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RESUMO 
 

Esta dissertação foi desenvolvida no município de Toritama, situado na 

Região de Desenvolvimento do Agreste Setentrional pernambucano. O objetivo 

foi analisar o processo de lavagem usado nas lavanderias de jeans, identificar 

a demanda de água e seu destino final, e propor um modelo de gestão da água 

nas lavanderias, recurso natural bastante escasso naquele Município. A 

pesquisa, que envolveu levantamentos de dados primários e secundários, fez a 

leitura da realidade do município de Toritama, nas dimensões fisiográfica, socio- 

econômica e ambiental e mostrou situação  de conflitos emergentes, a partir da 

pouca importância dada à dimensão ambiental no processo de instalação do 

Pólo Industrial de Toritama. Foi realizada uma pesquisa envolvendo 17% do 
universo de lavanderias, cujos resultados demonstraram que há um alto 

consumo de água, com variação entre a alta, baixa e média estação. Esta 

variação nas lavanderias pesquisadas, vai de 5.000 m3/mês, na alta estação, a 

500 m3/mês na baixa, passando por 3.000 m3/mês, na média estação. Durante 

a pesquisa, procurou-se entender se os empresários relacionavam o processo 

produtivo em si, com a necessidade de cuidar do meio ambiente, 

especialmente da água. Constatou-se que todas as lavanderias pesquisadas já 

haviam implantado o sistema de tratamento de água. Os dados levantados 

subsidiaram a sugestão do modelo de gestão da água nas lavanderias, cuja 

mensagem principal é conservar a água para tornar sustentável o Pólo de 

Confecção de Jeans, em Toritama. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Água, Lavanderia de Jeans, Gestão Ambiental, Meio Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

This essay was developed in the city town of Toritama, located in the 

middle Northheastern spot development of Pernambuco. The main goal was to 

analyse the washing process of jeans used by the washer workers, to identify 

the amount of water used and it’s final destination, as well as to suggest a 

management model for the water used, which is a very insufficient natural 

resource in that town. The research, which envolves primary and secondary 

research, made the real recognition of the city town of Toritama, in the 

physiographic dimension, socioeconomic and environmental and showed a 

situation of emergent conflicts, resulting from the little importance given to the 

environmental dimension in the process of the installation of the industrial 

Center of Toritama. Research Involved 17% of washhouses in the area, 

whose results showed that there is a high consumption of water, with a 

variation between high, low and mid season. This studied variation of the 

washhouses, ranges from 5.000 m3 month during the high season, 500 m3 a 

month in the low, going through 3.000 m3  a month in the mid season. The 

research, tried to find out and understand if the businessmen linked the 

productive process itself, with the need of take care of the environment, 

especially the water. It was found that all the washhouses involved in the 

research had already installed the system of water treatment. The data found 

supported the suggestion of the management model of the water in the 

washhouses, whose main message is to preserve the water to make the 

manufacturing Center of Jeans maintainable, in Toritama.  

 

 

 

KEYWORDS: Water, Washhouse of Jeans, Environmental Management,  

Environment.       
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1 INTRODUÇÃO  
  

1.1 Contextualização  

 

Durante muito tempo, prevaleceu no meio econômico o argumento de 

que crescimento e preservação do meio ambiente não poderiam andar juntos: 

primeiro se deveria cuidar do crescimento para somente depois, do meio 

ambiente. Hoje, as evidências não deixam margens à dúvida de que esse 

argumento estava equivocado: o crescimento pode e deve interagir com o meio 

ambiente.  

O meio ambiente é hoje entendido como sendo uma artéria vital do 

desenvolvimento. Isto significa que crescimento econômico e meio ambiente 

estariam também intrinsecamente ligados. No entanto, quando se trata de 

crescimento, não se considerou por muito tempo o meio ambiente como peça 

fundamental. Os desequilíbrios ecológicos dos nossos dias não somente 

expõem a nossa crueldade com a mãe natureza, como explicam a ausência de 

racionalidade econômica na exploração dos recursos naturais, durante séculos. 

Esse processo tem-se agravado mais e mais com o despertar do capitalismo, 

provedor de riquezas materiais, mediante a apropriação privada e a exploração 

intensa dos elementos naturais: água, ar, solo, fauna e flora. A História registra 

que o agravamento dos problemas ambientais se deu a partir da revolução 

industrial, em virtude da produção em grande escala. 

Portanto, os impactos ambientais se estabelecem no processo de 

industrialização e comercialização de bens e serviços em geral, tendo-se 

agravado mais com a globalização. As sociedades contemporâneas, 

globalizadas, dão sinais de ainda ignorar a importância de se preservar o meio 

ambiente, sem o que, dificilmente, alcançaremos a desejada sustentabilidade. 

O capitalismo, acentuado com o processo de industrialização, 

principalmente nos países detentores de maior volume de capital, trouxe 

consigo vantagens como o crescimento das riquezas. Todavia, não conseguiu 

resolver questões profundas como a exclusão social, as desigualdades entre as 

classes e o desequilíbrio ecológico.  
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A forma de apropriação dos recursos naturais tem causado sérios 

problemas, como a migração de trabalhadores para os centros urbanos em 

busca de trabalho e melhores condições de vida.  

Nos centros urbanos, geram-se enormes bolsões de pobreza, causados 

pelo capital competitivo: a mão-de-obra não qualificada frente ao crescente 

desenvolvimento tecnológico, não pôde, claro, dar sua contribuição. Essa 

população, excluída do mercado de trabalho, passou a viver em palafitas, às 

margens de canais, poluindo os rios, os lagos, as correntes marítimas. 

Mas não é apenas a população excluída do mercado de trabalho que 

polui as águas, não: as indústrias contaminam as águas pelo uso no seu 

processo produtivo de vários insumos não degradáveis.  

A maior parcela da água doce disponível no planeta é destinada à 

agricultura irrigada (70%). Segundo o Conselho Mundial de Água (World Water 

Council), em 2025, serão necessários mais 17% desse recurso para abastecer 

o mundo1. 

Em todo processo produtivo, os insumos são básicos para sua eficiência 

e eficácia. Há casos em que a água é o recurso fundamental e presente ao 

longo de todo o processo. Dentre outras, cita-se a indústria têxtil como aquela 

que demanda um elevado consumo de água. Neste sentido, buscou-se 

entender o processo final da confecção do jeans, que é a lavagem.  

 
1.2 Caracterização e importância do problema 

 

O processo de industrialização do jeans envolve, entre outros insumos, uma 

demanda significativa de água. Estima-se que em Toritama são confeccionadas 

800.000 (oitocentas mil) peças por mês e que, para cada peça produzida, são 

gastos de 10 a 40 litros de água. Isto significa que, em um único mês, são 

consumidos na lavagem da confecção por volta de 32 milhões de litros de água. 

Esta água, em quase sua totalidade, após a utilização pelas lavanderias, é 

despejada no Rio Capibaribe, sem passar por tratamento adequado para 

amenizar os efluentes nela diluídos.  
                                                 
1 CONFEA (Ano IV – nº 22 – abril/maio/junho 2005) – Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, p.23. 
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As lavanderias do jeans de Toritama, além de consumir uma vultosa 

quantidade de água, lançam seus efluentes industriais diretamente no leito do 

Rio Capibaribe, sem tratamentos adequados, o que contribui para a poluição 

das águas e a redução dos níveis de qualidade de vida da população. A 

poluição provocada pelas lavanderias do jeans sinaliza uma certa ausência do 

poder público e dos órgãos de controle ambiental estadual. Por outro lado, a 

sociedade pode estar a ignorar os riscos à saúde decorrentes das águas 

contaminadas pelas lavanderias. 

Esta situação assume proporções maiores quando se observa que 

Toritama está entre os municípios pernambucanos que apresentam maior 

escassez de água. Tanto é assim que seu abastecimento de água é feito pela 

COMPESA, em uma única oferta semanal. No Município, 93%2 da água 

utilizada pelas lavanderias vem da compra em carros-pipas, cujo trajeto é a 

Barragem do Jucazinho – cidade de Toritama. Além dessa, há outras fontes de 

captação de água. Porém, a água de rejeitos tem o mesmo destino – a volta ao 

Rio Capibaribe. 

Analisando este problema, tanto pelo ângulo ambiental como pelo do 

desenvolvimento local, verifica-se que o estudo foi capaz de proporcionar uma 

reflexão crítica sobre o modelo de desenvolvimento local instalado em Toritama 

e oferecer uma proposta de gestão da água para as empresas de lavagem e 

confecção em jeans.  

O estudo visa a investigar o processo de lavagem das confecções com 

jeans produzidas em Toritama, para identificar elementos que subsidiem a 

construção de uma proposta de gestão3 do uso da água, capaz de otimizar a 

quantidade e a qualidade desse recurso natural no processo final de confecção 

de vestuários, contribuindo assim para o processo de sustentabilidade, tanto da 

água, enquanto recurso natural indispensável à qualidade de vida, como da 

cadeia produtiva local. 

                                                 
2 Fonte: CPRH/CONDEPE. 
3 Para GODARD (1997): “gestão, no domínio da água, trata-se de dispositivos instalados 

visando assegurar sua disponibilidade, tanto em termos de qualidade quanto em quantidade, 

considerando-se as necessidades e os usos correntes desses recursos”. 
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Neste contexto, o estudo assumiria uma importância significativa, uma 

vez que poderá contribuir para a conservação da água, tanto a nível das 

empresas como para a população. Essa conduta de conservação repercutiria 

na sustentabilidade do processo produtivo instalado em Toritama como 

também, de forma indireta, mas significativa, na saúde da população. Portanto, 

é um estudo que, além de subsidiar políticas publicas relacionadas à 

conservação de um recurso natural escasso na região, propõe também 

contribuir para a transformação de hábitos e valores dos sujeitos sociais do 

processo de desenvolvimento daquele Município. 

 

1.3 Hipóteses da Pesquisa 

 
1ª) Os impactos ambientais mais evidentes têm suas relações 

acentuadas nas bases do processo de industrialização e 

comercialização de bens e serviços em geral, tendo avançado ainda 

mais com a globalização desses mercados. 

2ª) As indústrias do jeans contribuem para a contaminação das águas 

do Rio Capibaribe, ao lançarem efluentes tóxicos sem tratamento, 

prejudicando os segmentos pobres da população, que moram nas 

proximidades dos cursos d’água, e que dali extraem sua 

alimentação.  

3ª) O processo de lavagem do jeans demonstra que não tem havido 

uma ação efetiva do poder público ou compromisso da coletividade 

em buscar, de forma conjunta, solução para atenuar os efeitos 

ambientais negativos à saúde e à qualidade de vida da população.  

4ª) A importância da gestão ambiental como instrumento promotor do 

desenvolvimento, parece não ter sido absorvida pela indústria do 

jeans de Toritama: a água como recurso natural responsável por 

grande parte do processo de produção do jeans não foi 

considerada, até o presente, como bem social responsável pela 

sustentabilidade. 

5ª) A defesa das necessidades básicas do indivíduo, na qual se insere 

a questão ambiental, tem assumido papel preponderante, se 

comparada às de ordens coletivas. Cada indivíduo, de acordo com 
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seus interesses, objetivos e expectativas de vida, dependendo de 

sua condição socioeconômica e cultural, acrescenta um juízo sobre 

as condições de qualidade ambiental. 

6ª) As relações contemporâneas das sociedades globalizadas do 

homem com o meio parecem ainda ignorar o fato de que, se não 

agem com eficiência na direção de preservar o meio ambiente, 

dificilmente ter-se-á a verdadeira sustentabilidade. 

 

Pergunta chave: A reciclagem da água das lavanderias do jeans pode 
viabilizar o crescimento com desenvolvimento 
sustentável? 

 

1.4 Objetivos: Geral e Específicos 

 

1.4.1 Geral: 
 

Analisar o processo de lavagem do jeans, de modo a identificar a 

demanda de água, e visando a definir elementos para a construção de um 

modelo de gestão capaz de assegurar a sustentabilidade de uma das atividades 

produtivas responsáveis pelo desenvolvimento local em Toritama. 

 

1.4.2 Específicos:  
 

Analisar o processo de crescimento/desenvolvimento de Toritama, no 

contexto do Agreste de Pernambuco, para o período compreendido 

entre 1991 e 2005. 

Descrever o processo de confecção em jeans evidenciando a cadeia 

produtiva no qual ele se insere.  

Descrever o processo de produção final em jeans (lavagem) 

identificando seus principais insumos (água, tecidos, lenha, argila, 

areia, produtos químicos, etc).  

Identificar quais as estratégias para composição do modelo de gestão 

da água no processo de produção final em jeans.  
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Criar um modelo de gestão e promover a sua divulgação perante os 

empresários, o poder publico local e as agências de controle 

ambiental. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
 

Refletir sobre as intervenções ambientais a partir da instalação do Pólo 

de Confecções, é pensar um conjunto de conteúdos que permeiam toda a 

trajetória da evolução da compreensão de uma determinada sociedade local 

com a questão do crescimento/desenvolvimento e sua relação com o meio 

ambiente.  A primeira questão é saber de que conjunto ou parte da sociedade 

local estamos falando. A segunda, é analisar o atual dilema do forte laço, às 

vezes constatado ou não, entre desenvolvimento e meio ambiente. E, por 

último, identificar que estratégias ou caminhos apontarão para a solução deste 

dilema naquela realidade. Sob estas perspectivas, foram identificados na 

literatura alguns reflexos que permitiram um avanço na compreensão dos 

diferentes atores sociais, frente ao desafio que é entender e identificar 

estratégias de convivência adequadas para assegurar o processo de 

sustentabilidade do desenvolvimento que se instala na realidade estudada.  

O Município pesquisado faz parte de uma região brasileira marcada por 

profundas dificuldades. No século passado, mais precisamente na metade, a 

literatura sobre o Nordeste Brasileiro afirmava que se tratava de um território 

com cerca de 40 milhões de habitantes, ou seja, 1/3 da população do Brasil, da 

qual mais de 30% viviam em condições de miséria absoluta. (Relatório do 

Banco Mundial, apud Lima, 1997)4. Na década de 90, este estigma iniciava sua 

reversão. Em 1995, foi apresentado o documento intitulado Pacto Nordeste: 

ações estratégicas para um salto do desenvolvimento regional, onde se 

afirmava:  

Nos últimos 35 anos, o Nordeste conseguiu reverter a 
tendência à perda de posição econômica e social no 
quadro geral do País. Entretanto, ainda ostenta 
inaceitáveis índices de pobreza e qualidade de vida, assim 
como grandes desníveis intra-regionais de crescimento 
econômico, comprometendo sua sustentabilidade. O novo 
contexto nacional de desenvolvimento – marcado pela 
rápida e ampla inserção no comércio mundial, abertura 
para o capital estrangeiro, integração em megablocos 
econômicos e retração da presença do Estado na 
economia – impõe a necessidade de novas e avançadas 
formas de articulação das macrorregiões, na perspectiva 

                                                 
4 Banco Mundial apud LIMA, Maria José 
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de uma “integração competitiva”. Tornar o Nordeste 
atrativo para a iniciativa privada nacional e estrangeira e 
competitivo nos concorridos mercados interno e externo 
supõe a criação, fomento, multiplicação e difusão 
intra-regional de pujantes focos de eficiência 
econômica. Isso permitirá que, a médio prazo, a Região 
se converta em importante e dinâmico parceiro do Sul e 
Sudeste, na edificação de uma nação horizontalmente 
integrada e verdadeiramente desenvolvida. Para tanto, 
impõe-se uma forte aliança política e uma crescente 
articulação econômica com as macrorregiões Norte e 
Centro-Oeste. Para essa transformação, propõe-se uma 
estratégia de 5 pontos, na perspectiva de 1996/2010: (i) 
consolidação da base econômica regional; (ii) 
complementação da infra-estrutura física requerida; (iii) 
ênfase na capacitação humana e no avanço científico e 
tecnológico; (iv) alargamento da oferta de serviços de 
saúde preventiva e saneamento básico; e (v) 
aprimoramento dos mecanismos operativos e do aparato 
governamental na Região. Tal estratégia – que deve 
permitir a superação das grandes questões sociais do 
Nordeste (a do desemprego e a da pobreza absoluta) – 
não se cumprirá sem um PACTO nacional explícito.    

 
Inicialmente, foram abordadas questões básicas relacionadas ao 

desenvolvimento da Região Nordeste; passando ao ciclo do algodão - matéria-

prima utilizada na confecção – e à indústria têxtil brasileira; aos arranjos 

produtivos e desenvolvimento local; à gestão pública, e, por fim, à importância 

da água, - matéria-prima utilizada pelas lavanderias do jeans – e os impactos 

ambientais da indústria têxtil na água e na emissão atmosférica.   

 

2.1 Desenvolvimento  

 
 2.1.1 O Desenvolvimento - Região Nordeste 

 

As transformações propostas demandavam a decisão política de 

revigorar os organismos regionais existentes, sobretudo na perspectiva do 

Estado se colocar com um papel essencialmente pró-ativo. 

A idéia de um Pacto para o Nordeste foi ancorada em 2 pilares bem 

definidos. O primeiro diz respeito a “uma coalizão das forças políticas dos 

Estados em torno de um conjunto de interesse comum”. O segundo, refere-se à 

adesão política das demais regiões. Para viabilizar esses 2 pilares é necessário 
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que haja uma forte parceria entre a União, Estados e Municípios, conforme está 

citado no documento Pacto do Nordeste.   

De acordo com o documento PACTO NORDESTE5: 

 

Nas atuais condições que vive o País, considera-se 
imprescindível uma forte parceria de União, Estados e 
Municípios, tanto quanto entre setor público e iniciativa 
privada, para a edificação de uma sociedade avançada e 
sustentável, econômica, social, ambiental e politicamente. 
O Nordeste, porém, a despeito dos processos alcançados 
nas últimas décadas, ainda não tem condições sequer de 
acompanhar a poderosa torrente do crescente previsto 
para o Brasil, como um todo, na hipótese de alicerçar a 
construção do seu futuro nos empreendimentos do setor 
privado e no esforço de investimentos dos Estados e 
Municípios, segundo as proporções estimadas como 
média nacional. 

 
 

Entende-se, pois, que o princípio federativo assegurado na Constituição 

Cidadã de 1988, tem sua eficácia comprometida se não houver um dinamismo 

crescente das políticas públicas nos diversos níveis de governo: federal, 

estadual e municipal. Está se falando não apenas no que tange ao 

planejamento integrado das políticas públicas, como também dos aportes 

orçamentários necessários ao desenvolvimento regional.     

 

2.1.2 Desenvolvimento  
 

Sunkel6 entende por desenvolvimento um processo de transformação da 

sociedade, caracterizado por uma expansão de sua capacidade produtiva, a 

evolução dos índices de produtividade por trabalhador e de renda por pessoa; 

trocas na estrutura de classes e grupos e na organização social; 

                                                 
5 SUDENE. Pacto Nordeste : ações estratégicas para um salto do desenvolvimento regional. 
Recife, 1996.p. 5.  
 
6 SUNKEL, Osvaldo. Introducción La Interacción entre los estilos de desarrollo y el Médio 
ambiente en la América Latina. In: Estilos de desarrollo y médio ambiente en la América Latina.  
Selección de O. Sunkel. In. Giglo. México: Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Cultura 
Econômica, 1980. p. 10. 
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transformações culturais e de valores e trocas nas estruturas políticas e de 

poder, tudo o que conduz a uma elevação dos níveis médios de vida. 

A perspectiva do desenvolvimento proposto por Sunkel7 demonstra 

distanciar-se do cenário de Toritama, onde a expansão da capacidade produtiva 

e dos níveis médios de vida podem estar sendo afetados pelos problemas de 

saúde da população, em conseqüência da baixa qualidade da água consumida. 

Segundo Cheng8, crescimento econômico não é a mesma coisa que 

desenvolvimento, o qual possui três dimensões: social, econômica e ambiental. 

Erroneamente, PIB e a renda per capita vêm sendo utilizados como indicadores 

de desenvolvimento, negligenciando o progresso social e a melhoria do meio 

ambiente. 

Se o desejo é construir uma sociedade sustentável do ponto de vista 

ecológico, social e econômico, deve-se atribuir menos importância ao papel do 

PIB e da renda nacional na formulação de políticas e alargar o uso de 

indicadores sociais e ambientais.  

Em Toritama, a dimensão social e ambiental do processo de 

desenvolvimento tratado por Cheng vêm-se demonstrando preterida frente à 

dimensão econômica. O rápido crescimento da população, atraída pela oferta 

de emprego, trouxe problemas na ocupação dos reduzidos espaços urbanos, 

prejudicando o eixo social e ambiental do desenvolvimento.     

Para Goulet9, o desenvolvimento autêntico não pode existir quando 

necessidades de primeira ordem de muitos são sacrificadas em favor das 

necessidades de luxo de poucos, ou quando as necessidades de melhoria de 

muitos não são satisfeitas.  Nem toda nação com elevada renda per capita é 

autenticamente desenvolvida, pois o desenvolvimento requer bens qualitativos 

(liberdades e estima para todos), como seu componente.  

Embora Toritama possua Índice de Desenvolvimento Humano de 0,670, 

contra 0,692 do Estado de Pernambuco, de acordo com o IBGE/  censo 2000, a 

                                                 
7 SUNKEL, Osvaldo. Op. cit. 
8 CHENG, Fulai. Valores em mudança e construção de uma sociedade sustentável. In: Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas/ Clovis Cavalcanti (Org.). São 
Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997. p. 171. 
 
9 GOULET, Denis. Desenvolvimento autêntico: fazendo uso sustentável. In: Meio ambiente , 
Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas / Clovis Cavalcanti (Org.). São Paulo: Cortez: 
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997. p.77. 
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população não é suprida adequadamente por água de boa qualidade, esgotos 

domésticos etc., o que  compromete a sua longevidade.  O IDH é apurado 

segundo o nível de renda, longevidade e educação.  

Coimbra10 tem seus estudos focados no meio ambiente como parte 

indissociável do desenvolvimento, e afirma: 

 
é falso o dilema “ou meio ambiente ou desenvolvimento”. 
O meio ambiente é fonte de recurso para o 
desenvolvimento. O desenvolvimento se processa em 
função do Homem e não às custas do Homem. A nova 
cultura do desenvolvimento não prevê o retorno à 
iluminação à vela, projeta-se para o futuro, não para o 
passado. [...]  
 

O ponto fundamental é que o crescimento deve ser interrompido: o 

crescimento da população, da desertificação, das necessidades energéticas, do 

consumismo, das alterações climáticas, dos armamentos nucleares, das 

espécies animais extintas, do custo energético dos alimentos, da fome no 

mundo.  

No caso de Toritama, percebe-se que o meio ambiente não é levado em 

conta dentro de sua proposta de crescimento. As ações mais recentes de 

controle ambiental têm sido implementadas por iniciativa do Ministério Público, 

em parceria com a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos e Meio 

ambiente (CPRH) e com o Serviço Brasileiro de Assistência às Pequenas e 

Médias Empresas (SEBRAE).   

