vida Urbana (coluna Meio Ambiente, assinada por Júlia 

Kacowicz, p. C10), denominada “Fatos e Versões”. Nela, ressalta a notícia da ação do 

IBAMA como destaque da semana, comparando-a com o bom enredo de uma história que se 

iniciou pelo clímax e está longe de acabar. O artigo infere que o Ibama não está 

necessariamente com a razão em relação às usinas, já que obteve decisões judiciais 

desfavoráveis, finalizando com a frase “A novela está longe do fim e precisa ser acompanhada 

de perto”.  

Contudo, a “novela” não foi acompanhada de perto pelo Diário que, após esta matéria, 

publicou apenas mais um artigo, “Passando a limpo”, em 25/07 (na coluna Diário Político, 

assinada por Marisa Gibson, caderno Política, A2). Neste, a autora se reporta ao encontro, 

intermediado pelo ministro José Múcio, entre o governador Eduardo Campos e o Ministro 

Carlos Minc que “ouviu o que, certamente, não queria ouvir”. Destaca que já havia desgastes 

políticos entre o IBAMA e Eduardo Campos, decorrentes da fiscalização do órgão no pólo 

gesseiro do Araripe (em 2007) e da criação da Resex (reserva extrativista) de Goiana sem 

prévio entendimento com o Governo do Estado. Segundo a matéria, depois que Eduardo 

“colocou todos os pingos nos iis, Minc renovou as desculpas por seus desacertos”. O artigo 

termina assim: “Moral da história: ministro pode entender muito de meio ambiente, mas de 

poder não entende nada”. 

Analisando estas matérias, verifica-se que houve uma grande superficialidade na 

cobertura da operação Engenho Verde. Se por um lado a cobertura do dia 02 de julho, 

particularmente, traz as informações básicas divulgadas pelo IBAMA no dia das entrevistas 
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coletivas, os jornais apenas informam o fato com destaque, mas posteriormente não 

aprofundam a discussão sobre a questão ambiental da Zona da Mata em nenhum momento, 

ainda que de forma “descolada” da discussão da responsabilidade dos usineiros.  

No decorrer das matérias, e das pequenas notas, verifica-se que os jornais privilegiam 

as declarações do Ministro Carlos Minc em detrimento da relevância da ação do IBAMA para 

a adequação ambiental do setor sucroalcooleiro, destacando a faceta “discriminatória” e 

fortalecendo os aspectos de intrigas supostamente provocadas pelas declarações de Minc em 

relação ao governador Eduardo Campos (e indiretamente em relação ao Presidente Lula), ao 

ex-governador e atual senador Jarbas Vasconcelos, assim como da criação de “fissuras” na 

relação entre os órgãos ambientais estadual e federal, CPRH e IBAMA. 

O destaque inicial dado à operação Engenho Verde é amortecido pela retratação de 

Minc ao governador Eduardo Campos, e pelas contestações do Sindaçúcar (e o acordo 

ambiental de 2007 com o governo do Estado) corroboradas pelos jornais, declaradamente, no 

caso do editorial do JC, ou implicitamente, pelo teor das matérias do Diário; ambos amenizam 

a veracidade dos dados do IBAMA na medida em que saem liminares desfavoráveis ao órgão 

ambiental. Em pouco tempo esta imprensa silencia, e o assunto é praticamente enterrado. 

Portanto, passado o mês de julho, a operação Engenho Verde deixa de ser notícia e a 

questão ambiental das usinas praticamente não é referida: o Diário de Pernambuco não 

publicou nada que fizesse menção à operação ou à questão ambiental do setor sucroalcooleiro 

de Pernambuco; e o Jornal do Comércio publicou apenas três matérias sobre a questão 

ambiental das usinas, nos dias 03 e 24 de agosto de 2008, sem fazer mais menção à operação 

do IBAMA
162

. 