 

2.1.3 Desenvolvimento Local11 
 
No atual momento vivenciado pela sociedade, o objetivo prioritário do 

desenvolvimento é propiciar a melhoria da qualidade de vida das populações e 

perseguir a conquista de modos de vida mais sustentáveis. Portanto, é 

importante que se ampliem as oportunidades dos sujeitos sociais, tornando-os 

mais participativos e colocando-os em condições de vivenciarem mais 
                                                 
10 COIMBRA, José de Ávila Aguiar. O Outro Lado do Meio Ambiente: uma incursão humanista 
na questão ambiental. Campinas – SP: Millennium, 2002. pp. 50-53.   
 
11 Os princípios e ações aqui mencionados estão de acordo com o plano de ação para ao desenvolvimento 
sustentável contido na Agenda 21 Local, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica.  
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efetivamente as práticas democráticas. Em 1991, a CEPAL – Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe - afirmou enfaticamente que “o 

marco ético para um desenvolvimento adequado é que ele ocorra como um 

processo participativo, eqüitativo e sustentável. Participativo porque deve 

assegurar o concurso de todos em sua construção; eqüitativo porque seus 

benefícios devem universalizar-se em função das necessidades e sustentável 

porque as atuais gerações não têm o direito de ameaçar o destino das futuras 

gerações”12.  

O desenvolvimento local coloca como centro da questão a qualidade de 

vida cujo significado envolve conhecimento, experiência e valores de indivíduos 

e coletividades. Abrange um conjunto diversificado de experiências, percepção, 

dimensões culturais, éticas, psicológicas, espirituais, políticas, ambientais e 

filosóficas, etc (Figura 2.1). É um conjunto de necessidades relativizado pela 

sociedade em seus diferentes estágios de desenvolvimento. Portanto, é uma 

categoria complexa, porém necessária para estudos que foquem o 

desenvolvimento local. Outro aspecto que merece uma reflexão é o qualificativo 

de local. Em nenhum momento, local deve ser traduzido com a dimensão de 

extensão, mas sobretudo com a concepção de território entendido como o 

“espaço em construção permanente, produto da dinâmica social em que 

tensionam sujeitos sociais colocados numa arena política”13.  

 

 

 

 

Figura 2.1 - O diagrama mostra a 
complexidade do significado de 

qualidade de vida. Fonte: BUSS, Paulo e Ramos. 

                                                 

12 BUSS, Paulo e RAMOS, Célia Leitão – Desenvolvimento Local e Agenda 21 – desafio da 
cidadania no Desenvolvimento Local – Rio de Janeiro: Oficina Social 2000: p.13-26. 

 
13 MENDES apud BUSS, Paulo e RAMOS, Célia Leitão – Desenvolvimento Local e Agenda 
21 – desafio da cidadania no Desenvolvimento Local – Rio de Janeiro: Oficina Social 2000: 
p.13-26. 
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Olhando Toritama na perspectiva do desenvolvimento local, percebe-se 

que pouco ou nada existe dessa concepção. Seu crescimento desordenado, a 

presença maciça de moradores novos, que buscam o lucro fácil, e a ausência 

completa de participação definem muito bem esse quadro. A população ali 

residente vive em constante ameaça de riscos à saúde, tanto pela poluição das 

águas, como pela falta de saneamento básico.  

2.1.4 Arranjos Produtivos    

Para Amorim, coordenadora da Rede NÓS14:  

Toritama, em Pernambuco, é um diferencial importante 
dos Arranjos Produtivos. O Município tem um Arranjo 
Produtivo muito forte, que se especializa na produção de 
jeans. [...] É uma história muito interessante, porque eles, 
mesmo tendo pouca água, conseguem produzir 15% do 
jeans no Brasil – e quando falo jeans, estou falando de 
lavagem do jeans, onde a água é um insumo 
importantíssimo. Essa inovação que eles desenvolveram 
lá permite que trabalhem um processo que tem na água a 
matéria-prima principal, mesmo sendo a água um bem 
muito escasso na região. [...]  

Nessa concepção, os arranjos produtivos, além de realizar ações que 

ajudem a gerar renda e emprego, o governo municipal pode incentivar novas 

formas de organização da produção e de cooperação.  Nesse contexto, a ação 

dos governos municipais, embora tenha-se mostrado limitada, há casos de 

sucesso onde esse governo pode assumir tarefas que contribuam para romper 
circuitos fechados, através, por exemplo: (1) de uma legislação eficaz que atenda aos 

anseios da sociedade como um todo; (2) da geração de emprego e renda; (3) da 

articulação de linhas de créditos mais favoráveis aos pequenos empreendedores; (4) 

da eliminação de entraves legais e administrativos para desonerar as iniciativas dos 

cidadãos mais pobres; (5) de uma política fiscal austera que pela arrecadação e gastos 

propicie uma melhor qualidade de vida aos cidadãos; (6) de incentivo a novos 

investimentos por meio de um conjunto coerente de cursos práticos qualificadores de  

                                                 
14 A Rede Norte / Nordeste de Inclusão Social e Redução da Pobreza (Rede NÓS) trabalha com 
aprendizado e conhecimento, divulga informações, novas idéias e conceitos, por meio de 
seminários transmitidos em videoconferências pela Rede Global de Aprendizagem para o 
Desenvolvimento (GDLN). 
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mão de obra, além da provisão do ensino formal; (7) do 
estímulo aos direitos políticos e sociais; (8) de uma 
melhoria das bases institucionais do Município e; (9) da 
disponibilização de informações, base de dados de 
produção, comércio e serviços.  

 

Portanto, entender a cadeia produtiva que ora se instala em Toritama, 

analisá-la definindo seus principais insumos e criar estratégias para conservá-la 

parece ser o caminho mais adequado para encontrar a sustentabilidade15 tão 

desejada.    

Em Toritama, os arranjos produtivos demonstram ser incipientes, em 

especial, por conta da limitação de créditos para os pequenos produtores, da 

ausência de um programa contínuo de capacitação da mão de obra e pela falta 

de um planejamento estratégico que contemple tanto o interesse público quanto 

o privado. 

No caso em questão, a proposta é estudar as formas de uso da água, 

identificar as estratégias de gestão que contribuam para tornar a produção de 

jeans sustentável e, conseqüentemente, consolidá-la como uma base do 

desenvolvimento local.  

    

2.2 Gestão Pública 

 

Para TROSA16, o Estado não pode:  

 
(1) ficar indiferente à globalização econômica e 
tecnológica, sob o risco de ver sua capacidade de 
influência reduzida; [...] (2) ficar indiferente à evolução dos 
usuários que não querem apenas serviços mais corteses, 
mas também serviços adaptados a seus problemas, mais 
do que soluções gerais válidas para todo mundo; (3) ficar 
indiferente aos seus servidores, para os quais a ausência 
de iniciativa e a lentidão de circuitos hierárquicos e de 
gestão tornam-se cada vez mais difíceis de serem 
tolerados; (4) O Estado em todos os países é pressionado 

                                                 
15 A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento define como 
sustentável: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades”. 
 
16TROSA, S. Gestão Pública por Resultados: quando o estado se compromete. Rio de Janeiro: 
Revan; Brasília: ENAP, 2001. p. 19.  
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pela opinião pública a prestar contas. Não as contas 
tradicionais, os longos relatórios, mas sim, prestar conta 
dos serviços prestados aos cidadãos, com quais custos e 
com que eficácia (positivo ou negativo para os cidadãos) 
[...]  

 
Melhor do que partir de objetivos (método dedutivo que parte da vontade 

para chegar aos meios), a tendência atual é definir os resultados (método 

indutivo que parte dos problemas e dos efeitos para chegar aos objetivos 

esperados) e deixar aos agentes a escolha dos meios e das estratégias.17  

Percebemos, portanto, que a administração pública brasileira precisa 

buscar os resultados ao invés de traçar meros objetivos como os critérios 

únicos que prevaleceram durante os anos 70-80 do final do século passado. 

 Ao traçar resultados, necessário se faz um sistema de monitoramento 

das atividades frente às metas a serem atingidas e aos resultados a serem 

alcançados. Esse fato pode estar afetando a resolução da questão ambiental. 

Contudo, será avaliado como estratégia para a composição do modelo de 

gestão da água no processo de produção final em jeans.     

 
Para Castells18,  

assim pode perceber-se o surgimento de uma nova forma 
de Estado que denomino Estado-rede, como forma  
institucional que parece eficaz para responder aos 
desafios da era da informação.  [...] É. se meus dados e 
observações não estiverem errados, a forma institucional 
que surge e se adapta aos novos problemas da 
administração pública e gestão política [...] Os processos 
estruturadores da economia, da tecnologia, da 
comunicação, estão cada vez mais globalizados. [...] Esse 
sistema global tem estrutura de rede, conecta tudo o que 
vale e desconecta tudo o que não vale ou se desvaloriza: 
pessoas, empresas, territórios e organizações. [...] A idéia 
fundamental é a de uma difusão do poder de centros para 
o poder de redes, exercido conjuntamente por diferentes 
soberanos parciais em seus territórios e atribuições, que 
constantemente devem referir-se a seu entorno 
institucional, feito de relações tanto horizontal como 
verticais. 

                                                 
17 TROSA, S. Op. cit., p. 29.   
     
18  CASTELLS, M. Para o Estado-Rede: Globalização Econômica e Instituições Políticas na Era 
da Informação. In: PEREIRA, L. C. B.; WILHEIN, J.; SOLA, L. (ORGS). Sociedade e Estado em 
Transformação. São Paulo - SP: UNESP: Brasília: ENAP, 1999. p. 149-169. 
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Entende-se, pois, que é necessário uma ampla flexibilização das práticas 

atuais não apenas de poder, mas também, de recursos, de maneira a resolver 

as demandas diretas dos cidadãos. Percebe-se que, em Toritama, as decisões 

parecem que ainda se centralizam, o que dificulta a formação de um capital 

social pró-ativo na resolução dos problemas comuns da população.   

Esse fato pode estar afetando a resolução da questão ambiental. 

Contudo, será avaliado como estratégia para composição do modelo de gestão 

da água no processo de produção final em jeans. Promover o conhecimento 

desse modelo de gestão pelos empresários de Toritama também se inclui entre 

os objetivos da pesquisa.      

De acordo com o PROJETO ARIDAS19, na dimensão geoambiental, a 

estratégia de gestão contempla a utilização racional e a conservação dos 

recursos naturais aliada à proteção do meio ambiente, patrimônio natural de 

todos os nordestinos e brasileiros: 

 
A estratégia regional de desenvolvimento sustentável é o 
novo projeto de que o Nordeste necessita para conquistar 
a modernidade, construindo sociedade eficiente, justa, 
democrática. Sociedade capaz de integrar, numa 
perspectiva holística, o homem em seu meio ambiente, a 
cultura e a natureza (Figura 2.2)  

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2.2 - Diagrama do desenvolvimento 
sustentável do Nordeste: dimensões 
estratégicas. Fonte: Projeto Áridas 
                                                                                  

 
 
[...] Com efeito, torna-se difícil proteger o meio ambiente 
na ausência de crescimento, e especialmente, de mais 
bem-estar - e sem que as atividades humanas estejam 

                                                 
19 BRASIL, PROJETO ÁRIDAS. Nordeste: uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 
Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 1995. p. 89-122. 
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organizadas de forma compatível com os objetivos de 
conservação da natureza. [...] Não há porém como crescer 
dilapidando o patrimônio natural não renovável.  
E pouco vale conservar a natureza sem obter, 
concomitante do uso racional e sustentável de seus 
recursos, crescimento e bem estar. Ou produzir 
crescimento com exclusão de seus benefícios para grande 
parcela da população. [...] 
Proteger a natureza não significa preservá-la como algo 
intocável, imobilizando-a a ponto de comprometer o 
progresso e o bem estar. Trata-se, ao contrário, de 
aprofundar seu conhecimento e aplicar, em seu manejo, a 
ciência e a tecnologia moderna como alavancas do 
desenvolvimento sustentável, explorando suas muitas 
oportunidades, porém, evitando seu uso predatório e 
protegendo os ecossistemas frágeis e a biodiversidade.20  
 

A pesquisa pode indicar que o crescimento de Toritama vem causando 

séria exclusão à população, a partir dos efluentes tóxicos lançados no Rio 

Capibaribe pelas lavanderias do jeans. Concordamos com o autor ao mencionar 

que “proteger a natureza não significa preservá-la como algo intocável, 

imobilizando-a a ponto de comprometer o progresso e o bem-estar”. O reuso da 

água pelas lavanderias será avaliada como estratégia para composição do 

modelo de gestão da água no processo de produção final em jeans.  

 

2.3  Importância da Água 

 
Para Milarè21: 

embora 3/4 da superfície da Terra sejam de água, apenas 
2,5% desse total são formadas por água doce, 
aproveitável para consumo e para irrigação. A maior parte 
está nos oceanos e ainda não há formas científicas e 
economicamente viáveis para aproveitá-la. A água doce 
disponível é ainda mais escassa se levarmos em conta 
que 80% dela está contida nas geleiras, nos pólos do 
Planeta.  
Isso nos permite concluir que a água, ao contrário do que 
se possa imaginar, não é um recurso abundante e tão 
pouco barato. [...] Embora haja pouca água no globo 

                                                 
20BRASIL. PROJETO ÁRIDAS. Op. cit. p. 92-95. 
 
21 MILARÈ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed.rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 280.    
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terrestre, o destino foi pródigo conosco, pois, mais de 8% 
do que pode ser utilizado no mundo está no Brasil.  
O fato é que ela está mal distribuída em relação à 
densidade demográfica do país. Na Região amazônica, 
situa-se 80% dela. No Nordeste e no Centro-Oeste há 
severa escassez. [...]: 
Entretanto, o problema mais grave desse cenário é a 
permanente contaminação de água limpa que ainda 
temos: jogamos sistematicamente, há décadas, mais de 
90% de nosso esgoto doméstico e cerca de 70% das 
descargas industriais nos rios, lagos e represas, 
contaminando assim, o solo, a água de superfície, e as 
águas subterrâneas22. 
 
 

Como se observa, a água doce, por ser um recurso escasso, deveria não 

ser jogada fora ou contaminada. A pesquisa pode indicar que o reuso da água 

pelas lavanderias do jeans de Toritama seja o caminho adequado, tanto do 

ponto de vista econômico como ambiental. O reuso da água contribuirá para 

reduzir consideravelmente o lançamento de efluentes tóxicos no Rio 

Capibaribe. 

 Segundo o DENAEE 1992, o Nordeste em relação ao Brasil, tem apenas 

3,30% da disponibilidade de água, uma superfície de 18% e uma população de 

28,91% (Tabela 2.1). Essa baixa disponibilidade de água, característica do 

Semi-árido brasileiro, deve ser incluída como dado de pesquisa: 

 
Tabela 2.1: Disponibilidade de Recursos Hídricos segundo Regiões, 

Superfície e População 

 

 Região Recursos Hídricos Superfície População 

Norte              68,50   45,30           6,98 

Centro-Oeste 15,70 18,80 6,41 

Sul 6,50 6,80 15,05 

Sudeste 6,00 10,80 42,65 

Nordeste 3,30 18,30 28,91 

Soma 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: DNAEE 1992. 

                                                 
22 Idem. 
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Para Mário Tadeu Leme de Barros23, os problemas relativos à água não 

se prendem somente à sua disponibilidade, à sua quantidade: 

 
Em diversas regiões, as águas superficiais e as águas 
subterrâneas são abundantes, mas se encontram bastante 
contaminadas, poluídas, restringindo muito o seu uso e 
aproveitamento.   

 

A escassez de água em Toritama tem preocupado não apenas os 

empresários da confecção como a população em geral. O problema se agrava 

ainda mais se levarmos em conta a poluição das águas provocada pelas 

lavanderias e que não existe água subterrânea capaz de atender a demanda 

local.  

Para Carvalho24, uma das grandes conquistas da Lei das Águas 

(9.433/97) foi consolidar os princípios da gestão colegiada e participativa que já 

haviam sido instituídos pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente 

(6.938/81). 

Outro importante instrumento transformado em política pública pela Lei 

nº 9.433/97 é a cobrança pelo uso das águas, o que significou incluir na 

legislação brasileira o princípio usuário-poluidor/pagador, que já vem sendo 

adotado em outros países como importante mecanismo de modernização da 

gestão ambiental. Trata-se de medida importante para valorar economicamente 

um recurso natural estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 BARROS, Mário Tadeu Leme de, apud PHILLIPI & ALVES. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: 
Manole, 2004 (Coleção Ambiental 1), p.812.  
24 CARVALHO, José Carlos. Poder Executivo. In: Meio Ambiente no Século 21: 21 especialistas 
falam da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento / coordenação André Trigueiro. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2003. pp. 266-267. 
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Nos termos do caput do artigo 2º e inciso I da Lei nº. 9.433/97 (Lei das 

Águas): “São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos assegurar à 

atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos”.  

 
Ainda segundo Carvalho25, 13,9% da água são usados na indústria, 

17,5% no abastecimento humano, 5,3% na dessedentação animal e a maior 

parte na irrigação, com 63,3%. [...] Em geral, a água para o abastecimento 

industrial não requer padrões elevados de qualidade, pelo contrário, é um uso 

que estabelece poucos requisitos para tal, podendo utilizar como matéria-prima 

água já servida. O abastecimento industrial é um dos usos que se enquadram 

perfeitamente nos processos de reuso da água.  

As indústrias do jeans de Toritama têm a água como insumo de 

importância crucial no processo produtivo. Empenhar esforços na discussão e 

reflexão sobre os desafios e as oportunidades relacionados ao uso eficiente da 

água, como por exemplo, no processo de inovação tecnológica, pode criar 

soluções mais eficientes.  

Criar um modelo de gestão das águas e promover o conhecimento desse 

modelo pelos empresários se incluem entre os objetivos desta pesquisa.    

O reuso26 direto planejado das águas, dada a sua escassez, seria o 

caminho indicado tanto para minimizar os efeitos da contaminação, como para 

alcançar a  eficiência  na produção e para atingir a melhoria da qualidade de 

vida da população local.   

 A sustentabilidade27 de uso da água, da sua proteção, do seu uso 

racional se estabelece com a sua gestão, ou seja, com o pensar sobre uma 

estrutura gerencial para atender a esses objetivos.  

 
 

                                                 
25 CARVALHO, José Carlos. Poder Executivo. Op. cit. 
26 Reuso direto planejado das águas: ocorre quando os efluentes, após tratados, são 
encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso, não sendo 
descarregados no meio ambiente. É o caso com maior ocorrência, destinando-se a uso em 
indústria ou irrigação. 
 
27 Após a famosa Reunião Internacional de Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 
1992, o conceito de sustentabilidade disseminou-se em diversas áreas do conhecimento.  
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2.4  Legislação Ambiental sobre as Águas 
 

Embora a legislação brasileira sobre o tema “água" seja de fato vasta e 

bastante detalhada, aqui serão mencionados apenas alguns dos aspectos 

indispensáveis à compreensão preliminar do assunto. Assim, prefaciando a 

abordagem da legislação ambiental brasileira, com enfoque especial nos 

recursos hídricos, faz-se imperioso reconhecer que há escassez de estudos 

especializados sobre a "água". A falta de literatura abordando o tema, 

imaginamos, decorre do fato de que, até poucos anos, acreditava-se que a 

água se constituía num recurso inesgotável e gratuito, e assim, dela 

poderíamos dispor livremente, sem qualquer receio. 

Todavia, as recentes catástrofes ambientais proporcionaram a todos os 

povos uma nova visão sobre o meio ambiente. De um lado, urge que se 

preservem os recursos naturais, onde a água assume a condição de líder do 

movimento para preservar a vida de todas as espécies do Planeta e, por outro, 

exige-se imediatamente uma reflexão séria sobre atuais conceitos de 

crescimento, principalmente nos paises que mais poluem, em detrimento dos 

países mais pobres. 

 
Nesse início do terceiro milênio, a escassez desse 
precioso líquido que é a água - em muitas partes do 
mundo já não há mais - acarreta um grave problema para 
todos os povos e continentes, exigindo uma solução 
rápida e eficaz para salvar a geração do presente e 
garantir a sobrevivência das gerações futuras do Planeta. 
A ação do homem diante da natureza tem se demonstrado 
impiedosa, sabe-se, pelos desafios "impostos" pelos 
mercados consumidores mundiais. 

 
No Brasil, a alternativa encontrada para atacar de frente a questão da 

degradação ambiental veio com maior ênfase na Constituição Federal de 1988, 

seguida de uma vasta legislação infraconstitucional - editada nos três níveis de 

governo: União, Estados e Municípios - o que coloca o Brasil entre os países 

com maior aparato legal para tratar do meio ambiente e seus recursos naturais, 

especialmente dos recursos hídricos. No que pese, os processos judiciais, pela 

diversidade de normas ou suas interpretações, têm dado lugar a entraves 
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recursais, os quais prejudicam a aplicação imediata das sanções aos infratores 

do meio ambiente.  

A dura punição dos infratores ambientais, seja no campo civil, criminal ou 

administrativo, se constitui num "remédio" que, embora pareça amargo para 

alguns, pode aliviar o padecer desta e de outras gerações. A água, como bem 

público de uso comum, não poderia jamais ser apropriada em benefício do 

capital de quem quer que seja, em detrimento de outras formas de uso mais 

prioritário: consumo humano e dessedentação animal, conforme art. 2°, III do 

Decreto Estadual nº. 20.269, de 24.12.1997, que regulamentou a Lei Estadual 

nº 11.426, de 17.01.1997, a qual instituiu a Política Estadual de Recursos 

Hídricos no Estado de Pernambuco. 

Cabe ao Estado, ao assumir constitucionalmente a tutela dos recursos 

hídricos como propriedade de todos, garantir a eficácia da lei no momento da 

sua aplicação, fazendo valer o poder de polícia, a força, se necessário, para o 

seu cumprimento. 

 

2.4.1 Legislação Federal 
 

Pretendemos tratar, embora de maneira superficial, alguns dos aspectos 

mais importantes dispostos nas leis sobre o uso e gerenciamento da água, 

levando em conta a complexidade e o detalhamento que acompanha. 

Importante é, pois, mostrar que a água é um bem difuso e de uso comum e que 

no Brasil há todo um aparato legal para o seu aproveitamento e gerenciamento, 

e que cabe, especialmente ao Poder Público, geri-Ia em benefício de toda a 

população. Tecemos alguns comentários aos textos legais a seguir, sejam de 

especialistas renomados na matéria ou mesmo do próprio pesquisador, 

aproveitando para externar o seu entendimento acerca do tema. 

 
2.4.1.1 Código de Águas - Decreto nº. 24.643, de  10.07.1934 

 

O Código de Águas tratou da classificação, utilização e aproveitamento 

dos recursos hídricos (usinas, navegação, portos, caça e pesca) e competência 

legislativa. O Código classificou as águas em: águas públicas de uso comum ou 

dominicais (capítulo I); águas comuns (capítulo II); águas particulares (capítulo 
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III), e fez a partilha das águas públicas entre a União, Estados e Municípios (art. 

29). No art. 109,  o Código dispôs: "Art. 109. A ninguém é lícito conspurcar ou 

contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros". 

Como explicitado no citado artigo, a ninguém é dado o direito de poluir as 

águas, ainda que não sejam para o consumo próprio, sejam essas águas de 

domínio público ou privado. 

No artigo 110, o Código dispôs: "Art. 110. Os trabalhos para a salubridade 

das águas serão executados à custa dos infratores, que, além da 

responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas e danos que 

causarem e pelas multas que Ihes forem impostas nos regulamentos 

administrativos". 

Neste artigo, os infratores, na condição de poluidores das águas, serão 

responsabilizados pelo Estado, civil e criminalmente, pelos estragos causados 

ao meio ambiente, coibindo o infrator de nova prática delituosa. 

Sabe-se que os recursos arrecadados decorrentes da aplicação da 

punição na forma pecuniária (multa) destinar-se-ão ao Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - FERH, retornando em beneficio da bacia hidrográfica 

afetada (art. 35, X da Lei Estadual nº 11.426, de 17.01.1997), ou se destinará 

ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos (Lei Federal nº 

7.347/85). 

No art. 111, o Código assim dispôs: "Art. 111. Se os interesses 

relevantes da agricultura e da indústria o exigirem, e mediante expressa 

autorização administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os 

agricultores ou industriais deverão providenciar para que elas se purifiquem, por 

qualquer processo, ou sigam o seu esgoto natural". 

 

Este artigo autoriza a poluição das águas, mediante interesses 

relevantes, para fins agrícolas e industriais. Contudo, os usuários se obrigam a 

fazer a devida reparação qualitativa do estado da água às condições ideais de 

consumo e utilização. 

 

Outro Código brasileiro, dessa vez o Código Penal (Decreto-lei nº. 2.348, 

de 07.12.1940) dispôs sobre os crimes contra a saúde pública, decorrentes de 

poluição hídrica. 
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2.4.1.2 Código Penal Brasileiro ─ Decreto-lei nº. 2.348, de 07.12.1940 
 

Optamos por analisar no estudo desse Código apenas o art. 271: "Art. 

271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a 

imprópria para o consumo ou nociva à saúde: Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 

(cinco) anos". 

 

Neste artigo, percebe-se a previsão de punição criminal com a sanção 

penal para reprimir a conduta ilícita do infrator, com o objetivo de recuperá-Io e 

ainda recompor a situação antijurídica. Para o Código Penal, constituem-se 

pena principal: a reclusão, a detenção, prisão simples e multa; e penas 

acessórias: a perda de função pública, interdição, etc. Vê-se, portanto, que 

poluir água potável, tornando-a imprópria ao consumo ou nociva à saúde 

pública, implica duras penalidades ao infrator, as quais vão da multa 

(pecuniária) à reclusão de dois a cinco anos. 

 
2.4.1.3 Lei nº. 6.938, de 31.08.1981, modificada pela Lei nº. 8.028, de 

12.04.1990 – Instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente  
 

Destacamos que essa lei, no art. 2°, veio imprimir aos entes da 

federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deveres para cuidar 

do meio ambiente: I - ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico; II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III - 

planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - proteção dos 

ecossistemas; V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o uso racional e à proteção dos recursos ambientais; VII - 

acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação de 

áreas degradadas; IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; X - 

educação ambiental. 
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2.4.1.4 Constituição Brasileira de 1988 
 

Esse diploma tratou com bastante desvelo o meio ambiente, o que levou 

alguns especialistas na matéria a denominá-Ia de Constituição “ambiental”, tal a 

atenção dispensada ao tema. 

Conforme Freitas28, merece destaque o tratamento que a constituição de 

1988 dispensou às águas: passaram ao domínio do Estado as superficiais e 

subterrâneas, e em depósitos. Os rios e os lagos internacionais ou que banhem 

mais de um Estado passaram ao domínio da União (art. 20, III). Acabaram-se, 

assim, as águas particulares ou comuns, previstas no Código de Águas (artigos 

7° e 8°). 

Com relação à competência legislativa, o referido diploma atribuiu 

competência normativa privativa (exclusiva) à União nos artigos 21 e 22, e deu 

poderes remanescentes para os Estados no artigo 25, § 1° e indicou poderes 

para os municípios nos artigos 29 e 30, combinando, porém, em campos 

específicos, poderes comuns com atuações paralelas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, no artigo 23. E, como competência 

suplementar dos Estados e dos Municípios, deferiu-Ihes os artigos 24 e 30. 

 

Para José Afonso da Silva29: 

(...) O principio geral que norteia a repartição de 
competência entre as entidades componentes do estado 
federal é a da predominância do interesse, segundo o qual 
à União serão conferidas questões de predominante 
interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados 
tocarão as matérias de predominante interesse regional e 
aos municípios concernem os assuntos de interesse local. 
 

 

 

 

                                                 
28 FREITAS, Vladimir Passos de. Águas - aspectos jurídicos e ambientais. 2. ed.    
Curitiba: Juruá, 2005, p.20. 
 
29 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 6. ed., rev. e ampl., de 

acordo com a nova constituição.São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 412, apud 
  SILVA, Vicente Gomes da. Legislação ambiental comentada. 2. ed., rev. e ampl. Belo 

Horizonte: Fórum, 2004, p. 31. 
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As Cartas constitucionais brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967 e 1969 não destacaram o meio ambiente, apenas trataram de assuntos 

como defesa do patrimônio artístico, paisagístico e cultural. Já na Constituição 

“cidadã" de 1988, o meio ambiente recebeu toda a atenção que lhe faltou nas 

cartas anteriores. Em matéria ambiental, buscando o equilíbrio federativo, a 

carta de 1988, segundo Milarè30 :  

 

Os Municípios não foram contemplados com o domínio 
sobre rios e lagos. O art. 21, XIX, diz que compete à União 
instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu 
uso. E o art. 22, IV, estabelece a competência privativa da 
União para legislar sobre águas. Nas águas de domínio 
estadual, compete aos órgãos públicos estaduais aplicar a 
legislação federal sobre a matéria, instituir uma política 
sustentável para o desenvolvimento sustentável em nível 
regional e impor maiores restrições para preservação da 
qualidade da água, conforme peculiaridades regionais. 
Contudo a proteção do recurso água pode ser também 
regulamentada pelos Estados e Municípios, em vista da 
sua competência concorrente para legislar sobre a 
preservação da fauna, da flora e do meio ambiente, bem 
como de combater a poluição em todas as suas formas 
(Constituição Federal, art. 24, VI e VIII, §§ 1° e 2°, c/c o 
art. 30, I e II , e o art. 225). 

 
 

Realmente, a Carta Magna de 1988 modificou o Código de Águas quanto 

ao domínio das águas: restringiu o domínio dos municípios e dos particulares 

sobre as águas,  quando estabeleceu que os rios que tiverem nascente e foz no 

território estadual, pertencem ao Estado-Membro, independentemente de que 

isso venha ocorrer em terras do município ou particular. De acordo com esses 

parâmetros, a Bacia do Rio Capibaribe, cujo rio corta a cidade de Toritama é de 

 

 

 

 
                                                 
30 MlLARÈ, Edis. Direitos do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. rev., atual. e 

ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.286. 
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domínio do Estado de Pernambuco. Não é de domínio da União porque não 

está em território de domínio da União, não banha mais de um Estado-Membro, 

não serve de limite com outros países e não se estende a territórios 

estrangeiros. 

Devemos frisar que os municípios perderam o domínio sobre os rios e 

lagos. No entanto, os mesmos são dotados de competência ampla para agir em 

matéria ambiental, por força do art. 225 da Carta Magna de 1988, na condição 

de Poder Público e, por força do art. 23, VI, do mesmo diploma, na proteção do 

meio ambiente e no combate à poluição. 

Ainda para Freitas31:  

Especificamente sobre o tema água, verifica-se não ter o 
Município capacidade supletiva, uma vez que a matéria foi 
conferida de forma privativa à União. [...] É preciso cuidar, 
no entanto, que questões como preservação de matas 
ciliares e emissão de efluentes domésticos e industriais 
são assuntos de insofismável interesse local, já que é 
dever do Município manter a água potabilizável - água em 
condições de ser destinada ao abastecimento doméstico, 
após tratamento convencional. 

  

E completa: “no que concerne à competência legislativa municipal, o art. 

30 da Constituição Federal de 1988 a confere, tanto em caráter exclusivo 

(assuntos de interesse local) quanto suplementar (no que couber)”. 

Meirelles32 assim se posiciona: "cabe, assim, ao Município, dentro de seu 

território e nos limites de sua competência institucional, policiar as águas que 

abastecem a cidade para uso doméstico e as demais cujo uso possa propiciar 

contaminação à população". 

Apreendemos, diante desses esclarecimentos, que a Prefeitura de 

Toritama, como representante constitucional do Poder Público, poderia, com 

exclusividade, evocando o interesse local, legislar sobre a poluição das águas 

pelas lavanderias do jeans. 

Entende-se que, apesar da livre iniciativa de que se pautam as atividades 

econômicas (art. 170, V e VII), a Constituição “Cidadã” também se preocupou  

                                                 
31 FREITAS, Vladimir Passos de. Águas - aspectos jurídicos e ambientais. 2. ed. Curitiba: Juruá, 
2005, p. 20. 
32 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, apud FREITAS, Vladimir Passos de. 
Águas – aspectos jurídicos e ambientais. Op. cit.   
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em fixar limites: no exercício das atividades econômicas se preserve o direito 

dos consumidores e o meio ambiente. Em outras palavras, pretendeu-se 

promover o bem-estar das pessoas, suprindo-Ihes garantias de qualidade de 

vida e um ambiente saudável do ponto de vista ecológico. 

A Carta Magna cuidou de estabelecer a responsabilização do Estado no 

que concerne ao dever de fiscalização das atividades econômicas (art. 174), 

procurando mostrar que a ele compete, não tirar vantagem de qualquer sorte, 

mas garantir, através da gestão eficaz, promoção da justiça social e do bem-

estar coletivo. 

Precisa-se destacar aqui o disposto pelo art.225 da Carta Federal (§1°, 

IV, V e VI e § 3º): 

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. 

 
Este artigo, ao tratar do meio ambiente ecologicamente equilibrado, se 

pressupõe alinhar-se aos fundamentos fixados na Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981), comentada anteriormente. O 

meio ambiente se constitui em bem de uso comum do povo, é direito de todos e 

de cada um indistintamente. É direito difuso que não se apropria em favor de 

um, em prejuízo de muitos. 

 

Também para Silva33: 

 
... A questão da sadia qualidade de vida como condição de 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado teve 
assento no Princípio 1 da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente (Declaração de Estocolmo, na 
Suécia, em 1972): o homem tem direito fundamental a 
adequadas condições de vida, em um meio ambiente de 
qualidade. Por seu turno, o Princípio 1 da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Declaração do Rio de Janeiro, em 1992): os seres 
humanos têm direito a uma vida saudável.    

                                                 
33 SILVA, Vicente Gomes da. Legislação ambiental comentada. Op. cit., p. 24. 
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Assim Rodrigues34 encerra: “numa escala,pode-se dizer que se protegem 
os elementos bióticos e abióticos e sua respectiva interação, para se alcançar a 
proteção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, porque este bem é 
responsável pela conservação de todas as formas de vida”. 

 
De acordo com o art. 225 e seu § 1º, IV, V, VI, e § 3º da Constituição 

Federal: 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: 
  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambienta!, a que se dará publicidade; 
 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente; [...] 
 
§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
 

Entende-se que se aplica neste artigo 225 o que dispõe o princípio “usuário-
pagador” pelo qual se impõe ao usuário dos recursos hídricos uma contribuição 
pela utilização dos mesmos com fins econômicos. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
34 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. São Paulo: Max Limonad, 
2002. vol. I, p. 58, apud MILARÈ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 
Op. cit., 2005.    
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Machado 35 afirma: 

em matéria de proteção do meio ambiente, o principio 
“usuário-pagador” significa que o utilizador do recurso 
deve suportar o conjunto dos custos destinados a tornar 
possível a utilização do recurso e os custos advindos de 
sua própria utilização.  

 
Isto significa que a sociedade em seu conjunto não deve arcar com o 

ônus financeiro e ambiental de atividades que irão significar um retorno 

econômico individualizado. Outro princípio associado à reparação dos danos 

ambientais é o princípio “poluidor-pagador”, pelo qual o poluidor deve pagar 

pela poluição que possa a vir a causar ao meio ambiente em razão de suas 

atividades econômicas. Contudo, apesar desse custo atribuído ao poluidor, não 

lhe confere o direito de poluir. 

Por fim, deve-se registrar o papel constitucional do Ministério Público, no 

controle do meio ambiente (Art. 129, III);  

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
[...] 
III – promover o inquérito civil e a ação pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos. 

 

Portanto, a Carta Magna, ao tratar da organização dos poderes, atribuiu 

ao Ministério Público a função de cuidar da proteção do patrimônio público e 

social e, também, do meio ambiente. 

 

2.4.1.5 Lei nº 9.984, de 17.07.2000 – Dispõe sobre a criação da 
Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, e dá outras providências. A ANA assume 
função reguladora e normativa (art. 4o, I, II)  

 
 

                                                 
35 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11. ed., rev., e ampliada. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 48, apud SILVA, Vicente Gomes da. Legislação Ambiental 
Comentada, 2004. 
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Segundo Freitas36: ”... as questões fundamentais para a gestão 

sustentável dos recursos hídricos no Brasil, que eram respondidas através de 

uma Lei, a de nº 9.433, de 1997, são agora respondidas por mais um texto legal 

de mesma hierarquia, a Lei nº 9.984, de 2000”. 

Sobre a criação da ANA, Meirelles37 conclui:  

 
Trata-se de uma agência reguladora, com finalidade 
principal de supervisionar, controlar e avaliar as atividades 
decorrentes do cumprimento da legislação federal 
pertinente aos recursos hídricos e disciplinar, em caráter 
normativo, a implementação e operacionalização da 
política nacional sobre a matéria. 

 
Ainda segundo Milarè38, durante muitos anos, o país não teve, 

efetivamente, uma Política Nacional de Recursos Hídricos. [...]. 

Os primeiros passos foram dados com a promulgação da 
Lei Federal 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (inc. XIX do art. 21 
da CF/88). A implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos está regulamentada pela Lei 9.984, de 
17.07.2000, que criou a Agência Nacional de Águas – 
ANA, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, a quem 
cabe supervisionar, controlar e avaliar as ações e 
atividades decorrentes do cumprimento da legislação 
federal pertinente aos recursos hídricos [...]. É preciso ir às 
causas do mal. A vigilância será exercida principalmente 
sobre as principais fontes de poluição, a saber: esgotos 
domésticos, efluentes industriais.  

 
2.4.2 Legislação Estadual 

 
2.4.2.1 Lei nº 11.426, de 17.01.1997 – Dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, instituiu o Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá 
outras providências – (art. 220 da Constituição Estadual)  

                                                 
36 FREITAS, Marcus Aurélio Vasconcelos de (org). O estado das Águas no Brasil: 2001-2002 
Brasília: Agência Nacional de Águas, 2003, p.20. 
 
37  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, apud FREITAS, Marcus Aurélio Vasconcelos. 
Op. cit.,, 2003,  p. 18. 
 
38 MILARÈ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. Op. cit., p. 281-282. 
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Pernambuco, com a Lei nº 11.426, de 17.01.1997, no exercício da sua 

competência concorrente sobre as águas, regulamentou as disposições da Lei 

Federal nº 9.433, de 08.01.1997, conhecida como “Lei dos Recursos Hídricos”, 

que tratamos superficialmente na discussão que a esta antecede, visto que 

praticamente se aplica nesta legislação estadual, evidentemente preservando 

os interesses do Estado de Pernambuco.    

Da mesma forma que se deu anteriormente, cuidaremos de discutir, 

ainda que superficialmente, as principais abordagens desta lei. Este diploma 

trouxe inovações substanciais, entre as quais: declara a água como bem de 

domínio público (art. 2º) e que o uso se sujeita à outorga (licença) concedida 

pelo órgão administrativo competente. Os antigos proprietários de corpos de 

água (poços, lagos) assim assegurados no Código de Águas, são, a partir de 

então, meros detentores de direitos de uso, desde que merecedores de 

autorização. 

Esta lei, ao considerar a água como um recurso natural limitado, dotado 

de valor econômico (art. 2º, II), sugere que o usuário deva pagar pelo seu 

consumo, ou seja: acrescentar ao valor que atualmente se paga (custo de 

capitação, tratamento e distribuição), um valor relativo ao consumo do produto: 

água. Todavia, a falta de regulamentação tem retardado essa cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos, o que certamente traria um ônus significativo para as 

lavanderias (no caso de Toritama), com conseqüência na elevação nos preços 

atuais, principalmente se a norma em favor da cobrança não for aplicada a 

todos os entes da federação, simultaneamente. 

Ao estabelecer que em situação de escassez deve-se priorizar o 

consumo humano e a dessedentação animal (art. 2º, III), essa disposição 

ampara-se possivelmente no caput do art. 5º da Carta Magna de 1988, que 

trata da inviolabilidade do direito à vida, ou seja: em caso de escassez de água, 

se privilegie o seu uso para amainar a sede dos animais, entre os quais, o 

homem.   

Em Toritama, verifica-se a infração ao supracitado inciso quando se 

constata que a maior oferta de água se destina às lavanderias de jeans, em 

detrimento dos consumidores residenciais e populações carentes. 

Por fim, destacam-se na análise dos dispositivos dessa lei, os incisos I e 

II (art. 3º); I, IV e V (art. 4º); I (art. 5º) e VII (art. 11º), a seguir:  
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Art. 3º. São objetivos (princípios gerais) da Política 
Estadual de Recursos Hídricos: 
I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de recursos hídricos;  
II – assegurar que a água seja protegida, utilizada e 
conservada, em padrões de quantidade e qualidade, por 
seus usuários atuais e futuros, em todo território do Estado 
de Pernambuco, garantindo as condições para o 
desenvolvimento econômico e social, como melhoria da 
qualidade de vida e equilíbrio com o meio ambiente. 
Art. 4º. São princípios básicos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos: 
I – o acesso aos recursos hídricos como direito de todos; 
[...] 
IV – a compatibilização do gerenciamento dos recursos 
hídricos com o desenvolvimento regional e local, bem 
como com a proteção ambiental; 
V – a implantação de processo permanente de gestão dos 
recursos hídricos que assegure a participação da 
sociedade civil.  
Art. 5º. Por intermédio do Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de 
Pernambuco – SIGRH/PE, o Estado assegurará meios 
financeiros e institucionais para atendimento ao disposto 
nos artigos 219, 220 e 221 da Constituição Estadual, 
especialmente para as ações que atendam às seguintes 
diretrizes:  
I – o aproveitamento racional dos recursos hídricos, para 
toda a sociedade, priorizando o uso ao abastecimento 
humano; 
[...] 
Art. 11 . Constitui infração às normas de utilização dos 
recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:  
[...] 
VII – lançar resíduos sólidos e efluentes líquidos proibidos 
nos corpos d´água superficiais e subterrâneos.  
 
 
 

2.4.2.2 Lei nº 11.516, de 30.12.1997 – Dispõe sobre o licenciamento 
ambiental, infrações ao meio ambiente e dá outras 
providências. 

 
Por entender que a legislação pernambucana tratou com clareza a 

definição de competência para exercer o controle ambiental no Estado (art. 2º), 

é que passaremos a identificar as abordagens essenciais à compreensão dessa 
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matéria em estudo no caput do art. 2º e seus incisos I a IV; nos incisos II, V, VI 

e VII do art. 3º; nos caput dos arts. 4º e 9º, a seguir: 

 
Art. 2º. A CPRH – Companhia Pernambucana de Meio 
Ambiente tem como objetivos exercer a função de órgão 
ambiental do Estado de Pernambuco, responsável pela 
execução da política Estadual de Meio Ambiente, atuando 
no controle de poluição urbano-industrial e rural, na 
proteção do uso do solo e dos recursos hídricos e 
florestais, mediante:  
I – licenciamento, autorização e alvará; 
II – fiscalização; 
III – monitoramento; 
IV – gestão dos recursos ambientais. 
Art. 3º. Compete à CPRH: 
[...] 
II – autorizar, mediante a expedição de licença, 
autorização e alvará, a instalação, construção, 
modificação e ampliação, bem como a operação e o 
funcionamento de atividades potencialmente poluidoras ou 
degradadoras do meio ambiente. 
[...] 
V – constatar e reconhecer a existência de infração ao 
meio ambiente em todo o território do Estado de 
Pernambuco, aplicando as penalidades previstas em lei; 
VI – monitorar atividades ou empreendimentos 
potencialmente poluidores de acordo com a legislação 
ambiental e normas pertinentes; 
[...] 
VII – impor penalidades mediante auto de infração por 
ação ou omissão que importe na inobservância da 
legislação em normas ambientais e administrativas 
pertinentes; 
Art. 4o – A implantação, ampliação e funcionamento do 
empreendimento ou atividades potencialmente causadoras 
de poluição ou degradação do meio ambiente, depende de 
prévio licenciamento pela CPRH, sem prejuízo de outras 
exigências legais; 
 
Art. 9o – Constitui infração ao meio ambiente, para efeito 
desta Lei, qualquer ação ou omissão que importe em 
poluição ou degradação ambiental e/ou na inobservância 
das normas ambientais legais.   
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2.5 Gestão Ambiental 

 

O processo de industrialização instala-se no Brasil a partir da década de 

50 e toma impulso quando aparecem as limitações do comércio internacional, 

por ocasião da crise econômica mundial, a qual punha em risco a continuidade 

de capitalização à oligarquia agrário-comercial. 

O Nordeste brasileiro vivenciou no final dessa década uma grande seca, 

cujas conseqüências levaram o governo a criar um Grupo de Trabalho 

denominado Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, 

cujo conteúdo ainda hoje permeia o ideário do desenvolvimento dessa Região. 

Entretanto, o modelo de desenvolvimento implantado sob a ótica da 

industrialização estava baseado na ampla e intensa utilização dos recursos 

naturais, quer como matéria prima, quer como receptáculo de resíduos, a 

exemplo das indústrias químicas e das indústrias de papel, que utilizaram os 

recursos hídricos de modo indiscriminado. Este fato demonstra que a 

industrialização no Brasil foi marcada pela ausência de preocupações com a 

limitação dos recursos naturais e sem qualquer preocupação ambiental. No 

início da década de 70, a degradação ambiental começa a mostrar seus efeitos, 

ameaçando a vida das indústrias. Concomitantemente surge, a nível mundial, 

um movimento iniciado pela UNESCO, que, pela primeira vez, procura 

estabelecer um diálogo entre os países desenvolvidos e aqueles ditos em 

desenvolvimento sobre as questões ambientais. 

Esse movimento acontece quando se verifica que a poluição atmosférica 

e hídrica atingia níveis alarmantes. Nascia assim a discussão sobre a questão 

ambiental, a qual revelava situações contraditórias e conflitantes da relação 

sociedade-natureza, cujos resultados punham em risco a vida no Planeta.  