Dado o quadro de degradação ambiental em que se encontra a Zona da Mata do Estado 

de Pernambuco, o papel centralizador das usinas na ocupação concreta de uma grande parte 

das terras localizadas nesta região, e o apelo da produção e comércio do etanol como produto 

“ecologicamente correto”, e as questões referentes à “sustentabilidade” da produção, uma 

                                                 
162

 As matérias publicadas em 03/08 são: “Usinas falham em Reflorestamento” e “Manual orienta empresas a 

recuperar ecossistema”, que apenas mencionam os dados de desmatamento da Zona da Mata divulgados pelo 

IBAMA, e vão abordar as falhas das usinas no procedimento de reflorestamento, como o uso de poucas espécies, 

divulgando o lançamento de um manual prático para reflorestamento nas usinas, efetuado pela ONG CEPAN); 

em 24/08 o JC publica as matérias “Queima de cana agrava efeito estufa” e “Solução é o cultivo da cana crua”, 

que aborda o problema das queimadas da cana como causa do efeito estufa, ressalta a dificuldade de Pernambuco 

mecanizar a colheita em razão do relevo, colocando que a solução para reduzir as queimadas está na colheita da 

cana crua; ao final a reportagem menciona que IBAMA, CPRH, Ministério Público Federal e Usinas firmaram 

um termo de compromisso para cumprimento do decreto 2.661/98. O jornal está se referindo ao acordo 

preliminar que suspendeu os processos administrativos e judiciais, já comentado nesta dissertação. 
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expectativa plausível em relação ao papel da imprensa no contexto da operação Engenho 

Verde seria a de promover discussões sobre este tema, ainda que de forma superficial.  

No entanto, o que se observa das matérias publicadas em ambos os jornais é o desvio 

do foco da questão. De discussão ambiental, a operação do Engenho Verde foi transformada 

em ação discriminatória regional, com uma paulatina desqualificação da atuação do IBAMA. 

Optou-se pela promoção das mazelas políticas em detrimento de discussões sobre o quadro 

ambiental e as possibilidades de melhoria da região.  

Numa análise geral, os dois jornais se definiram politicamente em favor dos  

usineiros, isentando-os das responsabilidades pelo quadro atual de degradação ambiental da 

Zona da Mata, na medida em que assumiram o discurso de que desmatamento iniciou-se no 

período colonial e que as usinas estão realizando reflorestamento.  

O JC fez esta defesa de forma subliminar já no dia 02, conforme se verifica no 

conteúdo e disposição das reportagens deste dia; também dedicou um número maior de 

publicações em relação ao Diário, que deu menos importância ao tema e deixou de referenciá-

lo num espaço menor de tempo. Contudo, ambos privilegiaram as declarações do Ministro, 

desviando o foco da discussão provocada pela ação do IBAMA, que é a situação ambiental da 

Zona da Mata, a necessidade de recuperá-la e a responsabilidade das usinas por este quadro e 

pela recuperação ambiental legal neste processo.  

 

3.8 IBAMA, Imprensa e Usinas 

Vê-se, assim, que o discurso assumido pelo JC e pelo Diário é bastante conservador 

em relação a questão ambiental e à responsabilidade dos usineiros de Pernambuco, na medida 

em que se omitem da discussão ambiental, isentam as empresas do setor sucroalcooleiro da 

responsabilidade, ignorando a relevância do assunto e se colocam claramente a favor do setor 

sucroalcooleiro; no caso do JC, este posicionamento favorável é expresso também em 

editorial que utiliza, inclusive, a citação literal de argumentos contidos na Nota do 

Sindaçúcar. 

Alguns entrevistados destacaram que o tratamento da imprensa em relação à operação 

Engenho Verde foi bastante diferente daquele dispensado a outras atuações do órgão em 

Pernambuco, como o que ocorreu sobre as empresas do pólo gesseiro da região do Sertão do 

Araripe nos anos 2007 e 2008. No caso do pólo gesseiro, o IBAMA realizou diversas 

autuações exigindo o licenciamento ambiental, inclusive procedendo ao embargo de muitas 

empresas, e esta atuação do IBAMA ainda é lembrada pela imprensa que, vez por outra, 
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publica alguma matéria em relação ao tema, consultando, inclusive, o IBAMA nestas 

ocasiões. No caso da operação Engenho Verde, não houve este desdobramento. 