A conferência de 1972, em Estocolmo, Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, deixa, entre outros, um saldo positivo que é 

considerar o ambiente como base para se concretizar o desenvolvimento e a 

importância da opinião das populações sobre ações para atingir esse 

desenvolvimento. Tal posição vai ser resgatada com maior força 20 anos depois 

na Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde 150 

países assumem a questão ambiental como prioridade dentro das discussões 

econômicas.  
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Os documentos resultantes dessa Conferência são de grande 

importância para a transformação de condutas em relação ao meio ambiente 

em todos os segmentos das diferentes sociedades do Planeta. A Agenda 21, a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e as Convenções 

do Clima e da Biodiversidade constituem pactos universais para a definição da 

qualidade de vida a partir de transformação de conduta e valores. 

A década de 70 também marca uma diferença de comportamento do 

Estado, no caso Brasileiro, em relação ao meio ambiente. Iniciam-se os 

primeiros movimentos da população reivindicando cuidados ambientais e o 

Estado responde timidamente criando os primeiros diplomas legais que 

regulamentam e controlam a poluição e o uso desordenado de Recursos 

Naturais.  

É, pois, na esteira dessa dinâmica da sociedade que começam a 

aparecer os primeiros “gerentes ambientais”, com o papel de observar e 

fiscalizar a obediência a essas leis. Posteriormente, a ação de administrar é 

substituída pela ação de gerenciar. A opinião popular passa a ter vez e o 

discurso incorpora o sentimento de solidariedade, ou seja “conservar os 

recursos naturais para as próximas gerações”. Além disso, acrescenta-se o 

entendimento de qualidade de vida, sobrepondo-o ao valor econômico.  

Essas mudanças qualitativas se sucedem e culminam com o 

estreitamento das relações entre as empresas e as comunidades, além do 

fortalecimento do elo entre sociedade civil e governo. Tais transformações 

configuram uma nova rede de interação que vai influenciar o perfil do gerente a 

partir do grau de comprometimento administrativo-político. As exigências 

passam pela capacidade de liderança, capacidade de negociação e disposição 

para lutar pelos seus pontos de vista. 

 

A partir desse entendimento, cria-se outra forma de exercer a prática da 

proteção ambiental. Instala-se o processo de gestão, cujos conceitos estão, 

ainda, em fase de elaboração. A série histórica construída na Tabela 2.2 mostra 

com clareza as diversas concepções de gestão ambiental.  
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Tabela 2.2: Quadro com alguns conceitos sobre gestão ambiental: 
Condução, direção e controle pelo Governo do uso dos recursos 
naturais, através de determinados instrumentos, o que inclui medidas 
econômicas, regulamentos e normalização, investimentos públicos e 
financiamentos, requisitos interinstitucionais e judiciais.  

 

 
 

Seldn, 1973 

Tarefa de administrar o uso produtivo de um recurso renovável, sem 
reduzir a produtividade e qualidade ambiental, normalmente em 
conjunto com o desenvolvimento de uma atividade. 

 
Hurtubia, 1980 

Controle apropriado do meio ambiente físico, para propiciar o seu 
uso com o mínimo abuso, de modo a manter as comunidades 
biológicas, para o benefício continuado do homem. 

Enciclopédia 
Britânica, 1978 

Tentativa de avaliar valores limites das perturbações e alterações 
que, uma vez excedidos, resultem em recuperação bastante 
demorada do meio ambiente, e de manter os ecossistemas dentro de 
suas zonas de resiliência, de modo a maximizar a recuperação dos 
recursos do ecossistema natural para o homem, assegurando sua 
produtividade prolongada e de longo prazo. 

 
 

Ínterim Mekong 
Committee, 1982 

Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas naturais ou 
artificiais, baseada em teorias ecológicas sólidas, de modo que 
mantenha da melhor forma possível as comunidades vegetais e/ou 
animais como fonte de conhecimento científico e de lazer. Deve 
garantir que os valores intrínsecos das áreas naturais não fiquem 
alterados para o desfrute das gerações futuras, considerando todos 
os componentes do sistema com a mesma importância.  

 
 

Glossário de 
Ecologia, 1987 

Conjunto de operações técnicas e atividades gerenciais, visando 
assegurar que o empreendimento opere dentro dos padrões legais 
ambientais exigidos, minimize seus impactos ambientais e atenda 
outros objetivos empresariais, como manter um bom relacionamento 
com a comunidade. 

 
 
Sanchez, 1993 

  Conjunto de atividades destinadas a administrar os licenciamentos 
ambientais da organização, administrar os impactos ambientais 
passados, presentes e futuros oriundos da existência da organização 
e de suas atividades em quatro momentos bem definidos: na 
concepção ou aquisição das instalações, na implantação das 
instalações, nas suas operações desde a matéria-prima até o 
descarte final dos produtos e no encerramento das atividades; 
administrar os riscos e potencialidades de acidentes ambientais e 
sua propagação, o nível de conscientização e educação ambiental da 
comunidade interna da organização, avaliar e atuar sobre o grau de 
motivação e comprometimento ambientais da estrutura 
organizacional e administração da variável ambiental dentro do 
planejamento estratégico e de negócios da própria empresa. 

 
 
 
 
 
 

Universidad de 
Mendoza, 1997 

  Conservar os recursos naturais, evitar situações irreversíveis de 
degradação a médio e longo prazo, evitar a contaminação e melhorar 
a qualidade de vida da população. 

 

 
 IBAMA, 1995 

Fonte: Curso de Gestão dos Recursos Naturais – UFPB-UNICAMP, 1998 

 

Finalmente, é importante destacar que a década de 80 foi profícua para a 

proteção ambiental, uma vez que nesse período foram criados os principais 

instrumentos disciplinadores para a gestão, como: 

-  Lei 6.938/81 – que estabelece a Política Nacional de Meio 

  Ambiente 
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- Resolução Conama 001/86 – que obriga o EIA/RIMA (Estudos de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. 

- Constituição Federal de 1988 – que coloca a concepção global 

do meio, relaciona meio ambiente com qualidade de vida, 

apresenta os Estudos de Impacto Ambiental ligados a audiências 

públicas, prevê o Princípio do Poluidor–Pagador e o crime 

ecológico para pessoa física e jurídica.  

 

A gestão ambiental centra-se também na conservação dos recursos 

naturais, onde o entendimento é de que os elementos da natureza podem ser 

utilizados pelas populações humanas. Nesse sentido, o gestor ambiental 

trabalha na perspectiva de integrar a informação dos processos ecológicos à 

tomada de decisões técnicas, econômicas e políticas. Para tanto, se vale de 

dois conceitos fundamentais: recurso natural ─ que é o elemento da natureza 

imbuído do valor social de uso-troca ─ e a conservação, como o processo que  

determina o uso racional dos recursos naturais, segundo a premissa “usar e 

repor para ter sempre”.  

A proposta de trabalho executada visa a focar dentro da Empresa o uso 

da água enquanto recurso natural, demonstrando como a atitude 

conservacionista baseada no processo de gestão pode minimizar os impactos 

sobre este recurso, tanto na sua qualidade como em sua quantidade. Busca-se 

demonstrar que o desperdício da água e a contaminação trazem elementos 

perniciosos ao processo de produção do jeans. Embora não seja visível, o 

desperdício traz prejuízos econômicos a curto e a longo prazos, bastando 

considerar que a qualidade e a quantidade da água são fatores limitantes da 

fase final da produção de jeans. É, pois, na esteira desse pensamento, que nos 

propomos a criar um modelo de gestão das águas para as lavanderias que 

compõem o conjunto de indústrias envolvidas com a confecção em jeans. 

Godar39, escrevendo sobre gestão integrada dos recursos naturais, 

distingue dois conceitos. O primeiro, mais comum, diz respeito à gestão 
                                                 

39 GODAR, Olva. “A gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: conceitos, 
instituições e conflitos de legitimação”. In: Gestão de Recursos Naturais Renováveis e 
desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa ambiental. Paulo Vieira Freire e Jacques 
Weber (orgs.) Tradução de Ane Sophie de Pontbrand – Vieira, Chutila de Lassus – São 
Paulo: Cortez, 1997. 
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cotidiana dos elementos do meio “que são atualmente considerados num 

sentido ou noutro”. No domínio da água, pode-se focar a gestão para assegurar 

sua disponibilidade tanto em quantidade como em qualidade; para tanto, 

consideram-se as necessidades e os usos desse recurso. Nesse sentido, 

atenta-se para os fatores como demanda do uso, localização e necessidades 

do recurso, as práticas correntes de captação e dejeção, as obras e redes 

existentes, as instituições e mecanismos de financiamento. A gestão tem então 

como objetivo satisfazer os diversos tipos de demanda com o menor custo, 

limitar os efeitos negativos ou excessivos e levar em conta os interesses dos 

diversos atores sociais ou institucionais, na medida do seu peso social e de 

suas possibilidades de ação. Neste conceito de gestão, a sua plena realização 

só acontece se tiver articulado com outro conceito mais global e prospectivo. O 

segundo conceito de gestão está vinculado às inter-relações globais e de longo 

prazo entre o sistema sócio-econômico e o sistema ecológico. Desse modo, as 

ações incluem a gestão dos potenciais de recurso com vistas a orientar as 

opções que influenciam no desenvolvimento, particularmente aquela sobre o 

aspecto do progresso técnico e da territorialização. Nesta concepção, a 

preocupação da gestão é assegurar a renovação da base de recursos naturais 

num horizonte de longo prazo. As variáveis envolvidas nesta concepção 

pertencem ao domínio biofísico e aos principais componentes dos estilos de 

desenvolvimento (estruturas de consumo, opções tecnológicas, localização e 

organização de espaço).  

Este conceito global e prospectivo de gestão não é determinado por 

bases setoriais. Seu enfoque requer uma base contextual onde, por um lado, os 

objetivos próprios à gestão de recursos devem envolver esferas diferenciadas 

de decisão (política industrial e tecnológica, política de ordenamento espacial, e 

política ligada aos modos de vida).  

 

Por outro lado, a gestão de recursos e as decisões correspondentes 

devem apreender as diversas preocupações subjacentes à intervenção pública. 

Diante do exposto, podemos identificar alguns objetivos capazes de direcionar a 

gestão de recursos naturais:  

- promover a segurança no aprovisionamento de recursos e a 

melhoria da posição da balança comercial de recursos naturais;  
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- propiciar a manutenção do aprovisionamento de recursos a um 

custo reduzido;  

- contrabalançar a adaptação da demanda de recursos à evolução 

previsível da disponibilidade relativa dos diversos recursos 

naturais em diferentes horizontes naturais;  

- prevenir a redução da intensidade em recursos de uma unidade 

de serviço final prestada aos consumidores;  

- promover a valorização das potencialidades dos recursos do 

País e especialmente dos recursos existentes no nível local;  

- procurar a harmonização entre as modalidades de utilização e de 

gestão de recursos;  

- buscar a conservação do patrimônio natural e a reprodução das 

condições ecológicas de desenvolvimento;  

- promover a renovação dinâmica da base de recursos naturais 

para as gerações presentes e futuras. 

  

O êxito no alcance desses objetivos, que possam ter repercussão nas 

futuras gerações, está vinculado à noção de recursos patrimoniais, ou seja, 

aqueles que as gerações presentes pretendem legar às gerações futuras, 

portanto, a noção de uso atual e potencial estão sempre presentes. Esta 

concepção de gestão demanda a presença de um instrumento básico capaz de 

contribuir para transformar condutas e valores, que é o que se tem comumente 

chamado de educação ambiental.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O objetivo da pesquisa foi identificar a demanda de água e os impactos 

visíveis provocados em sua qualidade, dentro do processo de produção da 

confecção de jeans, visando a obter subsídios para criar um modelo de gestão 

desse recurso natural.  

Tenciona-se com isto oferecer estratégias de conservação da água, 

contribuindo para a sustentabilidade das atividades produtivas ligadas à confecção 

de jeans. 

Para isto, foi construído um desenho de pesquisa qualitativa nos moldes de 

estudo de caso, de forma a conhecer o processo de confecção de jeans e 

aprofundar a análise de sua fase final, que é a lavagem. É nesta fase que se 

concentra a demanda de água. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido o município de Toritama, 

onde se concentra grande parte da indústria de jeans do Agreste pernambucano. 

Tratando-se de uma pesquisa empírica, foram selecionadas as seguintes estratégias 

para coleta de dados: 

 

Observação direta ─ onde se foi buscar informações a partir de seu contato 

direto com a realidade. Foram feitas cerca de 20 visitas no Município, ocasião em 

que foi identificada a existência de várias lavanderias, em sua maioria situadas na 

periferia da cidade. Os dados cadastrais da Prefeitura e da CPRH, cotejados, 

registram a existência de 65 lavanderias, no total. Dessas, 11 fizeram parte da 

amostra, tendo sido pesquisadas no período de 1 a 15 de agosto de 2006. Nesse 

momento, procurou-se também identificar qual o destino da água, após ser utilizada 

na lavagem.  

Análise de Documentos ─ neste item, foram realizadas visitas às instituições 

públicas responsáveis pela regulação das intervenções ambientais e consultados 

documentos importantes para caracterização dos Municípios. 

Conversas Informais ─ ocasião em que se procurou entender como a 

população se vê e qual o nível de entendimento sobre as intervenções que as 

indústrias de jeans provocam no ambiente.  
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Entrevistas diretas ─ visando a ter um conjunto de informações obtidas 

dentro de um padrão que permitisse a comparação entre os estabelecimentos 

responsáveis pela fase final do processo de confecção do jeans. 

A amostra considerou como universo o total das lavanderias cadastradas e 

identificados na observação direta, de onde se fez uma escolha intencional de 11 

lavanderias.  

A análise dos dados foi realizada procurando interagir teoria-prática e, 

particularmente nas questões fechadas, acrescentou-se a análise dentro dos moldes 

da estatística descritiva. 

Seguindo a lógica construída, a pesquisa foi realizada tendo como atores 

centrais os proprietários e/ou gerentes das lavanderias. Nesse sentido, os sujeitos 

da pesquisa foram aqueles que estavam diretamente envolvidos com o processo de 

lavagem de jeans, como empresários ou gerentes e, portanto, responsáveis diretos 

pelas diferentes condutas adotadas. 

O instrumento de coleta de dados foi construído e em seguida testado in loco. 

Este instrumento contemplou os seguintes blocos de perguntas:  

- perguntas relativas às lavanderias com vistas a caracterizá-las, 

enquanto empresas; 

- perguntas voltadas para o conhecimento do processo produtivo; 

- perguntas específicas quanto ao uso da água; 

- perguntas relacionadas com a conservação e contaminação da água; 

- perguntas com o objetivo de detectar o relacionamento entre as 

empresas e os órgãos públicos reguladores de intervenções 

ambientais; 

- perguntas sobre os valores e condutas de empresas em relação ao 

meio ambiente e à sede do Município; 

 

Revisão bibliográfica – foi realizado um levantamento da literatura pertinente 

ao assunto, visando a dar sustentação teórica aos resultados. 

Todo o desenho da pesquisa foi seguido, dado que se revelou bastante 

adequado para os objetivos propostos.   
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4 A PESQUISA E SEUS RESULTADOS  
 

4.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

A caracterização do município de Toritama foi feita a partir de levantamentos 

de dados secundários sobre sua história, aspectos fisiográficos, ambientais, sócio-

econômicos e culturais. 

Em meados do século XIX, o distrito da atual Toritama, então denominado 

Torres, pertencia ao município de Vertentes. No século XX, mais precisamente em 

09 de dezembro de 1938, este distrito passa a pertencer ao Município de 

Taquaritinga do Norte e teve sua denominação (Toritama) definida pelo Decreto-Lei 

Estadual nº 952, de 31 de dezembro de 1943. 

Entretanto, sua instalação só ocorreu dez anos depois, em 23 de maio de 

195440. Toritama é um nome de origem indígena que significa região de pedra – tori 

(pedra) e tama (região), fazendo, portanto, alusão aos inúmeros afloramentos 

rochosos situados às margens do Rio Capibaribe. As pedras ali existentes têm 

dimensões consideráveis, encontrando-se uma pedra com aproximadamente 30 

metros de altura (Figura 4.1)                 

 

 

 

 
 

Figura 4.1 - Foto da pedra com 30 metros de altura. Hilário 
Siqueira Lima: 24/11/2006. 
 

 
 

 

                                                 
40 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM – Perfil Municipal. Recife, 2005.p.4. 
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4.1.1 Bacia Territorial e Fatores Fisiográficos 
 

O Município de Toritama localiza-se na Mesorregião do Agreste 

Pernambucano, faz parte da Microrregião do alto do Capibaribe e compõe a Região 

de Desenvolvimento (RD) do Agreste Setentrional41. Possui uma área de 34,6 km2 

que corresponde a 1% do Território de sua Região a qual tem 3.529,6 km2.42 

Um aspecto notável é que a Mesorregião do Agreste ocupa uma área de 

24.489 km2, ou seja, 24,7% da área total do Estado e contém 71 municípios dos 185 

que formam o Estado de Pernambuco. Isto significa que 38,4% dos municípios 

pernambucanos ocupam a Mesorregião do Agreste. A Figura 4.2 mostra a 

localização da Região do Agreste Setentrional, onde se pode visualizar sua 

importância, em termos territoriais.  
 
 

Figura 4.2: Mapa de Localização da Região do Agreste 
Setentrional. CONDEPE/FIDEM – Plano Regional de 
Inclusão Social: Agreste Setentrional Estratégico 2004-2007. 

 

 

 

 

 

O Município de Toritama limita-se ao Norte, com os municípios de 

Taquaritinga do Norte e Vertentes; ao Sul e a Leste, com Caruaru; e a Oeste, com 

Taquaritinga do Norte (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3: Mapa dos Limites Territoriais de Toritama.  
Instituto de Tecnologia de Pernambuco: set/2005.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM – Perfil Municipal. Recife, 2005.p.4. 
42 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM – Plano Regional de Inclusão Social – PRIS. Agreste Setentrional Estratégico. 
Recife, 2004, p.38 (Programa Governo nos Municípios). 
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A sede do Município recebeu o mesmo nome (Toritama). Está situada a 152,7 

km da capital do Estado pernambucano – Recife. O acesso é feito pelas BR-104, 

BR-232 (via Caruaru), PE-90, BR-408 (via Carpina). Portanto, Toritama/sede é bem 

servida por estradas federais e estaduais, assegurando a intercomunicação entre 

outros municípios e Estados do Nordeste.  

A Região de Desenvolvimento (RD) do Agreste Setentrional é composta de 19 

municípios: Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, João 

Alfredo, Limoeiro, Machados, Orobó, Passira, Salgadinho, Santa Cruz do 

Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Vicente Férrer, Surubim, Taquaritinga do 

Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes43, contribuindo com 5,8% para a 

população do Estado, conforme pode ser observado na Tabela 4.1 a seguir: 

 
Tabela 4.1 - Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco, População e nº de 

Municípios.  

Denominação População Nº Percentual Quant.de Município 

Metropolitana 3.339.616 42,2 15 

Mata Norte 541.428 6,8 19 

Mata Sul 665.846 8,4 24 

Agreste Setentrional 463.771 5,8 19 

Agreste Central  935.207 11,8 26 

Agreste Meridional 594.890 7,6 26 

Pajeú 297.494 3,7 26 

Moxotó 185.179 2,3 7 

Itaparica 116.574 1,5 7 

São Francisco 341.580 4,4 7 

Araripe 277.362 3,5 10 

Sertão Central 159.397 2,0 8 

TOTAL  7.918.344 100 185 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2000. 

 

                                                 
43  AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – CONDEPE/FIDEM 
– Plano Regional de Inclusão Social – PRIS. Agreste Setentrional Estratégico. Recife, 2004, p.38 (Programa 
Governo nos Municípios). 
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Verifica-se também que, em termos de número de municípios, esta RD ocupa 

o terceiro lugar juntamente com a RD Mata Norte, que também envolve 19 

municípios. O Município de Toritama está inserido na zona semi-árida cujo clima 

predominante é quente (BSHS’ e AS’), com forte evaporação no verão em virtude 

das altas temperaturas alcançadas.  

A cobertura vegetal natural é predominante de Caatinga hipoxerófila, 

refletindo as condições ambientais de semi-aridez. Registra-se uma mudança de 

paisagem na vegetação da área de estudo entre os anos 1970 e 2006, resultado, 

talvez, da ação inconseqüente do homem diante do meio ambiente.  

Predominam as espécies como jurema Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret.), 

marmeleiro-branco (Cróton spp), Catingueira Caesalpinia pyramidalis Tul.), várias 

cactáceas como mandacaru (Cereus jamacaru D.C.), facheiro (Pilosocereus 

piauhiensis), quipá (Opuntia inamoena), coroa de frade (Melocactus bahiensis), jucá 

ou pau-ferro (Caesalpina férrea Mart. Ex Tul, varleiostachya Benth), maniçoba 

(manihot sp), macambira ou gravatá (Bromélia sp), coco-catolé (Syagrus sp), 

arbustos como malva-branca (Sida cordifolia L) e jitirana (Ipomoea spp).  

Na área rural, nos trechos mais favoráveis, praticam-se atividades agro-

pastoris. Há exaustiva exploração da escassa madeira local para uso como lenha na 

matriz energética da atividade de confecção do vestuário de jeans – para 

alimentação das caldeiras de lavanderias da cidade. Os dados geomorfológicos 

mostram que o Município de Toritama está inserido no Planalto da Borborema, 

dentro de áreas de maciços setentrionais.44  

Os solos das zonas de serras do Município, segundo estudo da EMBRAPA e 

Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária de Pernambuco (2001), são 40% 

podzólico vermelho-amarelo, 35% litólico e 25% de afloramentos rochosos, não 

sendo indicados para agricultura, silvicultura ou pastagem. Na zona central da 

cidade, com relevo menos acidentado, e os núcleos rurais de Oncinhas, São João e 

Santa Maria, a composição do solo é de planossolos (65%) e solos litólicos (35%), o 

que a torna inapta para irrigação, sendo mais recomendável para pastagens 

plantadas (EMBRAPA, 2001). 

                                                 
44 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – CONDEPE/FIDEM – 
Plano Regional de Inclusão Social – PRIS. Agreste Setentrional Estratégico. Recife, 2004, p.18-20  (Programa 
Governo nos Municípios). 
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Na zona de afloramentos rochosos, os solos são litólicos (50%), podzólico 

vermelho-amarelo (25%) e afloramentos rochosos (25%), que, associados ao clima 

predominantemente seco, inviabilizam a exploração da agricultura e silvicultura. A 

zona das margens do Rio Capibaribe, de solos aluviais, apresenta-se com alto 

potencial para a agricultura irrigada. Todavia, parte desta zona sofre restrição pelo 

Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 15/09/1965) que delimita a Área de 

Proteção Ambiental – APA, do Rio Capibaribe45. 

 Quanto à hidrografia, o Município localiza-se na região do Alto Capibaribe. 

Portanto,  sua rede hidrográfica natural pertence à bacia do Rio Capibaribe, tendo 

este Rio como o seu principal manancial de água46. A sede do Município 

denominada de cidade de Toritama é cortada pelo Rio Capibaribe. 

  As referências sobre o Rio Capibaribe mostram sua importância para todo o 

Estado, uma vez que é um rio genuinamente pernambucano. A bacia hidrográfica do 

Rio Capibaribe localiza-se totalmente no Estado de Pernambuco, na parte norte 

oriental, compreendida entre as latitudes da sede de 7o43’ e 8o19’ sul e longitudes 

de 34o54’ e 36o42’ oeste. Limita-se ao norte com a Bacia do Rio Goiana e o Estado 

da Paraíba; ao sul, com a Bacia do Rio Ipojuca; a leste com o Oceano Atlântico e os 

primeiro e segundo grupos de bacias hidrográficas de alguns rios litorâneos GL1 e 

GL2 – e a oeste, com o Estado da Paraíba e a bacia do Rio Ipojuca.47  

A potencialidade hidrográfica da Bacia do Capibaribe que corta a cidade de 

Toritama é de 7.400 km2, o que corresponde a 7,7% da área do Estado de 

Pernambuco. Sua extensão desde a sua nascente na Serra da Jacarará, no 

Município de Jataúba, até sua foz no Oceano Atlântico é de 240 km48. No Alto do 

Capibaribe, no Agreste, onde se localiza o pólo de confecções, os cursos da água 

são intermitentes. À medida que se aproxima da sua foz, o Rio Capibaribe, bem 

como parte de seus afluentes, torna-se perene.   

                                                 
45 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – CONDEPE/FIDEM – 
Plano Regional de Inclusão Social – PRIS. Agreste Setentrional Estratégico. Recife, 2004, p.20  (Programa 
Governo nos Municípios). 
 
46 Idem, p. 15. 
 
47 PERNAMBUCO – Perfil Fisiográfico das Bacias Hidrográficas de Pernambuco. Instituto de 
Desenvolvimento de Pernambuco, vol. V, CONDEPE, Recife, out. 1980, p. 59.  
 
48 Cadernos do Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco, Série I – nº 3 / Agricultura 
(CONDEPE, 1970, p.43 e 48). 
 



 60

A precipitação pluviométrica média anual da área de estudo é de 448,9 

milímetros e as chuvas se concentram entre os meses de abril e julho49. A Bacia do 

Capibaribe tem uma área de 7.557,41 Km2 e banha os municípios de Belo Jardim 

(parte), Bezerros (parte), Bom Jardim (parte), Brejo da Madre de Deus, Carpina 

(sede), Camaragibe (sede), Caruaru (parte), Casinhas (sede), Chã de Alegria, Chã 

Grande (parte), Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, Glória do Goitá, Gravatá 

(parte), Jataúba, João Alfredo (parte), Lagoa do Carro (parte), Lagoa de Itaenga, 

Limoeiro (sede), Moreno (parte), Passira, Paudalho (parte), Pesqueira (parte), Poção 

(parte), Pombos (sede), Recife (sede), Riacho das Almas (sede), Salgadinho, 

Sanharó (parte), Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Caetano 

(parte), São Lourenço da Mata (sede), Surubim, Tacaimbó (parte), Taquaritinga do 

Norte, Toritama, Tracunhaém (parte), Vertente do Lério, Vertentes, Vitória de Santo 

Antão (sede). 

O uso do solo da bacia do Rio Capibaribe se destina à ocupação urbana e 

industrial, áreas cultivadas com cana-de-açúcar, policultura e áreas de mata atlântica 

e manguezais.50  

 
4.1.2 Barragens ao Longo do Capibaribe 

 

A grande maioria dos cursos d’água sofre represamento, inclusive o Rio 

Capibaribe. O barramento das águas no Município ocorre para fins industriais, para o 

uso de lavagem de tecidos na produção de confecções de jeans. Não há registro de 

uso de água represada no Município para abastecimento da população.51  

O segundo mais importante curso d’água municipal é o Riacho da Bica, de 

ocupação predominantemente rural, originário da Serra da Taquara (em Taquaritinga 

do Norte), cuja área de contribuição no município é de 12,85 Km, correspondendo a 

37,16% da superfície do município. O Riacho da Bica recebe contribuição de dois 

outros riachos: Riacho Travessia, originário da Serra do Costa e Riacho Brinquinho, 

originário da Serra da Taquara.  
                                                 
49   Site: Pernambuco de A-Z.  Consultado em 23/03/06, às 11h e 45m. 
 
50 Site: http. www.cprh.pe.gov.br/pesquiseeprserve/ctudo-conteúdoasp?Idsecao=419, visitado em 
26/03/06 às 15hs e 15 min.  
 
51 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Diretor da Cidade de Toritama. 2006, p.15. 
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Seguindo-se a este há o terceiro curso d’água mais importante, o Riacho de 

Canudos, o qual recebe águas servidas da aglomeração urbana, da cidade de 

Toritama. Com área de 5,8 Km2, correspondente a 16,76% da superfície municipal, 

este riacho recebe a maioria dos canais e córregos da cidade e parte dos rejeitos 

provenientes das lavanderias de jeans. 

Completando a rede hidrográfica municipal, há pequenos riachos, também 

intermitentes: Riachos São João, Santa Maria e Roncador. A água do Capibaribe, na 

altura de Toritama é imprópria para consumo humano devido ao lançamento de 

esgotos domésticos e industriais, sendo estes últimos provenientes das lavanderias 

que fazem o tratamento dos jeans, que é o tecido predominante utilizado como 

insumo na indústria local de confecção de vestuário52.  

 

4.1.2.1  Barragem do Jucazinho 
 

Os principais reservatórios da Bacia do Capibaribe são: a Barragem do 
Jucazinho, Carpina, Tapacurá, Goitá, Poço Fundo, Eng. Gercino de Pontes, Várzea 

do Una, Oitis, Santa Luzia, Matriz da Luz, Machado, Lagoa do Porco. Todo este 

cenário está fadado à instabilidade, se não houver alguma intervenção efetiva por 

parte do poder público ou deste com a participação da iniciativa privada ou da 

sociedade civil organizada, para modificar a atual situação predatória das águas 

despejadas no leito do Rio Capibaribe pelas lavanderias do jeans de Toritama – as 

quais têm como destino a Barragem do Jucazinho (Figura 4.4). A galinha dos ovos 

de ouro do Agreste de Pernambuco – a indústria de confecções local, geradora de 

empregos e renda, pode vir a desaparecer, a médio prazo.                      

 

                                                 
52 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Diretor da Cidade de Toritama. 2006, p.16. 
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Figura 4.4 – Foto da Barragem de Jucazinho.  
Hilário Siqueira Lima: 24/11/2006. 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Barragem do Jucazinho, que pertence à Bacia do Capibaribe, está 

localizada nos municípios de Surubim e Cumaru, possui uma capacidade de 

327.036 mil m3 d’água e tem a finalidade de abastecimento d’água a várias cidades, 

além de fornecer água para irrigação. 

Essa barragem tem uma importância crucial para a região, sendo 

responsável: (1) pelo abastecimento de água à população de 15 cidades da Região 

do Agreste de Pernambuco, através do sistema COMPESA; (2) pelo controle de 

enchentes do Capibaribe, com a finalidade de preservar as cidades à jusante até o 

Recife; (3) pela perenização do leito do Rio Capibaribe à jusante da Barragem, 

garantindo o desenvolvimento da pecuária e da agricultura. 

 
4.1.3 O Sítio Urbano – Cidade de Toritama 

 
A cidade de Toritama e seus núcleos rurais de Oncinhas, São João e Santa 

Maria estão assentados sobre a zona central do território municipal, relativamente 

plana. No entanto, Toritama, ou seja, a sede do Município, tem o solo coberto por 

uma quantidade significativa de afloramento rochoso, o que dificulta, sensivelmente, 

a instalação da infra-estrutura urbana, uma vez que demanda altos custos para 

implantação da rede de esgotos sanitários, drenagem e distribuição de água. Aliás, a 

maior incidência de afloramentos rochosos ocorre na parcela Leste do Município, 

ocupando cerca de 5,8 km2, correspondentes a 16,78% da superfície total do 

Município. A área ocupada pelas Serras do Costa e da Taquara perfaz 6,9 km2, 

equivalentes a 19,94% da área total do Município. 
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Outras limitações à urbanização no Município como um todo advém da 

legislação ambiental. A lei federal nº 6.799, de 19/12/1979, proíbe urbanização em 

áreas de declividade acima de 30% (equivalentes a 16o50’) e a lei do código florestal 

─ nº 4.771, de 15/09/1965, assegura a preservação das Áreas de Proteção 

Permanentes–APP, aquelas com declividade superior a 45o, impedindo também a 

sua ocupação, inclusive às margens do Rio Capibaribe, áreas sujeitas a enchentes e 

inundações53. Pelos estudos da consultoria SINTAXE (2005)54, restam apenas 

52,11% do território municipal como área passível de urbanização. Isto significa que 

16,57 km2 (47,89%) da área total municipal de 34,6 km2 são ocupados ou por áreas 

impróprias à urbanização ou sítios de uso restrito (APP). 

Dados do IBGE mostram que a rede de drenagem e esgotos na cidade de 

Toritama é bastante precária, ou seja, dos 93,53% dos domicílios particulares que 

dispõem de banheiros ou sanitários, 88,61% estão ligados na rede geral. (Censo 

demográfico IBGE/2000). 

Em toda a área da cidade de Toritama é possível encontrar rejeitos e detritos 

industriais provenientes das confecções e das lavanderias. De saldo, o comércio 

também contribui lançando sacos plásticos pelas ruas e avenidas da cidade, ao 

longo das margens das rodovias que dão acesso à cidade, encobrindo a escassa 

vegetação rasteira. As chaminés das caldeiras, na maioria alimentadas a lenha, 

completam o crítico cenário de desrespeito ao meio ambiente, quando liberam na 

atmosfera fortes nuvens de fumaças nos céus da cidade. 

Como já foi mencionada, a cidade de Toritama apresenta situação crítica no 

tocante ao saneamento ambiental e ao esgotamento sanitário. Tanto é assim que os 

documentos oficiais registram: “A ausência de rede de esgotos e a carência de 

abastecimentos d’água, associada ao intenso processo da “lavagem” de jeans de 

cerca de 50 lavanderias locais, potencializam o quadro de demandas e carências”55 . 

 

 

 

                                                 
53 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Diretor da Cidade de Toritama. 2006, p.20. 
 
54 Idem, p. 23. 
55 Ibidem, p. 24. 
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Não há estrutura de drenagem construída na cidade (Figura 4.5), salvo 

pequenas intervenções na rede de drenagem pluvial, que passou a ser utilizada 

como coletora de fossas (esgotos domésticos), e a canalização e recobrimento do 

Canal da Vaca. 
Figura 4.5 – Foto dos esgotos correndo a céu 

aberto Hilário Siqueira Lima: 24/11/2006. 

 

 
 
 
 

 

 

A topografia acidentada das Serras do Costa e da Taquara causa inundações 

nas áreas mais planas da cidade, quando ocorrem chuvas torrenciais, tendo como 

conseqüência a disseminação dos efluentes domésticos e industriais que vêm sendo 

lançados a céu-aberto, em terrenos vazios, córregos e vias públicas. 

Sem nenhum tratamento (in natura), os efluentes sanitários e industriais 

(provenientes das lavanderias) se misturam às águas pluviais com destino ao Rio 

Capibaribe, após passarem pelo Riacho de Canudos e Canal da Vaca (Figura 4.6) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6 – Foto dos efluentes industriais. 
Hilário Siqueira Lima: 24/11/2006. 
 

 

Segundo dados do IBGE (2004), as causas de óbito decorrentes de 

problemas no aparelho respiratório e circulatório duplicaram em relação às causas 

de origem digestiva. 

 

 

 



 65

Embora a Secretaria Municipal de Saúde confirme a incidência de 

atendimentos ambulatoriais a pessoas com problemas respiratórios, ainda não há 

estudos específicos56.  

 
4.1.4 Efluentes Industriais 

 
O processo industrial de lavagem especial do jeans produz efluentes líquidos 

de grande poder poluidor, decorrentes da utilização da água quente de caldeiras 

aquecidas a lenha (70%) ou retraços de tecidos (29%) e da adição de corantes e 

agentes químicos para colorir ou descolorir o tecido jeans, amaciá-lo ou dar-lhe 

aspecto surrado (stone washed). Esses efluentes tanto circulam nas vias urbanas 

como nas áreas rurais que margeiam os córregos, lagos e o Rio Capibaribe. 

De acordo com o CPRH (2004), citado no Plano Diretor (p. 26), o destino dos 

efluentes está distribuído em diversos locais como mostra a Tabela 4.2 

 

Tabela 4.2: Efluentes Industriais segundo o Destino Final (%) 

 

Destino Final Percentagem 

Rede Pluvial 70% 

Céu Aberto 16% 

Riacho 5% 

Terreno de Terceiros 3% 

Via Pública 3% 

Outros 3% 
                   Fonte: CPRH – 2004 

 

Analisando a Tabela 4.2 verifica-se que a rede de drenagem pluvial recebe a 

maioria dos efluentes industriais da cidade (70%) e em proporções menores, estão 

os lançamentos a céu aberto (16%), em riachos (5%), em terrenos de terceiros (3%), 

em vias públicas (3%) e noutras vias (3%).  

 

                                                 
56 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Diretor da Cidade de Toritama. 2006, p.26. 
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Contudo, é importante ressaltar que todo esse efluente tem como destino final 

a principal bacia de drenagem da cidade: O Rio Capibaribe, que abastece a 

Barragem do Jucazinho, responsável direto pelo abastecimento d’água à população 

do Agreste Central e Setentrional. Outra constatação é que os efeitos da poluição 

decorrente desses efluentes afetam também a área rural, por onde passam e onde 

já se percebe o funcionamento de lavanderias de jeans. 

Em 2003, a população da cidade, percebendo os efeitos danosos da poluição, 

denunciou o fato ao Ministério Público, que agiu em conjunto com a CPRH: as 

lavanderias foram visitadas e algumas, autuadas. Realizou-se também um 

seminário, onde surgiu uma proposta de elaboração de um  Plano   de Gestão   

Integrado para Toritama, pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Meio 

Ambiente – SECTMA; a formação de grupo de trabalho com participação da 

SECTMA, da CPRH, Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco–ITEP, da 

COMPESA, do SINDIVEST, da Vigilância Sanitária e da Agência CONDEPE/FIDEM, 

para implementação dos trabalhos e das ações integradas e foi promovida a 

elaboração de um diagnóstico ambiental pela CPRH. 

Um Termo de Ajuste de Conduta–TAC, de iniciativa do MPPE, acordado entre 

as partes, foi assinado pelas lavanderias, pela Prefeitura, pelo Governo de 

Pernambuco e MPPE. Ao final de 2005, as 20 lavanderias de maior porte já estavam 

com suas estações de tratamento prontas e as menores, em fase de conclusão. A 

fiscalização semanal ficou a cargo da CPRH57.  

O ministro do Meio Ambiente da Alemanha: Martin Grambow, visitou as obras 

das lavanderias. Aquele país ajudou no desenvolvimento de uma tecnologia mais 

barata para o tratamento de água. 

A fase final do tratamento, a fase biológica, ficou de ser realizado pela 

Prefeitura em conjunto com a COMPESA, bem como a descontaminação do esgoto 

da cidade. Até o presente, conforme constatamos no local, nenhuma obra foi 

iniciada.  

 

 

 

                                                 
57 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Diretor da Cidade de Toritama. 2006, p.27. 
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No entanto, há referência a avanços, como pode ser observado nesta citação, 

embora o quadro seja de descaso apontado claramente: 

Todavia, como resultado da ação conjunta da CPRH e do 
MPPE, foram logrados avanços relevantes na direção do 
efetivo controle ambiental no município. Foram visitadas 56 
lavanderias, e reconhecido o perfil dessa atividade local: a) a 
grande maioria das lavanderias é enquadrada como de 
pequeno porte; b) das lavanderias em funcionamento, 
nenhuma possuía licenciamento ambiental e apenas 37% 
tinham alvará de funcionamento da Prefeitura; c) cerca de 93% 
da água utilizada no processo industrial é proveniente de 
carros pipa; d) cerca de 70% dos efluentes industriais e 
sanitários são descartados na rede fluvial;  
 
e) os combustíveis mais utilizados pelas empresas para 
aquecimento das caldeiras são a lenha e retraços de tecidos, 
representando 69,4% e 29%, respectivamente.58 
 

As informações contidas no trabalho de pesquisa desenvolvido por Silva59, 

confirmaram a intensidade dos impactos ambientais quando relata: 

No município de Toritama, onde o enfoque da confecção é a 
fabricação de “jeans”, existe um forte impacto ambiental, no Rio 
Capibaribe que banha a cidade, pela tintura dos jeans que é 
feita pelas lavanderias1. (ALMEIDA, 2006). Toritama 
apresentava, em 2004, cerca de 60 lavanderias que lavavam 
cerca de 1.000.000 de peças por mês, processo realizado com 
cerca de 80.000.000 de litros de água, despejados diretamente 
no Rio Capibaribe. A aproximação do SINDIVEST dos 
produtores de Toritama permitiu a busca do contato com uma 
ONG (Organização Não Governamental) alemã chamada BFZ 
para desenvolver um sistema de reciclagem de água com uma 
tecnologia barata e eficiente (ALMEIDA, 2006). A ação 
conjunta do Ministério Público Estadual, da Agência do Meio 
Ambiente (CPRH) e do SEBRAE estimulou o cumprimento da 
legislação ambiental em Toritama, trazendo como resultado a 
assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) de 50 
lavanderias de Toritama (ALMEIDA, 2006).  

_________________ 
1. Lavanderia é a palavra utilizada na região que indica tinturaria.  

                                                 
58 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – CONDEPE/FIDEM. 
Plano Diretor da Cidade de Toritama. 2006, p.26. 
 
59  SILVA, Telma Maria Chaves Ferreira da. Dissertação de Políticas Públicas de Crédito para o Pólo 
de confecções do Agreste Pernambucano, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Administração e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de Pernambuco, para a obtenção 
do título de Mestre em Administração, área de concentração Agronegócios e Desenvolvimento Rural, 
Recife, 2006.   
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O nível de percentual de domicílios com banheiro e água 
encanada, no ano 2000 em Caruaru (76,79%) foi maior do que 
a média de Pernambuco (62,90%), entretanto em Santa Cruz 
do Capibaribe (60,92%) e Toritama (60,75) foram menores que 
o do Estado. Assim, ocorreu um crescimento populacional 
muito forte em Santa Cruz do Capibaribe e na Toritama no 
período e, provavelmente, também aumentou o número de 
habitações em condições precárias”. (sic).  
 

4.1.5 Indicadores Sociais 
 

Tratando-se de um estudo que pretende enfocar o desenvolvimento local, 

procurou-se também identificar os indicadores sociais para completar a 

caracterização do Município. Inicialmente, foi levantado o dado quantitativo sobre a 

população nos três municípios do Pólo de Confecções ou em separado, para avaliar 

quais os fatores que contribuem para o aumento ou diminuição da população. 

O comportamento populacional dos três municípios que compõem o Pólo de 

Confecções do Agreste pernambucano, entre 1970 e 2004, evidencia o fluxo 

crescente de pessoas residentes em todos eles, com destaque para Santa Cruz do 

Capibaribe, com um índice de crescimento da ordem de 496,3% e para Toritama, 

com um índice de 170,1%, como pode ser visto na Tabela 4.3  

 
Tabela 4.3 Evolução da População de Toritama, Caruaru e Santa Cruz do 

Capibaribe: 1970-2004  

 

Ano Toritama ∆ % 
2004 

Caruaru ∆ % 
2004 

Santa Cruz do 
Capibaribe  

∆ % 
2004 

1970 9.382 170,1 142.653 92,2 11.685 496,3 

1980 8.619 194,0 172.532 58,9 21.112 230,0 

1991 14.907 70,0 213.697 28,3 38.332 81,8 

2000 21.800 16,2 253.634 8,10 59.048 20,0 

2004 

(estimativo 

25.337 - 274.124 - 69.677 - 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
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A procura por mercado de trabalho constitui-se no fator que mais contribui 

para o crescimento da população de uma cidade ou região. Acompanhando essa 

explosão populacional em Toritama, surgiram diversos problemas estruturais, 

afetando diretamente a comunidade, especialmente no que diz respeito às 

demandas de água, esgotos sanitários, segurança, habitação, saneamento, saúde, 

etc. (Tabela. 4.4) 

Tabela 4.4 – Indicadores Demográficos dos Municípios do Pólo – 2000 

 
 

A taxa de urbanização dos três municípios do Pólo de Confecções é bastante 

elevada, atingindo 96,9% em Santa Cruz do Capibaribe, 92,3% em Toritama e 85,7 

em Caruaru. Em Toritama praticamente não há população rural para se dedicar à 

cultura do campo, e isso expõe a economia local à dependência de outros mercados 

fornecedores, quando, na realidade, esse e os demais municípios do Pólo de 

Confecções são banhados pelo leito do Rio Capibaribe no período das chuvas e 

assim poderiam potencializar a produção agrícola e a pecuária nessas áreas 

ribeirinhas. 
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A taxa de densidade demográfica (hab/km2) de Toritama (704,8 hab/ km2) 

supera Caruaru (429,3 pessoas/km2) e também Santa Cruz do Capibaribe (528,8 

hab/km2) deixando evidente a superpopulação por quilômetro quadrado do 

Município. 

A taxa de fecundidade (filhos por mulher) também é maior na área de estudo, 

em relação aos demais municípios do Pólo de Confecções e isso pode indicar a 

ausência de política pública voltada para a prevenção e controle da natalidade. Se 

levarmos em conta que, pelo Censo Demográfico 2000, a esperança de vida ao 

nascer praticamente tem a mesma taxa em todos os municípios e que Toritama 

apresenta uma fecundidade da mulher acima da dos demais municípios, a sua 

população tende a ter uma taxa de crescimento maior do que os demais.  

O IDH-Índice de Desenvolvimento Humano vem sendo adotado 

sistematicamente como o melhor índice para retratar a situação econômica e social 

de uma dada população, por considerar fatores como escolaridade e longevidade, 

os quais eram ignorados nos cálculos estatísticos que determinam o Produto Interno 

Bruto – PIB, índice este usado por muito tempo para medir o grau de 

desenvolvimento de um país, estado, região ou município. 

Os IDH total de Toritama, entre 1991 e 2000, apresentou uma melhoria 

variando de 0,644 para 0,670, o que representa um crescimento da ordem de 4% 

que, se comparado ao IDH de 2000 de Pernambuco (0,692) e do Brasil (0,757), 

embora se situe abaixo de ambos, para o PNUD, apresenta-se como de média 

qualidade de vida (0,500 e 0,800), conforme está demonstrado na Tabela 4.5 

Tabela 4.5 – Indicadores do ÍDH de Toritama – 1991-2000  
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No ranking brasileiro, o IDH de Toritama ocupa a posição 3.466º, no Estado, 

35º, conforme Tabela  4.5. 