Ressalte-se que a ligação entre usineiros e os jornais pernambucanos não decorre 

apenas da influência política que estes exercem sobre a imprensa, mas também da 

participação no próprio capital destas empresas. O jornal Folha de Pernambuco, por exemplo, 

pertence ao grupo EQM, também proprietário da usina Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool 

LTDA (Usina Cucaú), que é controlado pela família Queiroz Monteiro, à qual pertence o 

atual senador Armando Queiroz Monteiro
163

. Já o jornal Diário de Pernambuco tem como 

acionista o Grupo João Santos, que é também proprietário da usina Cia Agroindustrial de 

Goiana (Usina Santa Teresa), localizada na Zona da Mata de Pernambuco
164

.  

O discurso do IBAMA publicado pelos jornais limita-se basicamente à questão legal, 

assim como ocorre nos processos judiciais. Também as entrevistas realizadas com 

funcionários e dirigentes mostram que há um discurso relativamente homogêneo quando se 

trata da questão ambiental das usinas; de uma forma geral é um discurso legalista em relação 

à questão ambiental. Esta homogeneidade é observada principalmente quando se fala do 

quadro ambiental em que se encontram as propriedades rurais das usinas e das motivações 

que levaram o IBAMA a atuar na adequação do setor às leis ambientais.   

Contudo, é possível perceber nas entrevistas uma diferença entre o discurso mais 

técnico dos funcionários e outro mais político dos dirigentes, sobretudo quando o assunto se 

refere à possibilidade de um acordo entre IBAMA e usineiros: os funcionários técnicos são 

mais legalistas nas suas colocações e menos propensos à flexibilização das normas 

ambientais, enquanto os dirigentes demonstram maior disposição a uma flexibilização legal 

ante a possibilidade de fechamento de um acordo de adequação ambiental.  

Também a relação entre CPRH/governo do Estado e IBAMA é tratada com maior 

cautela quando referida pelos dirigentes do órgão ambiental, que apontam como dificultador 

desta relação as questões mais gerais, como deficiência de infra-estrutura dos órgãos 

ambientais e sua fragilidade em relação à política econômica. Os técnicos dão detalhes dessa 

relação, apontando casos específicos e informando sobre os procedimentos internos que 

limitam a atuação conjunta e mais eficiente dos órgãos ambientais, referindo-se, inclusive, ao 

controle das direções dos órgãos sobre os trabalhos dos funcionários e a pressão política 
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 Conforme já referido, Armando Queiroz Monteiro foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, 

possui atuação muito próxima ao Governo, e recentemente foi eleito senador com apoio do ex-Presidente Lula. 
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 Fonte:site da usina Cucaú: http://www.usinacucau.com.br/usina_historia.asp; site onordeste.com: 

http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Jo%C3%A3o+Santos&ltr=j&id_pe

rso=974. Acesso em 16/01/2011. 

http://www.usinacucau.com.br/usina_historia.asp
http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Jo%C3%A3o+Santos&ltr=j&id_perso=974
http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Jo%C3%A3o+Santos&ltr=j&id_perso=974
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exercida pelo governador de Pernambuco, não somente em relação à CPRH como sobre o 

IBAMA, órgão da administração pública federal de um governo que mantém laços estreitos 

com o estado de Pernambuco. De certa forma este aspecto foi bastante explorado pela 

imprensa a partir das declarações de Carlos Minc sobre o acordo da CPRH com os usineiros, e 

o posterior pedido de desculpas do Ministro ao governador Eduardo Campos. 

Em relação aos usineiros, quando a referência é feita pelos dirigentes do IBAMA, há 

também um maior cuidado com as colocações, à exceção das declarações do Ministro Carlos 

Minc na divulgação da operação Engenho Verde, que verbalizou, sem maiores delongas, a 

questão política em relação a qual a atuação do IBAMA se debruçou. Em que pese a 

motivação ambiental legal da operação Engenho Verde, qualquer atuação em relação aos 

usineiros de Pernambuco, sobretudo em relação a suas propriedades rurais será sempre uma 

questão política, pelo poder econômico que detém mas, principalmente, pelo peso político-

econômico histórico que este setor nunca deixou de ter em Pernambuco desde o período 

colonial. 

Tanto os técnicos quanto os dirigentes levantam a questão histórica do desmatamento 

e degradação ambiental da Zona da Mata de Pernambuco, inclusive apontando o papel do 

Proálcool, ou seja, do incentivo do próprio governo a este desmatamento. 