Diante destes resultados, procurou-se fazer uma análise comparativa do IDH 

e dos índices que o compõem (renda, educação e longevidade) nos cenários dos 3 

Municípios que formam o Pólo de Confecções, na Tabela 4.6 

 
Tabela 4.6 – Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios do Pólo: 1991 – 

2000 

 
 

A Tabela 4.6 mostra o comportamento do IDH nos 3 Municípios, onde se 

verifica que Toritama teve o pior desempenho. Comparando-se os três municípios do 

Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, verifica-se que Toritama teve um 

crescimento de apenas 4,7%, entre 1991 e 2000, contra 9,2% para Caruaru e 9,4% 

para Santa Cruz do Capibaribe. Esse fator pode afetar o desenvolvimento local, pois 

não tem havido a tão desejada eqüidade entre os eixos econômico, social e 

ambiental.  

Embora se reserve a Toritama, quanto ao IDH, as posições 3.466a e 35a , 

respectivamente, no ranking dos municípios brasileiros e do Estado, o IDM – 

Educação apresentou uma baixa performance de 0,588, em 1991, e 0,628, em 2000, 

se comparada a 0,768 do Estado e 0,830 do Brasil, conforme Tabela 4.6 
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Segundo os dados a seguir na Tabela 4.7, o indicador de renda de Toritama 

variou, entre 1991 e 2000, em 0,019%, enquanto em Santa Cruz do Capibaribe a 

variação foi de 0,035% e Caruaru, com a maior das variações, 0,043%, ou seja, 

entre os três Municípios do Pólo de Confecções, Toritama, apresentou o menor 

desempenho em termos de evolução da renda. 

Tabela 4.7 – Variação da Renda, Longevidade e Educação dos Municípios do Pólo 

 
 

O PNUD utilizou a renda familiar per capita dos municípios, substituindo o PIB 

municipal para propiciar uma análise mais adequada do crescimento econômico 

(Tabela 4.8)  

 

Tabela 4.8 – Renda per capita, crescimento per capita, coeficiente de Gini 

 
 

Os dados da Tabela 4.8 apontam Caruaru (29,79%) como o município de 

melhor desempenho em renda per capita entre os três do Pólo de Confecções do 

Agreste, aproximando-se, inclusive, do índice do Estado de Pernambuco (29,99%). 

O segundo lugar é ocupado por Santa Cruz do Capibaribe (23,31%) e o terceiro e 
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último lugar no Pólo de Confecções, por Toritama (13,25%), confirmando que o 

crescimento da renda, no período, foi inferior ao crescimento da população.  

O índice de Gini varia de 0 (igualdade absoluta onde todos têm a mesma 

renda) a 1 (desigualdade absoluta onde apenas uma pessoa detém toda renda). 

Entre os municípios do pólo de confecções, Santa Cruz do Capibaribe apresenta a 

melhor distribuição de renda medida pelo índice de Gini (-3,64%), seguido de 

Caruaru (5,45%) e finalmente, Toritama (6,98%). 

A comparação da renda per capita com o índice de Gini indica que, embora 

Caruaru tenha apresentado a melhor renda per capita (29,79%), destacou-se 

também na concentração de renda do Pólo de Confecções do Agreste (5,45%). 

Embora Santa Cruz do Capibaribe tenha tido o maior crescimento da população 

residente do Pólo de Confecções, no período 1991-2000, (54,0%), também 

apresentou o maior crescimento do PIB Real (60,4%) o que lhe garantiu o maior 

crescimento da renda per capita (23,31%), ocupando a segunda posição entre os 

três municípios, conforme demonstrado na Tabela 4.9. 

O índice de Gini de Santa Cruz do Capibaribe apresentou um crescimento 

negativo (-3,64), significando que houve uma diminuição da concentração de renda 

no período, inclusive, menos concentrada do que o índice de Gini estadual (2,91%). 

Toritama, município com o segundo maior crescimento populacional no 

período 1991-2000 (46,2%), apresentou o crescimento do PIB Real em nível 

intermediário (41,9%), resultando no menor crescimento da renda per capita dos três 

municípios do Pólo de Confecções do Agreste (13,25%). Toritama registrou, no 

período 1991 – 2000, o maior índice de Gini (6,98%), significando a maior 

concentração de renda entre as três cidades do Pólo, inclusive se comparado a 

Pernambuco (2,91%). 

O maior índice de Gini  que se atribuiu a Toritama, possivelmente, indica que, 

no período analisado (1991-2000), a renda de novos imigrantes (que elevou em 

46,2% a população residente) não se destacou, se comparada à renda dos antigos 

habitantes. Em outras palavras, os novos habitantes, que geralmente procuram 

emprego, são providos de menos recursos do que os antigos moradores da cidade.  
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Neste sentido, Raposo & Gomes afirmam60: 

 

[...] a nova população que entrou no município foi ocupando 
posições de renda domiciliar abaixo da média preexistente, 
como o que, naturalmente, a renda média do conjunto da 
população (inclusive a nova e a antiga) caiu. Paradoxalmente, 
isso aconteceu ao mesmo tempo em que crescia a renda 
média relativa de todos (ou, pelo menos, da imensa maioria) as 
pessoas envolvidas no Pólo. 

 

No período entre 1991 e 2000 (Tabela 4.9), a renda per capita de Toritama 

apresentou o menor desempenho, 13,25% contra 23,31% de Santa Cruz do 

Capibaribe e 29,79% de Caruaru, ou seja, nesse período ocorreu uma concentração 

de renda no local.  

Sabe-se que a concentração de renda contribui negativamente para o 

desenvolvimento, uma vez que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada 

vez mais pobres. A concentração dessa renda está evidenciada na redução da 

proporção de pobres, ou seja, enquanto Toritama reduziu entre 1991 e 2000, 22,1%, 

em Santa Cruz do Capibaribe a redução foi de 32,8% 

 
Tabela 4.9 – Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdades 

 
 

                                                 
60 RAPOSO & GOMES. Estudo de Caracterização Econômica do Pólo de Confecções do Agreste 

Pernambucano – Relatório da FADE/UFPE (maio, 2003. p, 15). 
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A taxa de analfabetismo (Tabela 4.10) da RD onde está inserida Toritama 

(32,8%), é superior à do Estado (24,5%). Na faixa de 15 a 24 anos, essa taxa é 

16,8%,  superior à de Pernambuco (12,4%)61.  

A intensa demanda de mão-de-obra pela indústria do jeans pode estar 

afetando o nível de alfabetização da população de Toritama 

 
Tabela 4.10 – Taxa de Alfabetização 

 

 
 

Um dos índices mais difíceis de se trabalhar é o índice de incidência de 

pobreza (Tabela 4.11). Porém, medir os níveis de indigentes e de pobreza de uma 

determinada população ajuda a entender a situação social em que vive essa 

comunidade e também como se dá o processo de desenvolvimento. 

Sob esta ótica, procurou-se visualizar o crescimento de indigência e pobreza 

nos Municípios do Pólo de Confecções, bem como o índice de exclusão social.  

A comparação numa série histórica não foi possível pela ausência de 

informações, mas a simples apresentação dos dados, embora em anos diferentes, 

pode dar uma idéia do comportamento do desenvolvimento naquela área, uma vez 

que são dados da mesma década.  

 
 
 
 

                                                 
61 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Regional de Inclusão Social – PRIS. Agreste Setentrional Estratégico. 
Recife, 2004, p. 40. (Programa Governo nos Municípios).  
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Tabela 4.11– Crescimento de Indigência e Pobreza dos Municípios do Pólo  

 
 

No período em que o Estado de Pernambuco apresentou um crescimento de 

pobreza negativo (-0,65%), os municípios do Pólo apresentaram um 

empobrecimento. 

A Tabela 4.11 mostra que, dos três municípios do Pólo de Confecções do 

Agreste, Toritama apresenta a maior taxa de crescimento de pobreza entre 1991 e 

2000 (10,56%), cabendo a Santa Cruz o segundo pior desempenho (2,66%) e a 

Caruaru (1,89%) a terceira posição. 

Toritama também liderou negativamente no Pólo de Confecções quando se 

verifica a taxa de crescimento de indigentes, no período de 1991 a 2000 (76,44%); 

Caruaru assume o segundo lugar com 36,9% e Santa Cruz do Capibaribe, com o 

melhor desempenho (27,61%). 

 A importância da avaliação do índice de exclusão social está no fato de que o 

PIB, comumente utilizado para medir o crescimento econômico de uma determinada 

área geográfica, não revela a real situação social da população.  

Assim o índice de exclusão social mostra que a forma em que o Pólo de 

Confecção está crescendo não favorece ao desenvolvimento local, pois a exclusão 

social continua crescendo. 

 

Observando-se a Tabela 4.12 a seguir, percebe-se que Toritama apresenta o 

pior desempenho em relação à exclusão social, com o índice de 0,400, ocupando no 

ranking do Estado de Pernambuco o 18º lugar e no Brasil o 3.224o, portanto, ficando 

atrás de Santa Cruz do Capibaribe, com índice de 0,403 e ranking de 17º e, 
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finalmente, de Caruaru, com índice de 0,447, ranking estadual de 7º e brasileiro de 

2.595º. 

 A análise que se pode fazer é de que Toritama, embora venha apresentando 

um excelente desempenho do PIB e do IDH, a exclusão social e a pobreza 

continuam fortes no cenário daqueles municípios, notadamente em Toritama 

 
Tabela 4.12 – Índice de Exclusão Social 62 

 
 

4.1.6 Comportamento das Pessoas diante da Acumulação de Riqueza 
 

Compreender o processo de crescimento/desenvolvimento de uma 

determinada área geográfica exige o conhecimento, além das condições básicas dos 

serviços essenciais supridos à população, saber como essa comunidade investe 

seus recursos em bens essenciais duráveis. 

O município de Toritama é revelador no tocante aos valores de consumo. 

Tomou-se como referência a presença de carros nos domicílios e, como contra-

ponto, a presença de banheiro e água. Os dados são bastante discrepantes, porém 

se coadunam com o nível de educação da população. Os valores de bem-estar e 

qualidade de vida não aparecem, pois o carro que dá uma situação de status, tem 

supremacia.  

A análise dos indicadores de domicílios com carros indica que Toritama 

investiu mais em carros do que os demais municípios do Pólo de Confecções 

(81,72%), inclusive mais do que o próprio Estado de Pernambuco (62,07%), 

                                                 
62 O índice de exclusão social é construído a partir de três componentes (padrão de vida digno, 
conhecimento, risco juvenil) com sete indicadores (pobreza, emprego formal, desigualdade, 
alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e violência). Para interpretar o resultado de 
cada município basta saber que: o índice varia de zero a um; as piores condições de vida igualam a 
valores próximos a zero. O índice de exclusão social é a média dos sete índices analisados – Perfil 
Municipal de Toritama, p.7). 
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assumindo a segunda posição Santa Cruz do Capibaribe (72,48%) e, por fim, 

Caruaru com 49,16%, conforme Tabela 4.13 a seguir: 

 
Tabela 4.13 Percentual de pessoas com carros, banheiro e água. 

 
A análise dos domicílios com banheiros e água aponta que todos os 

municípios do Pólo de Confecções tiveram, no período de 1991 e 2000, crescimento 

inferior ao registrado no Estado de Pernambuco (18,37%); Santa Cruz do Capibaribe 

sofreu uma variação negativa no número de domicílios com esses serviços (-9,39%), 

e Caruaru e Toritama apresentaram um suave crescimento da ordem de 5,25 e 

4,13%, respectivamente. 

 
4.1.7 Indicadores Econômicos  

 
O Estado de Pernambuco tem território de 98.307 km2 , o que representa em 

torno de 6,3% da superfície do Nordeste e 1,16% do território nacional. Tem 

população (2000) de 7,918 milhões de habitantes, equivalentes a 16,6% da 

população nordestina e a 5% da brasileira, com taxa média de crescimento anual de 

1,19%. Essa população é 76,5% urbana e distribuída por 184 Municípios e um 

Distrito Estadual (Fernando de Noronha), agrupados em 12 Regiões de 

Desenvolvimento.  

Em termos geográficos, o Estado localiza-se numa posição estratégica, na 

porção oriental da Região Nordeste, privilegiada em relação ao Nordeste e ao Brasil.  
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O Produto Interno Bruto (2004) foi estimado em US$ 15,4 bilhões, o que 

corresponde a cerca de 3% do PIB brasileiro e 20% do PIB da Região Nordeste. O 

setor agropecuário respondeu, em 2004, com 8,5% da produção local; a indústria, 

com 31,9%; e o setor de serviços, com 59,6%.  

 

Mesmo com alguns indicadores competitivos, e com um IDH de 0,705 (2000), 

Pernambuco apresenta um quadro social fragilizado e enormes diferenças entre os 

municípios e entre as Regiões de Desenvolvimento – RDs63. 

Todavia, apoiado nos arranjos e nas cadeias produtivas locais e regionais, o 

governo de Pernambuco definiu estratégias para superação das fragilidades e 

retomar o crescimento econômico com a criação do programa Governo nos 

Municípios, o qual desenha um planejamento descentralizado e participativo.  

 

Segundo Raposo & Gomes64:  

 
Uma análise mais detalhada do desempenho econômico do 
Pólo de Confecções é prejudicada pela escassez de dados 
com base municipal no Brasil. Com a descontinuidade nos 
recenseamentos econômicos (que deixaram de ser realizados 
desde 1985, à exceção do censo demográfico de 1996), as 
únicas bases de dados municipais passaram a ser os censos 
demográficos, do IBGE (os dois últimos realizados em 1991 e 
em 2000), a RAIS (relação Anual de Informações Sociais), do 
Ministério do Trabalho e Emprego; e os PIBs municipais, do 
IPEA (sic). 

 

4.1.7.1 Produto Interno Bruto - PIB 
 

O Produto Interno Bruto, ou seja, a soma da produção de todos os bens e 

serviços, elaborado pelo IPEA, tem sido utilizado freqüentemente para medir o 

crescimento econômico, embora outros indicadores mais recentemente tenham sido 

amplamente utilizados, a exemplos da renda per capita (apurado pela divisão da 

                                                 
63  AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – Plano Diretor 
Participativo – Pernambuco Setembro 2005. p.10 
 
64 RAPOSO & GOMES. Estudo de Caracterização Econômica do Pólo de Confecções do Agreste 

Pernambucano – Relatório da FADE/UFPE.  2003, p. 11. 
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renda produzida versus a população), o índice de GINI (apurado pela variação das 

rendas per capitas entre diferentes períodos de tempo), a renda média do chefe do 

domicílio (apurado pela média aritmética das rendas percebidas).     

A economia da RD do Agreste Setentrional está baseada na produção de 

confecções e artefatos de tecido e imobiliário.  A atividade de confecções de 

Pernambuco está altamente concentrada no Agreste, configurando um pólo de 

produção e comercialização, no entorno de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e 

Taquaritinga do Norte. Articulado a Caruaru, município vizinho (na RD do Agreste 

Central), este setor representa uma participação no emprego municipal de 41,3% em 

Toritama, 38,4% em Santa Cruz do Capibaribe e 15,8% em Taquaritinga do Norte. 

A RD do Agreste Setentrional consolida-se como grande produtor de 

confecções detendo 73% da produção de todo o Estado, equivalentes a 850 milhões 

de peças ao ano (setor formal e informal)65.   

Até o início dos anos setenta do século passado, Toritama produzia volume 

apreciável de chinelos, sandálias e sapatos à base de couro ou borracha, não se 

destacando pelo setor de vestuário.  

Aproximadamente, de 30 anos para cá, a cidade se inspirou na moda jeans 

americana e hoje se transformou no maior pólo de produção desse tipo de roupas do 

Norte e do Nordeste, garantindo a plena ocupação de seus habitantes em idade de 

trabalho e até atraindo mão-de-obra de outros municípios.  
Medir o desempenho econômico exige o conhecimento de indicadores como 

o PIB, a renda total e a renda per capita.  A Tabela 4.14 a seguir indica que as três 

cidades do Pólo de Confecções do Agreste, no período de 1991 a 2000, tiveram 

crescimento do PIB acima do registrado em Pernambuco (30,1%), no Nordeste 

(34,9%) e no Brasil (31,0%). O maior PIB Real coube a Santa Cruz do Capibaribe 

(60,4%), seguido de Toritama (41,9%) e Caruaru (35,2%) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM. Plano Regional de Inclusão Social – PRIS. Agreste Setentrional Estratégico. 
Recife, 2004. p. 43-44. (Programa Governo nos Municípios). 
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Tabela 4.14 - Produto Interno Bruto Real e Variação do Produto Interno Bruto Real, 
1991-2000  

 

 
 
4.2 Ocupação e Transformação dos Espaços 

 
O espaço aqui é entendido como o local onde a população desenvolve suas 

condições, objetivos de vida, incluindo trabalho, moradia e lazer. Nesse sentido, o 

processo de ocupação da cidade de Toritama se faz sob a influência de dois fatores. 

O primeiro, como já foi mencionado anteriormente, diz respeito à base física, 

refletida na grande quantidade de afloramentos rochosos, que dificultam a 

urbanização e a construção da infra-estrutura (Figuras 4.7-A e 4.7-B) 
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(Figura 4.7-A)    (Figura 4.7-B) 
 
Figuras 4.7-A e 4.7-B: Fotos da base física e dos afloramentos rochosos que dificulta a urbanização e 
a melhoria da infra-estrutura. Hílario Siqueira Lima: 24/11/2006.  
 

O segundo é de ordem econômica e social, que gera uma ocupação 

desordenada. Essa ocupação é influenciada pelo crescimento econômico induzido a 

partir da criação do Pólo de Confecções de jeans, que atrai um número significativo 

de pessoas em busca de emprego e renda. Observa-se o aparecimento de 

loteamentos que ostentam novas residências. Embora os loteamentos atendam a 

demanda por moradia, em geral não dispõem de rede de coleta de lixo, 

abastecimento de água ou até mesmo rede de esgotos.  

Na realidade, percebe-se que o comércio é o grande indutor dessa 

transformação. No conjunto do processo de confecções de jeans fica patente a 

presença de dois elementos. O comércio, com inúmeras lojas, o shopping criado 

recentemente e as lavanderias. As empresas, embora estejam representadas por 

marcas consagradas mundialmente, se utilizam da mão-de-obra disponível que são 

as costureiras. Existe uma imensa quantidade de “empresas familiares”, ou seja, a 

família é de fato a unidade produtiva do Pólo de Confecção de jeans. As visitas 

feitas em algumas residências demonstraram isto. Cabe à mulher a costura, aos 

filhos o passar e às filhas, os bordados, com a agravante de que as crianças são os 

carregadores que fazem o elo entre a fábrica e a unidade de produção.  

É comum encontrar-se crianças com fardo de roupas cortadas para as 

costureiras, no geral, suas mães. As Figuras 4.8-A e 4.8-B a seguir mostram o 

quanto as crianças estão incluídas no processo de confecção em jeans 
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(Figura 4.8-A)(Figura 4.8-B) 
  
Figuras 4.8-A e 4.8-B: Fotos das crianças carregando roupas cortadas para as costureiras. Hilário 
Siqueira Lima: 24/11/2006. 

 

A lógica do comércio é bem clara e ultimamente reforçada pela construção do 

grande Centro Comercial, o Shopping Agamenon Moda Center, com 

aproximadamente 400 lojas e 800 boxes, ocupando uma área de 30 mil metros 

quadrados. Esse passo apenas consolidou a opção de 30 anos atrás, quando a 

cidade se inspirou na moda jeans americana e se transformou no maior pólo de 

produção desse tipo de confecção do Norte e Nordeste, ocupando a maioria de seus 

habitantes em idade de trabalho, envolvendo também crianças (contrariando o 

Estatuto da Criança) e atraindo grande número de pessoas de outros municípios e 

até de outras regiões. 

A base inicial foi a Feira da Sulanca, com cerca de 1.200 bancas, funcionando 

ainda nas segundas e terças-feiras. Nesses dias, a cidade é invadida por verdadeira 

multidão de comerciantes de todos os lugares, tanto de outros municípios como de 

outros Estados (Figura 4.9) 
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Figura 4.9: Foto da feira da sulanca. Plano Diretor de Toritama – CONDEPE/2005.  

 

Outro destaque de Toritama é o seu pólo de lavanderias, que reúne cerca de 

sessenta e cinco unidades, responsáveis pela manutenção de 15 a 20 postos de 

trabalho cada uma.  

É nessas empresas que é realizado todo o processo de lavagem, amaciagem, 

tingimento e descoloração do jeans. Como estratégia comercial para facilitar o 

escoamento dos resíduos decorrentes da descoloração do jeans utilizado na 

confecção, as lavanderias geralmente se instalam no subúrbio da cidade, no entorno 

do Rio Capibaribe. O acesso a essas lavanderias é bastante difícil, talvez para 

esconder a precária situação de trabalho e a degradação do meio ambiente. Há 

extensa rede de confecções em processo de secagem a céu-aberto em varais 

improvisados. As lavanderias disputam os espaços tomados das matas ciliares 

(Figuras 4.10-A e 4.10-B).  

O maior agravante é o descumprimento da Legislação Ambiental, que detém 

a proteção das margens do Rio em pelo menos 30 metros.  
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(Figura 4.10-A)                                               (Figura 4.10-B)      

 
Figuras 4.10-A e 4.10-B: Fotos do conjunto de lavanderias às margens do Rio Capibaribe. Hilário 
Siqueira Lima: 24/11/2006. 
 

No tocante ao processo de trabalho, verifica-se a enorme quantidade de 

peças sendo preparadas em diferentes fases, como mostram a seguir as Figuras 

4.11-A, B, C, D, E e F)  
(Figura 4.11-A)                                                      (Figura 4.11-B) 

 
                                                                 (Figura 4.11-C) 
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(Figura 4.11-D) 

         
(Figura 4.11-E)                                               (Figura 4.11-F) 

 
Figuras 4.11-A, B, C, D, E e F: Fotos das varias etapas do processo de lavagem, secagem e tintura. 
Hilário Siqueira Lima: 24/11/2006. 
 

As transformações são significativas, com destaque para o crescimento 

econômico e a poluição ambiental. O volume de capital dos empreendimentos 

comerciais e imobiliários é visível. Luxuosas residências foram erguidas no centro da 

cidade para aconchego dos empresários de sucesso com a exploração moderna do 

comércio da tradicional Feira da Sulanca.  
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Ao seu lado, contrastando o belo cenário, o que se vê são lojas de confecção 

distribuídas por toda parte, repletas de tecidos, materiais de costura e equipamentos, 

dos tradicionais aos mais sofisticados. Os trabalhadores das confecções, num 

ambiente sem qualquer respeito às normas de saúde para o trabalho, com pouca 

iluminação, exercem suas atividades dentro de fabricos apertados e temperaturas 

insuportáveis. A alguns metros, velhos banheiros dispostos em vias públicas para 

atender o fluxo de comerciantes, clientes e trabalhadores, exalam odores 

insuportáveis.  

A concorrência, para redução de custos, acelerou, de um lado, o avanço 

tecnológico com o uso de máquinas de costuras mais modernas, que possibilitam 

ganho em qualidade e velocidade na linha de produção. Por outro, forçou a 

profissionalização da mão-de-obra local em função da exigente e variada clientela, 

que vai das tradicionais sacoleiras aos consumidores de classe média, acostumados 

a freqüentar outros shoppings. Esses fatos foram ganhos que poderiam ser mais 

capitalizados caso houvesse um programa de capacitação para os trabalhadores.  

Perto dali, cortando a cidade, o Rio Capibaribe mostraria no verão seu leito 

seco, não fosse a correnteza do líquido azulado despejado pelas lavanderias do 

jeans. Lixo urbano, pneus velhos e vasilhames plásticos escorrem lentamente. 

Porcos se alimentam da espessa camada de rejeitos tóxicos na convivência com 

crianças a brincar.  

Ao fundo, um conjunto habitacional popular e um parque de diversão 

completam o cenário inusitado. (Figuras 4.12-A, B e C), a seguir:  
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  (Figura 4.12-A)                                             (Figura 4.12-B) 

 
(Figura 4.12-C) 

Figuras 4.12-A, B e C: Fotos mostram aspectos críticos do Rio Capibaribe que corta a cidade. Hilário 
Siqueira Lima: 24/11/2006. 

 

Os efluentes de cerca de 65 lavanderias de jeans existentes em Toritama são 

descartados no Rio Capibaribe, apesar de que alguns tratamentos vêm sendo 

desenvolvidos e testados com sucesso no sentido de reter a carga de rejeitos jogada 

naquele rio. Um deles, em operação exitosa pela Lavanderia Céu Azul, visitada 

durante a elaboração do projeto de pesquisa, consiste em retirar a tinta presente no 

líquido extraído no processo de lavagem, mediante o uso de sulfato de alumínio para 

remover o corante (Figuras 4.13 A, B, C e D) 
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(Figura 4.13-A)                     (Figura 4.13-B) 

 
(Figura 4.13-C)                                                     (Figura 4.13-D) 

Figuras 4.13-A, B, C e D: Fotos dos efluentes, resultado do processo de lavagem e resíduos sólidos. 

Hilário Siqueira Lima: 24/11/2006.  

 

As lavanderias lançam no céu fortes camadas de fumaça cinzenta, 

provenientes das chaminés das caldeiras, que também têm contribuído para 

aumentar os níveis de poluição.  

 

4.2.1 O Plano Diretor da Cidade 
 

A crescente urbanização brasileira, decorrente da migração da população 

fugindo do desemprego ou em busca de melhores condições de trabalho e renda, 

fez com que nos centros urbanos se acumulassem problemas de toda ordem: social, 

econômica e ambiental. A partir da Constituição Cidadã de 1988, os municípios 

brasileiros se assoberbaram de responsabilidades, as quais faziam parte das 

políticas públicas do Governo Federal. 
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Sem receber os repasses federais e com o aumento dos ônus sociais 

herdados, associados à escassez de recursos próprios e, cada vez mais, cobrados 

pela população ávida por mais e melhores serviços públicos, os municípios 

brasileiros, numa estratégia de gestão pública, vêem no Plano Diretor66 uma saída 

para melhor planejar, executar e monitorar suas metas no espaço urbano 

 
Tabela 4.15 – Cenário Atual de Plano Diretor Participativo 

 Situação por Região de Desenvolvimento  

Situação Atual  
Região de 

Desenvolvimento 

 
População

 
Total de 

Município

Obrigatoriedade 
até 

outubro/2006 
(Estatuto da 

Cidade) 

Elaborado 
/ em 

elaboração 

A 
elaborar

Metropolitana 3.337.565* 14 14 08 06 

Mata Norte 541.428 19 12 19* - 

Mata Sul 665.846 24 13 24* - 

Agreste 
Setentrional 

463.771 19 09 04 06 

Agreste Central 935.207 26 13 04 10 

Agreste 

Meridional 

594.890 26 10 02 08 

Pajeú 297.494 17 05 02 04 

Moxotó 185.179 07 04 - 04 

Itaparica 116.574 07 03 - 03 

Sertão Central 159.937 08 02 01 01 

São Francisco 341.580 07 05 01 04 

Araripe 277.362 10 06 01 05 

Subtotal  184 96 66 51 
Fonte: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM. 
*o total não está incluído o Arquipélago de Fernando de Noronha (2.051 hab). 

 

                                                 
66 Plano Diretor Participativo é um “pacto” entre a sociedade civil organizada e os poderes Executivo e 
Legislativo para orientar o desenvolvimento, o ordenamento e a expansão urbana do município, sob a 
forma de lei, cf. previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/01). 
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Segundo o CONDEPE/FIDEM67 no Estado, 66 municípios já possuem Planos 

elaborados ou em processo de elaboração e, dos 105 municípios com 

obrigatoriedade, 60 ainda não deram início a esse processo, conforme mostrou a   

Tabela 4.15  

 

O quadro mostra que dos 184 municípios do Estado de Pernambuco, 96 

correspondentes a 52,2% estão obrigados a fazer o Plano Diretor, até outubro de 

2006, segundo as normas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal no 

10.257/01). Entre os 09 municípios da região do Agreste Setentrional, onde inclui 

Toritama, 06 correspondentes a 66,7% encontram-se com a elaboração do Plano. 

 

4.2.2 Ação do Poder Público: o Termo de Ajuste de Conduta – TAC 
 

Um reconhecido esforço foi feito pela Promotoria Pública de Toritama para 

conter o processo contínuo de degradação ambiental na cidade causado pelas 

lavanderias do jeans. A partir de denúncias da população, incomodada com os 

efeitos negativos da poluição, a Promotoria deu início a uma negociação em parceria 

com os órgãos de controle ambiental e representantes da sociedade civil organizada 

e das empresas de lavanderia. Essa “negociação” evitou a instauração de processo 

legal, o que contribuiu para agilizar a ação, minimizar os efeitos e tornar os 

resultados mais céleres, conforme a Promotoria. 

 

Para o Promotor de Toritama, Sergio Souto: 

O trabalho desenvolvido pela Promotoria de Justiça de 
Toritama faz parte do projeto de implementação da legislação 
ambiental na bacia do Rio Capibaribe, desenvolvido pelo 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Defesa do Meio Ambiente, diante dos graves problemas 
ambientais ocorrentes no trecho do Rio Capibaribe que 
atravessa o Município. 

 

E informa que esse trabalho teve início em 2001, com atendimento de 

denúncia da população com relação à poluição atmosférica e hídrica. Em 2002, 

realizou as primeiras vistorias nas lavanderias, seguida de audiência pública com a 

                                                 
67 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO – 
CONDEPE/FIDEM – Perfil municipal. Recife, 2005.  
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participação da CPRH, VISA, SES/Projeto Alvorada, Prefeitura Municipal e 

representantes das lavanderias.   

Foi realizada a Semana do Meio Ambiente em Toritama, na qual se incluiu 

uma feira tecnológica e um seminário. Em 2003, houve a realização de vistorias pela 

CPRH, VISA/SES, DRT, Corpo de Bombeiro, todas requisitadas pelo Ministério 

Público, resultando em autuações/interdições de algumas lavanderias. Mais uma 

nova audiência pública e elaboração de um diagnóstico ambiental pela CPRH. Aqui 

acorreu a assinatura dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

quanto à: 

• Projeto de Tratamento de Efluentes Líquidos Industriais. 

• Projeto de Controle de Poluição Atmosférica. 

• Projeto de Tratamento e destino final dos Efluentes Sanitários. 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

Nessa fase, um acordo com o Governo do Estado de Pernambuco garantiu 

recursos do Orçamento Geral da União – OGU, para os esgotos sanitários de 

Toritama, da ordem de R$ 11.5 milhões. Deu-se a assinatura de um TAC com a 

Prefeitura e com o Governo do Estado de Pernambuco. 

 

Ainda segundo o citado magistrado: 

 
56 lavanderias foram cadastradas, 54 implantaram os 

sistemas de controle ambiental e 02 encerraram suas 
atividades espontaneamente e estão em fase final de 
implantação de sistemas. 

O Ministério Público vem adotando ações no sentido de 
acompanhar as instalações dos Sistemas de Controle 
Ambiental, juntamente com a CPRH. 

A Prefeitura tinha até o dia 02.12.2005 para iniciar as obras 
de coleta, tratamento e destino final dos efluentes sanitários 
das residências e das lavanderias; 

Foi coibida a instalação de novas lavanderias que não 
possuam Sistemas de Controle Ambiental já instalados. 

Cerca de 70% dos efluentes industriais e sanitários eram 
descartados na rede pluvial; 

Os combustíveis mais utilizados pelas empresas são a lenha 
e retraços de tecidos, representando 69,4% e 29% 
respectivamente; 

A maioria das empresas, cerca de 85%, não possui sistema 
de controle da poluição atmosférica. (sic). 
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4.3 Os Resultados a partir da Análise dos Questionários 

 
Após o estudo para caracterização da área buscando conhecer a realidade a 

partir da leitura de documentos, iniciamos a pesquisa de campo, que envolveu duas 

estratégias básicas: a observação direta enriquecida pelas conversas informais e a 

aplicação de um questionário com o objetivo de apreender de modo mais profundo o 

processo de confecção de jeans em suas diferentes marcas.  

Os resultados descritos nos itens anteriores não deixam dúvida que Toritama 

foi e está submetida a um processo de crescimento econômico perverso, onde a 

tônica maior é a acumulação de riqueza por um reduzido número de comerciantes 

que se apropriam da força de trabalho sem qualquer compromisso com ela e muito 

menos com o meio ambiente.  

A indústria de confecção de jeans pertence à cadeia produtiva que tem seu 

início na produção da matéria prima, o algodão, passando pela indústria têxtil e 

chegando a sua última fase, que é a indústria de confecção. Nessa indústria 

podemos identificar várias etapas: a criação e customização da peça, cujo ator é o 

designer; a pilotagem que corresponde à criação do modelito; a produção de peças 

em grande escala; a formação do estoque e a distribuição para o mercado.  

Neste caminho, o processo de lavagem aparece como uma das fases 

importantes, pois dela saem os diferentes tipos de confecção que têm o mesmo 

peso na comercialização. Inicia-se com a triagem por processo (especificação), 

seguida da lavagem com diferentes insumos (argila, areia, etc) e outros produtos 

configurando o que se costuma chamar de processo pré-definido. Após a lavagem, 

as peças são submetidas ao processo de secagem em duas etapas: eliminação do 

excesso de água e secagem propriamente dita. A partir de então são limpas, 

eliminados os fios e linhas, colocam-se os botões e seguem para a seção de 

passadeiras com ferro a vapor.  

As últimas etapas são de dobragem e embalagem e a expedição para os 

estabelecimentos comerciais. O acompanhamento do processo de lavagem mostrou 

que são usados 02 elementos fundamentais, a água e a lenha ou seja 02 recursos 

naturais bastante escasso naquela região. Outro aspecto a considerar foi a 

quantidade de produtos químicos usados: Permanganato de sódio; Cloro; Corantes; 

Peróxido; Ácido acético; Enzima; Antimigrate; Max Mg; Max 60; Max Rewi; Max 

2181; Max SS; Barrilha; Amaciante; Soda Cáustica; Metabissufito. 
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Os equipamentos são máquina de lavar, de secar, mesas de passadeiras, 

mesa de dobrar, lixas e pinceis para efeitos especiais. A última fase de nossa 

pesquisa foi realizada com a aplicação de questionários para uma amostragem de 

17% do universo de 65 lavanderias. O questionário foi composto de um conjunto de 

perguntas colocadas conforme estão discriminadas no capitulo 03 – Procedimentos 

Metodológicos.  

A demanda é que define o tipo de lavagem a ser usado, porquanto determina 

a especificação  do produto final, inclusive em termos de preços. 

 

 

A primeira preocupação da pesquisa foi entender que estamos falando de 

uma indústria de confecção ou de um estabelecimento que presta serviços à 

indústria de confecções. Os dados revelaram que as lavanderias são empresas 

cujos serviços estão incorporados à indústria de confecção de jeans. O total das 

empresas pesquisadas (100%) é responsável pela finalização do processo de 

confecção.  

Trata-se em sua maioria de microempresas, cujo faturamento anual vai até 

R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), conforme pode ser 

observado na Figura 4.14  

91%

9% 0%
microempresa
pequena
média

 

Figura 4.14: Gráfico da qualificação das empresas segundo seu porte. 

 

São empresas cujo tempo de vida médio está concentrado na faixa entre 05– 

10 anos e foram criadas por pessoas que já acumulavam alguma experiência no 

ramo, conforme mostram a seguir as Figuras 4.15 e 4.16  
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18%
9%

46%

27%
menos de 1 ano

entre 02 e 5 anos

entre 05 e 10 anos

mais de 10 anos

 
Figura 4.15: Gráfico da qualificação da empresa segundo o tempo de vida. 

73%

9%

18%
experiencia anterior
pesuisa de mercado
outras razões

 

Figura 4.16: Gráfico da causa da origem das empresas. 

Visando identificar se há sustentabilidade da empresa, pelo menos em 

termos econômicos, procurou-se identificar qual o ponto de solidez, tomando como 

indicadores o tempo para se obter os primeiros lucros e o tempo de retorno dos 

investimentos. Os resultados revelaram que 73% das empresas obtêm os primeiros 

lucros com 02 anos de atividades; 36% admitem um lucro entre 10% e 20% ao ano, 

enquanto os outros 36% afirmam ter apenas 10% ao ano; por sua vez, 64% das 

lavanderias admitem retorno de investimento entre 4 e 5 anos. Ver figuras 4.17, 4.18 

e 4.19, a seguir: 

73%

18%
9%

rentável a curto prazo
rentável a médio prazo
rentável a longo prazo

 

Figura 4.17: Gráfico sobre a rentabilidade. 

37%

36%

9%

18%
lucro de até 10% a.a

lucro de 10 a 20% a.a

lucro de 20 a 40% a. a

não quiseram informar
 

Figura 4.18: Gráfico sobre o percentual de lucros. 
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0%

0%

64%
0%

36%

retorno do invest. de 2 a 3
anos
retorno do invest. de 3 a 4
anos
retorno do invest. de 4 a 5
anos
acima de 5 anos

Não quiseram informar

 

Figura 4.19: Gráfico sobre o prazo de retorno do investimento. 

 

De acordo com nossas observações, e tratando-se de uma atividade cujo 

insumo maior é a água, procuramos saber como este recurso é visto pelos 

empresários e/ou gerentes das 11 empresas pesquisadas. 100% reconhecem que a 

água é o principal insumo (Figura 4.20) no entanto são os produtos químicos e a 

energia que mais oneram o processo de lavagem   

 

100%

0%0%0%0%0%0%0%
água
produtos químicos
energia elétrica
lenha
carvão 
areia
sabão
outros  

Figura 4.20: Gráfico sobre a importância dos insumos. 

 

A partir desses dados, procurou-se identificar qual a participação dos 

insumos no custo da produção. Os dados indicaram (Figura 4.21) que 73% das 

lavanderias pesquisadas apontam que os produtos químicos são responsáveis por 

30% a 50%, ficando a energia elétrica em segundo lugar, com a participação de 

18%. 
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9%

73%

18% 0%
água

produtos químicos

energia elétrica

lenha, carvão, areia,
sabão e outros  

Figura 4.21: Gráfico sobre o custo dos insumos. 

 

Caracterizada a água como o principal insumo do processo de lavagem, 

porém com a participação do menor custo, procurou-se identificar qual o volume de 

água demandado pelas lavanderias (Figura 4.22). Inicialmente foi possível detectar 

que a quantidade de água consumida por cada peça lavada ficava em torno de 21 a 

40 litros, embora outras lavanderias admitam um consumo menor 

27%

46%

18%
9%

de 5 a 20 litros de água
por peça
de 21 a 40 litros de água
por peça
de 41 a 60 litros de água
por peça
acima de 61 litros de

 
Figura 4.22: Gráfico sobre o consumo de água por peça lavada 

 

Visando ter a idéia do volume de água consumido no processo como todo, 

buscamos correlacionar o volume de produção de peças com a quantidade de água 

consumida. No tocante à produção, as lavanderias parecem se diferenciar, pois 

enquanto 46% afirmam que produzem de 20 a 40.000 peças, outras dizem produzir 

até 5.000. Isto revela que há diferentes portes de lavanderias. Essa discrepância 

está mostrada a seguir na Figura 4.23  
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27%

46%

18%

9%
de 5.000 a 20.000
peças mensal

de 20.001 a 40.000
peças mensal

de 40.001 a 80.000
peças mensal

acima de 80.001
peças mensal  

Figura 4.23: Gráfico sobre a produção mensal. 

 

Correlacionando produção total com demanda de água e a variável estação, 

verifica-se que 37% das lavanderias consomem até 500.000 litros/mês (na baixa 

estação), enquanto o maior consumo é de 5.000.000 litros/mês (na alta). 

Utilizando a mesma correlação, verifica-se que a demanda de água é 

diretamente proporcional à produção total e aos fluxos da demanda do mercado 

consumidor. Considerando que os meses de alta estação correspondem ao verão (9 

a 12) e que, em geral, há uma escassez de água, esta demanda deve constituir um 

problema para as empresas. 

 

A série de Figuras 4.24-A, B, C e 4.25-A, B e C a seguir, visualiza este 

cenário: 
(Figura 4.24-A) 

 

64%
18%

18% 0%
na baixa: de 5.000 a 20.000 
peças mensal 
na baixa: de 20.001 a 40.000 
peças mensal 
na baixa: de 40.001 a 80.000 
peças mensal 
na baixa: acima de 80.001 
peças mensal 

 
          

             

 

 

 

 



 99

           (Figura 4.24-B) 

18%

46%

27%

9%
na média: de 5.000 a 20.000
peças mensal
na média: de 20.001 a 40.000
peças mensal
na média: de 40.001 a 80.000
peças mensal
na média: acima de 80.001
peças mensal

 
 

            (Figura 4.24-C) 

18%

28%
27%

27%

na alta: de 5.000 a 20.000
peças mensal
na alta: de 20.001 a
40.000 peças mensal
na alta: de 40.001 a
80.000 peças mensal
na alta: acima de 80.001
peças mensal  

Figuras 4.24-A, B e C: Gráficos sobre produção total por estação. 

 

(Figura 4.25-A) 

37%

27%

18%

18%
0%

na baixa: de 30 a 500 mil
litros mensal

na baixa: de 501 a 1.500 mil
litros mensal

na baixa: de 1.501 a 3.000
mil litros mensal

na baixa: de 3.001 a 5.000
mil litros mensal

na baixa: acima de 5.001 mil
litros 
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           (Figura 4.25-B) 

27%

9%
37%

9%

18%

na média: de 30 a 500 mil
litros mensal
na média: de 501 a 1.500
mil litros mensal
na média: de 1.501 a
3.000 mil litros mensal
na média: de 3.001 a
5.000 mil litros mensal
na média: acima de 5.001
mil litros  

            (Figura 4.25-C) 

18%

18%

9%28%

27%

na alta: de 30 a 500 mil
litros mensal

na alta: de 501 a 1.500 mil
litros mensal

na alta: de 1.501 a 3.000
mil litros mensal

na alta: de 3.001 a 5.000
mil litros mensal

na alta: acima de 5.001 mil
litros 

 

Figuras 4.25-A, B e C: Gráficos do consumo de água, na baixa, média  e alta estações. 
 

Tomando-se ciência do volume de água demandada, decidimos detectar 

quais as providências que as lavanderias tomavam para minimizar esta demanda.  

O primeiro dado mostrou que 100% das lavanderias admitem a reutilização 

das águas após o processo de lavagem (Figura 4.26)  

 

0%0%0%

100%

galeria

esgotos

rede de drenagem

reutilização

 
Figura 4.26: Gráfico sobre o destino da água. 
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No entanto, apenas 64% admitem que reutilizam até 60% da água (Figura 

4..27) 

0% 18%

64%

18%

reutilização: 100%

reutilização: 70%

reutilização: 60%

reutilização: abaixo de
50%

 
Figura 4.27: Gráfico sobre o percentual de reutilização da água. 

 

Com relação ao tratamento da água, foram detectado dois tipos de 

tratamento: um baseado no processo físico-químico e outro, em processo biológico. 

Os dados demonstraram que 100% das lavanderias adotaram o tratamento físico-

químico, utilizando sulfato de alumínio; apenas uma lavanderia, a Céu Azul, adotou 

o tratamento biológico (Figura 4.28).  

100%

0%
fisico-quimico
outros

 

Figura 4.28: Gráfico sobre o tipo de tratamento dos efluentes. 

 

É importante frisar que a implantação do tratamento foi iniciado em 1999, 

onde apenas 9% das lavanderias detinham esta tecnologia. Porém, em 2005, já foi 

possível detectar 64%. Os custos da implantação do tratamento de água variou de 

R$ 40.000,00 a R$ 100.000,00, como se observa a seguir nas Figuras 29-A e 29-B 
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9%
18%

64%

9%
1999
2004
2005
não quis informar

 

Figura 29-A: Gráfico sobre o ano de tratamento dos efluentes. 

28%

27%18%

27%
de R$ 20.000 a R$ 40.000  

de R$ 40.001 a R$ 70.000

de R$ 70.001 a R$ 100.000

não quiseram informar
 

Figura 29-B: Gráfico sobre o custo médio da estação de tratamento dos efluentes. 

 

Outro aspecto pesquisado foi a correlação entre o custo médio da produção 

com a instalação da estação de tratamento de água. Neste particular, 46% 

confirmaram que houve aumento no custo da produção, enquanto 36% admitem 

que não houve alteração no custo (Figura 4.30)  

46%

18%

36%

maior custo médio

menor custo médio

não sofreu alteração

 
Figura 4.30: Gráfico sobre o aumento do custo com a estação de tratamento dos efluentes. 

 

Em coerência com a nossa proposta de gestão, procuramos saber o grau de 

interação que as lavanderias tinham com os órgãos públicos responsáveis pela 

regulamentação da conduta em prol da conservação dos recursos naturais. 

Perguntamos se a instalação da estação de tratamento de água foi uma resposta à 

CPRH ou ao Ministério Público. Dentro do universo das lavanderias perguntadas, 

73% afirmaram que cumpriram exigências da CPRH, enquanto 20% revelaram que a 

instalação se deu por iniciativa própria.  
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Em seguida, fomos tentados a saber se as exigências de Poder Público para 

a instalação da estação de tratamento provocaram o fechamento de algumas 

lavanderias.  

Metades das unidades pesquisadas admitiram o fechamento por causa das 

exigências da CPRH e MPE. Todavia, outros admitiram que esse fechamento foi, 

transitório, retornando as atividades após as correções exigidas pelos órgãos 

citados.  

Buscando complementar esta informação, procuramos saber se o fato de a 

água ser submetida a tratamento e poder ser reutilizada contribuiu para a redução 

dos custos com esse insumo. Os resultados demonstraram que as respostas não 

foram representativas. No entanto, 36% asseguraram que foi o meio ambiente quem 

mais ganhou com essa providência (Figura 4.31)   

 

27%

37%

36%

menor gasto com água e
transporte

menor gasto com água e
transporte e meio
ambiente
só para o meio ambiente

 
Figura 4.31: Gráfico sobre o aumento do custo com a estação de tratamento dos efluentes. 