A avaliação da operação Engenho Verde pelo IBAMA não difere muito quando 

analisada pelos técnicos e dirigentes, que no geral consideram-na importante, necessária e 

positiva para o início do processo de adequação legal e melhoria das condições ambientais da 

Zona da Mata. Lamentam a manutenção das tentativas de negociação do acordo por um 

período tão longo, criticam a postura do MPF, que embora seja litisconsorte ativo nas ACPs, 

não tomou nenhuma posição contundente em relação à situação dos usineiros e à operação 

Engenho Verde, atuando apenas como mediador e arrastando um processo de negociação que 

há tempos deixou claro a quase impossibilidade de sua ocorrência. A suspensão dos processos 

para tentativa de um acordo extrajudicial é apontada pelo IBAMA como a principal falha da 

operação, tanto na visão dos técnicos quanto dos dirigentes.   

Embora pouco citada, a perspectiva de mudança do Código Florestal também é 

apontada como fator que influenciou a não realização do acordo, mas não é considerada a 

questão fundamental. 

Entendemos que a possibilidade concreta de flexibilização das normas ambientais e 

diminuição das áreas de preservação permanente e de reserva legal também explica, em parte, 

a resistência das usinas em aceitar um acordo de adequação ambiental legal com o IBAMA. 
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Conforme já comentado, dentre as cláusulas propostas nas minutas dos acordos havia uma 

prevendo a possibilidade de revisão do acordado ante a mudança da legislação. Bem, no 

contexto atual não há nenhum indicativo de qualquer possibilidade de recrudescimento das 

leis ambientais, muito pelo contrário, a tendência tem sido a flexibilização.  

Portanto, se o Código Florestal diminui as áreas de proteção para limites aquém do 

que fora acordado, caberia a revisão do acordo e, neste sentido, não haveria nenhum prejuízo 

às usinas, que poderiam ter aderido a um acordo de adequação ambiental com o IBAMA se a 

intenção do setor fosse a de se legalizar em face da legislação ambiental. É possível que esta 

cláusula de revisão tenha sido inserida já com o propósito de tranquilizar os usineiros neste 

sentido. Mas não houve acordo mesmo diante desta cláusula.  

Não sendo a intenção cumprir os limites impostos pela legislação, quaisquer que sejam 

eles, partir de uma lei mais flexível pode favorecer a acordos mais flexíveis que a lei (já 

flexibilizada), e, neste aspecto, a espera pela mudança do Código Florestal poderia sim 

explicar a protelação das negociações e resistência do setor a um acordo de adequação.  

Considerado como um todo, o setor sucroalcooleiro representado pelo Sindaçúcar age 

como classe e ao longo destes dois anos não deu indicativos concretos de interesse na 

adequação ambiental legal das usinas. Consideradas individualmente, há algumas poucas 

usinas em Pernambuco que estão investindo na adequação ambiental “empresarial”, e se 

encontram em situação muito mais próximas da legalidade ambiental que a maioria delas, 

como é o caso das sempre citadas usina Trapiche e Usina São José. Para estas, por exemplo, a 

flexibilização do Código Florestal pode representar um liame de legalidade mais facilmente 

atingível, uma vez que já possuem áreas relativamente grandes com cobertura vegetal em suas 

propriedades, em limites muito mais próximos ao atual Código Florestal que a maioria das 

usinas de Pernambuco.   

Portanto, seja na perspectiva de quem não quer cumprir as normas ambientais e se 

encontra em situação muito distante dos limites das áreas protegidas do Código Florestal, seja 

na de quem tem condições concretas mais favoráveis ao cumprimento deste Código, a espera 

pela votação das mudanças desta lei pode resultar em maior vantagem na hora da negociação 

da adequação ambiental, caso isso venha a ocorrer. Conforme já colocado, além dos limites 

do Código Florestal, há uma série de outros fatores capazes de explicar a resistência ao 

cumprimento das normas ambientais. 

Também o posicionamento do Judiciário, sobretudo as decisões proferidas pelo TRF, 

se mostraram até o momento bastante favoráveis à manutenção do status quo da situação 
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ambiental das usinas da Zona da Mata de Pernambuco, o que torna mais confortável o 

posicionamento dos usineiros em não aderir a nenhum acordo. 

Embora a operação Engenho Verde tenha como questão central e de difícil aceitação o 

cumprimento das APP´s e RL´s, ela não se limita a estes aspectos da legislação, uma vez que 

faz exigências de informação e de adequação do empreendimento através do licenciamento 

ambiental, que tem um cunho mais abrangente em relação ao empreendimento e envolve não 

só o cumprimento das leis, mas uma inserção mais direta do Estado na gestão ambiental do 

empreendimento, através da aplicação de outros mecanismos de comando-controle, como o 

monitoramento e a fiscalização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O quadro de degradação ambiental da Zona da Mata pernambucana está intimamente 

relacionado à forma de apropriação deste espaço através da instituição das modernas 

plantações, num processo que vem se renovando desde o século XVI. Como parte integrante 

da expansão do capitalismo europeu, e da visão utilitarista e hierárquica da natureza e das 

“pessoas naturais”, as plantações marcaram profundamente a estrutura agrária, social e 

política desta região até os dias atuais.  

O poder dos proprietários advindo do exercício do monopólio sobre a terra, escravos, e 

produção desde o regime de sesmarias no Brasil foi acentuado através da criação da Lei de 

Terras, em 1850, e da adoção da concepção burguesa liberal do direito de propriedade no 

século XIX, em relação ao qual o Estado brasileiro conferiu amplos poderes e proteção.  

Ao longo do século XX, uma série de direitos fundamentais difusos e coletivos 

surgiram e passaram a ser reconhecidos juridicamente; também houve uma mudança no 

conteúdo jurídico do direito de propriedade, pela inserção da função social e ambiental como 

parte deste novo conteúdo, inclusive no Brasil. Entretanto, ainda predomina a concepção do 

direito de propriedade individual burguês dos séculos XVIII/XIX, havendo enormes 

dificuldades em se efetivar a tutela dos direitos coletivos e difusos, a proteção ambiental e a 

função social da propriedade no Brasil, particularmente da propriedade da terra.  

A propriedade privada e o modelo predatório de exploração da natureza, crescente, em 

larga escala e a ritmo acelerado, estão intimamente ligados ao desenvolvimento do 

capitalismo em nível mundial. Uma vez que a propriedade privada e o crescimento econômico 

compõem a base desse sistema, a tentativa de imposição de limitações se dá num campo de 

conflitos, ainda que, juridicamente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

função social da propriedade sejam, com elas, formalmente compatíveis.  

Apesar da posição privilegiada na sociedade atual, em razão da legitimidade que 

encerra, a questão ambiental é um grande palco de disputas. A operação Engenho Verde 

realizada entre junho/julho de 2008 pelo IBAMA sobre o setor sucroalcooleiro de 

Pernambuco evidencia este conflito.  

Ao longo da pesquisa verificamos que diversos fatores contribuem para a não 

efetivação do meio ambiente como um direito fundamental no Brasil, dentre os quais a 

fragilidade das políticas ambientais em face da política econômica; a falta de estrutura dos 

órgãos ambientais e sua vulnerabilidade a determinados interesses econômicos e políticos; a 

modernização do setor sucroalcooleiro através do apoio técnico-científico e estatal, bem como 
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em razão da inserção no mercado “verde” mundial, através da produção do etanol e da 

incorporação de um certo discurso de sustentabilidade; além do posicionamento conservador 

do judiciário na aplicação do princípio da função social da propriedade rural no Brasil, dentre 

outros. 

No caso da tentativa de adequação ambiental legal dos usineiros de Pernambuco pela 

operação Engenho Verde, consideramos que a dificuldade em se efetivar as normas resulta 

não só do conflito entre a imposição de limitações ambientais ao exercício da atividade 

econômica que incide sobre um setor produtivo. Ela decorre, particularmente, da resistência à 

aceitação de limitações por parte de um setor específico da região, que age como classe, e que 

historicamente sempre deteve o poder econômico e político no estado; poder este 

profundamente associado ao exercício do quase monopólio sobre a terra e sobre os recursos 

naturais da região. 

Os usineiros resistem em cumprir não só as normas do Código Florestal, que é visto 

como uma intervenção indevida na propriedade privada, mas se negam a fornecer 

informações básicas sobre suas propriedades rurais, criando óbices ao exercício da gestão e da 

fiscalização legal dos órgãos ambientais sobre o uso dos recursos naturais que estão sob o 

desfrute e controle privado apenas das usinas.  

Embora de forma contraditória, as usinas contam com o apoio do Estado na 

manutenção deste status quo. Tal fato pode ser percebido através do Termo de Compromisso 

realizado entre o Governo de Pernambuco/CPRH e o Sindaçúcar/PE, bem como das decisões 

judiciais proferidas no bojo das ações civis públicas interpostas pelo IBAMA contra as usinas, 

particularmente as oriundas do Tribunal. Além disso, os principais jornais impressos 

pernambucanos, Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco, se posicionam ao lado dos 

usineiros, assumindo o discurso do setor até mesmo de forma literal, como demonstrado ao 

longo do trabalho. 

A preocupação com as condições ambientais da Zona da Mata de Pernambuco não é 

recente na academia e nos órgãos ambientais, mas o quadro só tem se agravado ao longo dos 

anos. A quase inexistência de Mata Atlântica na região, e a poluição e assoreamento dos rios 

constituem preocupações que já foram esboçadas até mesmo por usinas de Pernambuco, em 

que pese a exceção. É sabido que a manutenção das bases materiais da produção constitui 

condição sine qua non para a sobrevivência da própria produção, como do sistema produtivo 

de uma forma geral. Portanto, ainda que sob o capitalismo, e sob a propriedade das usinas, 
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alguma melhoria na condição ambiental da região deverá ser realizada. Porém, ao que tudo 

indica, não agora.  

A operação Engenho Verde ainda não teve desdobramentos no que tange a esta 

mudança na feição ambiental da Zona da Mata, conforme o pretendido pelo IBAMA. Mas ela 

colocou em evidência o quadro de degradação ambiental da região, o uso ilegítimo da 

propriedade da terra pelas usinas e a responsabilidade do setor sucroalcooleiro por esta 

situação de degradação. 

Ressalte-se que, a adequação ambiental legal das propriedades rurais usineiras não 

implica na sua sustentabilidade. O que o licenciamento ambiental supostamente atesta é a 

“viabilidade ambiental” do empreendimento, medida por meio de critérios legais baseados nas 

possibilidades técnicas e nas definições “aleatórias” da lei, além de levar em conta critérios de 

conveniência política e econômica em relação aos quais o Estado se posiciona no âmbito do 

capitalismo.  

Como discutido neste trabalho, a monocultura canavieira da Zona da Mata de 

Pernambuco é insustentável e o uso ilegítimo das propriedades rurais das usinas 

sucroalcooleiras é verificado tanto no que tange à legalidade ambiental e à Função Social da 

Propriedade, quanto no que tange à sustentabilidade da produção. 

Mas a operação Engenho Verde criou um fato político extremamente relevante em 

Pernambuco, ao tocar nos “intocáveis”, gerando um grande desconforto para o setor que, 

ainda que a contra-gosto e sem grandes intenções de se adequar ambientalmente, teve que 

participar de reuniões no Ministério Público Federal e está respondendo a processos judiciais 

por danos e descumprimento das normas ambientais.  

 Também para o Poder Judiciário local a operação Engenho Verde criou uma situação 

delicada. Ainda que prevaleçam as interpretações mais conservadoras quanto à ação do 

IBAMA e ao direito ambiental, as ações civis públicas contra as usinas possibilitou aos 

magistrados o início de uma discussão jurídica e política sobre a questão ambiental da Zona 

da Mata de Pernambuco; a partir daí, este Poder passa a responder socialmente por suas 

decisões na seara ambiental. Ademais, o fato de algumas decisões serem proferidas em favor 

do IBAMA, mesmo que minoritárias, indicam a possibilidade de uma mudança na 

interpretação do direito que leve em conta mais os aspectos coletivos, demonstrando o 

surgimento deste novo campo de disputa, que vai alcançando o judiciário. 
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