 

No intuito de verificar se os empresários percebem que as lavanderias 

provocaram impactos nas águas do Rio Capibaribe, foi levantada uma questão 

importante, que correlacionou a presença da estação de tratamento de água e a 

respectiva contribuição para melhorar a qualidade ambiental. Neste sentido, 100% 

das lavanderias admitem que a estação de tratamento foi fundamental para melhorar 

a qualidade ambiental (Figura 4.32)  

100%

0%
contribuiu para evitar a
poluição das águas

não contribuiu para evitar
a poluição das águas

 
Figura 4.32: Gráfico sobre a compreensão dos empresários da  importância da estação de tratamento        

dos efluentes para a melhoria da qualidade ambiental. 
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Finalmente, foi necessário identificar como os empresários entendem a 

relação entre meio ambiente, qualidade de vida e natureza. A pesquisa revelou que 

46% responderam ou compreenderam afirmativamente a inter-relação entre meio 

ambiente, natureza e qualidade de vida. 

Estendendo esta conduta para o “cidadão”, a pesquisa revelou que 64% dos 

empresários admitem que têm dado sua participação para a melhoria do meio 

ambiente, a partir das ações empreendidas pela ACIT – Associação Comercial e 

Industrial de Toritama. E concluem que sua maior contribuição para Toritama manter 

o ambiente saudável tenha sido, instalar a estação de tratamento de água (55%); 

outros indicam o tratamento da fuligem (27%) e os demais não quiseram ou não 

souberam informar (18%). A maioria dos empresários (64%) admite que começaram 

a se preocupar com o meio ambiente, somente, a partir da presença da CPRH e do 

Ministério Público na cidade. Todos os dados aqui apresentados confirmam que o 

município de Toritama, notadamente sua sede, para entrar no processo de 

sustentabilidade, necessita de pôr em prática o programa de conservação dos 

recursos naturais e, de modo particular, a conservação da água.  

Dentro desta compreensão, foi possível, a partir desses dados, montar o 

modelo de gestão como subsidio para a política pública e também, para a 

transformação da política e da conduta das empresas (Figura 4.33-A, B C e D)   

46%

45%

9%
relaciona-se à qualidade
de vida, à natureza

relaciona-se à água, ar,
plantas, peixes,
vegetação 
é a interação do homem
com os recursos naturais

 
Figura 4.33-A: Gráfico sobre a compreensão dos empresários da correlação entre meio ambiente, 

natureza e qualidade de vida. 

18%
9%

64%

9%
o tratamento da água

o tratamento da água de do ár

o interesse pelas discussões
ambientais na ACIT
não tem contribuído

 
Figura 4.33-B: Gráfico sobre a participação cidadã dos empresários para a melhoria do meio 

ambiente. 
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a instalação da estação de
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outros

 
 
            Figura 4.33-C: Gráfico sobre a contribuição ambiental dos empresários na cidade de Toritama 

 

           Figura 4.33-D: Gráfico sobre a preocupação dos empresários com o meio ambiente, a seguir: 

9%

64%

9%

9% 9%
 a partir da poluição das águas
do Rio Capibaribe
a partir da presença do
Ministério Público e CPRH
a partir do trabalho com
lavanderia
a partir da infância

não tem preocupação 
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5 MODELO DE GESTÃO PROPOSTO 
 

O modelo de gestão ora apresentado baseia-se:  

a) na leitura da realidade sobre uso, demanda e acesso à água pelas 

lavanderias; 

b) na concepção de gestão como estratégia para conservar os recursos 

naturais e evitar situações irreversíveis dos recursos naturais renováveis; 

c) na perspectiva de que é possível integrar processos econômicos à 

proteção dos processos ecológicos; 

d) na ideologia de que o fortalecimento do elo entre Governo e Sociedade é 

um dos fortes pilares para se conseguir a gestão ambiental necessária à 

sustentabilidade dos processos produtivos. 

 

Portanto, adota-se a referência de Almeida68, na medida em que esse autor 

conceitua modelo de gestão ambiental como “o conjunto de decisões exercidas sob 

princípios de qualidade ambiental e ecológica preestabelecidos, com a finalidade de 

atingir e preservar o equilíbrio dinâmico entre objetivos, meios e atividades no âmbito 

da organização”.  

Os dados levantados sobre a demanda de água pelas lavanderias variam de 

5 a 60 litros por peça. Esta variação, como já foi demonstrado, está diretamente 

relacionada com a sofisticação do produto. O consumo total por lavanderia fica em 

torno de 500.000 litros/mês na baixa estação, 5.000.000 na alta e, na média, 

3.000.000. Um consumo altíssimo para uma região caracterizada pela escassez 

desse recurso. 

Então, o primeiro passo é conscientizar os empresários para reduzir o 

consumo de água, o que se consegue com o aumento do percentual de reutilização, 

com o mínimo de desperdício a partir do controle das condições de limpeza e 

conservação da estrutura dos tanques, além de mantê-los coberto para minimizar a 

evaporação. 

                                                 
68 ALMEIDA, Rui Otávio Bernardes de. Gestão Ambiental – Enfoque Estratégico Aplicado ao 
Desenvolvimento Sustentável. 2. ed. São Paulo: Makrom Books, 2002,p. 13. 
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Outro ponto importante é fiscalizar o transporte, de modo a não permitir que 

os carros pipas trafeguem sem tampa e com defeitos nos tanques. Esses cuidados 

permitem que a lavanderia receba toda a galonagem de água captada na origem. 

Finalmente, serem estimulados a criar novas formas de captação de água, como 

perfuração de poços artesianos, a partir de tecnologias de prospecção que permitam 

a perfuração de rochas cristalinas.  

Para se ter êxito em todo esse caminho é importante que instituições públicas 

e privadas invistam na educação da população para que ela seja capaz de perceber 

os níveis de poluição das águas provocados pelas lavanderias, além de 

conscientizá-la sobre a disponibilidade da água nas condições de semi-aridez. 

Mostrar aos empresários que a água, sendo um recurso escasso, e a principal 

matéria prima na sua atividade econômica, precisa ser tratada com mais zelo; 

mostrar aos empregados das lavanderias e, por extensão, a suas famílias – através 

de um processo educativo continuado – que a água tem uma importância tanto para 

a lavanderia, como sua matéria-prima, como para a qualidade de vida das famílias, 

pela geração de emprego e renda e, afinal, como fonte de vida.  

Além disso, é fundamental se construírem parcerias público-privadas com a 

participação do terceiro setor (Ong, Oscip) para fortalecer o controle da poluição, 

para viabilizar não apenas recursos financeiros, como auxiliarem o processo 

legislativo e legitimarem as ações que possam conter a poluição das águas. 

Para se tornar cada vez mais eficaz, o modelo prevê o desencadeamento da 

organização na sociedade, através da instituição de conselhos e/ou associações. 

Nesse sentido, propomos a criação de um Conselho Gestor das águas locais, 

constituído através do sufrágio direto, de modo a assegurar a representação plural 

da sociedade. Como estratégias de fortalecimento de todos os processos, sugerimos 

que se crie um programa de capacitação com cursos, além de campanhas 

educativas e difusão de toda a legislação normativa para que os cidadãos conheçam 

seus direitos e deveres. Tal postura exige uma articulação profunda com as escolas 

e, de modo especial, com os meios de educação básica, capaz de agir com 

coerência.  

Deve-se conscientizar as empresas no sentido da importância de  cumprir os 

requisitos legais, sensibilizá-las para adotar as normas de proteção do trabalho e 

demonstrar como as regras econômicas têm sucesso quando incluem a atenção ao 

meio ambiente.  
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Criarem um setor especializado para tratar as questões relacionadas ao meio 

ambiente e realizarem auditorias periódicas para avaliar o cumprimento de metas 

pré-estabelecidas. Realizarem Estudos de Impactos Ambientais, implantados nas 

unidades industriais pela Resolução CONAMA 001, de 28/02/86 e adotarem a 

prática de “marketing verde” para abrir novos negócios e mercados.  A imagem da 

empresa, a garantia de lucros mais duradouros e o reconhecimento do mercado são 

frutos que surgem quando a empresa se preocupa em tornar-se sustentável. 

Modernamente, tem se falado muito em produção limpa, que nada mais é do que 

produzir sem poluir. A certificação das empresas adotando o “marketing verde” para 

abrir novos negócios. A seguir, o diagrama do modelo de gestão proposto (Figura 

3.34) 

 
 

Figura 4.34: Diagrama do modelo de gestão das águas. 

                         Fonte: Hilário Siqueira Lima: 16/10/2006.  
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6 CONCLUSÕES 
 

1 – As lavanderias de jeans de Toritama, no que pese a escassez de água, 

empregam no processo de lavagem, além de uma grande quantidade de água, 

vários tipos de produtos químicos. Em torno de 50% dos efluentes, após o 

tratamento físico-químico, são reutilizados e os demais, dispensados nos córregos e 

canais da cidade com destino ao Rio Capibaribe, processo este que tem contribuído 

para intensificar a degradação ambiental, com reflexos negativos nos padrões de 

qualidade de vida da população local. 

II – Apesar dos avanços no controle da poluição ambiental verificado nos últimos 5 

anos pela firme atuação da CPRH e MPE, o nível de degradação ainda é facilmente 

visível.  A escassa infra-estrutura no campo do saneamento ambiental, com severos 

reflexos na saúde pública, pode indicar a necessidade de novas pesquisas, que 

envolvam a avaliação da participação dos atores sociais e públicos nas ações 

voltadas para a construção de políticas públicas que garantam a viabilidade 

econômica, social e ambiental da atividade do jeans em Toritama. 

III – O estudo foi capaz de oferecer, além de uma reflexão crítica sobre o uso das 

águas no modelo de desenvolvimento instalado em Toritama, uma contribuição para 

a gestão das águas nas lavanderias. 

IV – O modelo criado procura atender as exigências legais, apontar os agentes de 

intervenção e indicar estratégias para alcançar os níveis de conservação desejados. 

Privilegia sobretudo a articulação de todos os setores da sociedade, a participação e 

a organização.    

V – Considerando a importância do tema, objeto desse trabalho, não só para 

Toritama ou para o Brasil, mas, para o mundo, recomenda-se que sejam 

aprofundados estudos com vistas à preservação dos recursos naturais e do meio 

ambiente, especialmente no que tange à proteção das águas e atmosfera global. 

VI – A questão formulada inicialmente sobre “se a reciclagem da água pode viabilizar 

o crescimento com desenvolvimento sustentável”, o estudo concluiu que, apesar de 

indispensável, a reciclagem não é suficiente para alcançar tal objetivo, porquanto 

está entrelaçada a uma cadeia de outros fatores, quais sejam, educação e 

conscientização da população e dos empresários em especial para os benefícios 

decorrentes do respeito ao meio ambiente.    
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ANEXOS 
 

ANEXO A – LEI DAS ÁGUAS 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. 

Mensagem de veto 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, 
de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço  saber  que   o    Congresso  Nacional decreta e eu 
sanciono  a  seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS 

        Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
        I - a água é um bem de domínio público; 
        II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
        III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais; 
        IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
        V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
        VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
        Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
        I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos; 
        II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável; 
        III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes 
do uso inadequado dos recursos naturais. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 
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        Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos: 
        I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 
qualidade; 
        II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 
        III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
        IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 
planejamentos regional, estadual e nacional; 
        V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 
        VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 
costeiras. 
        Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS 
 

        Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
        I - os Planos de Recursos Hídricos; 
        II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 
água; 
        III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
        IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
        V - a compensação a municípios; 
        VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

SEÇÃO I 
DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

        Art. 6º Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar 
a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. 
        Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de 
planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o 
seguinte conteúdo mínimo: 
        I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 
        II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e 
de modificações dos padrões de ocupação do solo; 
        III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 
qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 
        IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 
recursos hídricos disponíveis; 
        V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados, para o atendimento das metas previstas; 
        VI - (VETADO) 
        VII - (VETADO) 
        VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 
        IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 
        X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos 
recursos hídricos. 
        Art. 8º Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 
para o País. 

SEÇÃO II 
DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES, SEGUNDO OS USOS 

PREPONDERANTES DA ÁGUA 
        Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 
água, visa a: 
        I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 
destinadas; 
        II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 
permanentes. 
        Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. 
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SEÇÃO III 
DA OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

        Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 
acesso à água. 
        Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos: 
        I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 
        II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 
produtivo; 
        III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados 
ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;  
        IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 
        V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um 
corpo de água. 
        § 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: 
        I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 
populacionais, distribuídos no meio rural; 
        II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 
        III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 
        § 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará 
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII 
do art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. 
        Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 
Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a 
manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. 
        Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. 
        Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, 
dos Estados ou do Distrito Federal. 
        § 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência 
para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. 
        § 2º (VETADO) 
        Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou 
totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: 
        I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 
        II - ausência de uso por três anos consecutivos;  
        III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as 
decorrentes de condições climáticas adversas; 
        IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; 
        V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se 
disponha de fontes alternativas;  
        VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. 
        Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 
trinta e cinco anos, renovável. 
        Art. 17. (VETADO) 
        Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o 
simples direito de seu uso. 

SEÇÃO IV 
DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

        Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 
        I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 
        II - incentivar a racionalização do uso da água;  
        III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados 
nos planos de recursos hídricos. 
        Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 
desta Lei. 
        Parágrafo único. (VETADO) 
        Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser 
observados, dentre outros: 
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        I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação;  
        II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu 
regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxidade do afluente. 
        Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: 
        I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos 
Hídricos; 
        II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
        § 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por 
cento do total arrecadado. 
        § 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em 
projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a 
quantidade e o regime de vazão de um corpo de água. 
        § 3º (VETADO) 
        Art. 23. (VETADO) 

SEÇÃO V 
DA COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS 

        Art. 24. (VETADO) 
SEÇÃO VI 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 
        Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em 
sua gestão. 
        Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos.  
        Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos: 
        I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 
        II - coordenação unificada do sistema;  
        III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade. 
        Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: 
        I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 
quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 
        II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos 
hídricos em todo o território nacional; 
        III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

 
CAPÍTULO V 

DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO MÚLTIPLO, DE INTERESSE COMUM OU 
COLETIVO 

 
        Art. 28. (VETADO) 

 
CAPÍTULO VI 

DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO 
 

        Art. 29. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao Poder 
Executivo Federal: 
        I - tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
        II - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua 
esfera de competência; 
        III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional; 
        IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 
        Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela 
efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sob domínio da União. 
        Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes 
Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência: 
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        I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos; 
        II - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica; 
        III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e 
do Distrito Federal;  
        IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 
        Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do 
Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, 
de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de 
recursos hídricos. 

 
TÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO 

 
        Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os 
seguintes objetivos: 
        I - coordenar a gestão integrada das águas; 
        II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; 
        III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 
        IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; 
        V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
        Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 
I - o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 
II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; 
IV - os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas competências se 
relacionem com a gestão de recursos hídricos; 
V - as Agências de Água. 
        Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: (Redação dada 
pela Lei 9.984, de 2000) 
        I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        I-A. – a Agência Nacional de Águas;   (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;  (Redação dada pela 
Lei 9.984, de 2000) 
        III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;   (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 
competências se relacionem com          a gestão de recursos hídricos;  (Redação dada pela Lei 9.984, 
de 2000) 
        V – as Agências de Água.  (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 

 
CAPÍTULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

        Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: 
        I - representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no 
gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;  
        II - representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;  
        III - representantes dos usuários dos recursos hídricos;  
        IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos. 
        Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder à 
metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
        Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 
        I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, 
regional, estaduais e dos setores usuários; 
        II - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos; 
        III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões 
extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados; 
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        IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica; 
        V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política 
Nacional de Recursos Hídricos; 
        VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos; 
        VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios 
gerais para a elaboração de seus regimentos; 
        VIII - (VETADO) 
        IX - acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as 
providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 
        IX – acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as 
providências necessárias ao cumprimento de suas metas; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a 
cobrança por seu uso. 
        Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por: 
        I - um Presidente, que será o Ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal;  
        II - um Secretário Executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos 
hídricos. 

 
CAPÍTULO III 

DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 
 

        Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: 
        I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; 
        II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse 
tributário; ou 
        III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 
        Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União 
será efetivada por ato do Presidente da República. 
        Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: 
        I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes; 
        II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 
        III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 
        IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas; 
        V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as 
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da 
obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios 
destes;  
        VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores 
a serem cobrados; 
        VII - (VETADO) 
        VIII - (VETADO) 
        IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo. 
        Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho 
Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de 
competência. 
        Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: 
        I - da União; 
        II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas 
respectivas áreas de atuação; 
        III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; 
        IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;  
        V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 
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        § 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios 
para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação dos 
poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros. 
        § 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de 
gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das 
Relações Exteriores. 
        § 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas 
devem ser incluídos representantes: 
        I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da representação da União; 
        II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. 
        § 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área de atuação restrita a 
bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. 
        Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um Presidente e um Secretário, 
eleitos dentre seus membros. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA 

 
        Art. 41. As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 
        Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia 
Hidrográfica. 
        Parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um 
ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica. 
        Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
        I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 
        II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de 
atuação. 
        Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação: 
        I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; 
        II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 
        III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
        IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos 
gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à instituição financeira 
responsável pela administração desses recursos; 
        V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos em sua área de atuação; 
        VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação; 
        VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas 
competências; 
        VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 
        IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de 
atuação; 
        X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica; 
        XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica: 
        a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao 
respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o 
domínio destes; 
        b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;  
        c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos;  
        d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

 
CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
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        Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo 
órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos. 
        Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 
I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 
II - coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  
III - instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica; 
IV - coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 
V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à 
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
        Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos:  (Redação 
dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        I – prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos;  (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        II – revogado;  (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        III – instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica;" (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        IV – revogado;" (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 
        V – elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los 
à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 

 
CAPÍTULO VI 

DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

        Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de recursos hídricos: 
        I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 
        II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 
        III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos; 
        IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos 
da sociedade; 
        V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos. 
        Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de 
recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. 

 
TÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

        Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou 
subterrâneos: 
        I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de 
direito de uso; 
        II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a 
utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, 
quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes; 
        III - (VETADO) 
        IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos 
em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; 
        V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; 
        VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos 
medidos; 
        VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos 
administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades 
competentes; 
        VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas 
funções. 
        Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução de 
obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou 
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administração da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da 
autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de 
enumeração: 
        I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades; 
        II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 
10.000,00 (dez mil reais); 
        III - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e obras necessárias 
ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao 
uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos; 
        IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti, no seu 
antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de 
Águas ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. 
        § 1º Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de 
água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a 
terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato. 
        § 2º No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão cobradas do 
infrator as despesas em que incorrer a Administração para tornar efetivas as medidas previstas nos 
citados incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder 
pela indenização dos danos a que der causa. 
        § 3º Da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autoridade administrativa 
competente, nos termos do regulamento. 
        § 4º Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

        Art. 51. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas mencionados no 
art. 47 poderão receber delegação do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos, por prazo determinado, para o exercício de funções de competência das Agências de Água, 
enquanto esses organismos não estiverem constituídos. 
        Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no art. 47 desta Lei, por 
prazo determinado, o exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto esses 
organismos não estiverem constituídos. (Redação dada pela Lei nº 10.881, de 2004) 
        Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, 
a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica continuará 
subordinada à disciplina da legislação setorial específica. 
        Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação das Agências de Água. 
        Art. 54. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 1º ............................................................................. 
........................................................................................ 
III - quatro inteiros e quatro décimos por cento à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 
IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE, do Ministério de Minas e Energia; 
V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
.................................................................................... 
§ 4º A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da 
rede hidrometeorológica nacional. 
§ 5º A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e expansão de sua rede 
hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento 
da energia hidráulica." 
        Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em vigor no 
prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de publicação desta Lei. 
        Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta Lei no prazo de cento e oitenta dias, 
contados da data de sua publicação. 
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        Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. 
        Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Gustavo Krause 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.1.1997 
 
Fonte: www.planalto.gov.br/ccicil/leis/l9433.htm, em 16/12/2006, às 06h29 
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ANEXO B – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 
 
Novidades - New 
  
Meio Ambiente no Brasil 
 
Environment in Brazil 
 
Environmental Crimes Law 
 
Decreto 3.179 (regulamenta Lei de Crimes Ambientais) 
 
Decree 3,179 (regulates Environmental Crimes Law) 
  
Lei de crimes ambientais 

LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providencias.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1 . (VETADO) 
Art. 2 . Quem, de qualquer forma, concorre para a pratica dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia 
agir para evita-la. 
Art. 3 . As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade. 
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 
co-autoras ou participes do mesmo fato. 
Art. 4 . Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados a qualidade do meio ambiente. 
Art. 5 . (VETADO)  

CAPITULO II 
DA APLICAÇÃO DA PENA  

Art. 6 . Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observara: 
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde 
publica e para o meio ambiente; 
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; 
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. 
Art. 7 . As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade 
quando: 
I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; 
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstancias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de 
reprovação e prevenção do crime. 
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração 
da pena privativa de liberdade substituída. 
Art. 8 . As penas restritivas de direito são: 
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I - prestação de serviços a comunidade; 
II - interdição temporária de direitos; 
III - suspensão parcial ou total de atividades; 
IV - prestação pecuniária; 
V - recolhimento domiciliar. 
Art. 9 . A prestação de serviços a comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas 
gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa 
particular, publica ou tombada, na restauração desta, se possível. 
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o 
Poder Publico, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar 
de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes 
culposos. 
Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo as 
prescrições legais. 
Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro a vitima ou a entidade publica ou 
privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior 
a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual 
reparação civil a que for condenado o infrator. 
Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do 
condenado, que devera, sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, 
permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a 
sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. 
Art. 14. São circunstancias que atenuam a pena: 
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada; 
III - comunicação previa pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; 
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. 
Art. 15. São circunstancias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 
I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 
II - ter o agente cometido a infração: 
a) para obter vantagem pecuniária; 
b) coagindo outrem para a execução material da infração; 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde publica ou o meio ambiente; 
d) concorrendo para danos a propriedade alheia; 
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Publico, a regime 
especial de uso; 
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 
g) em período de defeso a fauna; 
h) em domingos ou feriados; 
i) a noite; 
j) em épocas de seca ou inundações; 
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; 
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; 
n) mediante fraude ou abuso de confiança; 
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas publicas ou beneficiada 
por incentivos fiscais; 
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes; 
r) facilitada por funcionário publico no exercício de suas funções. 
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos. 
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2 do art. 78 do Código Penal será feita 
mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão 
relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. 
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que 
aplicada no valor Maximo, poderá ser aumentada ate três vezes, tendo em vista o valor da vantagem 
econômica auferida. 
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixara o montante do 
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e calculo de multa. 
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Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no 
processo penal, instaurando-se o contraditório. 
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixara o valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio 
ambiente. 
parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo 
valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente 
sofrido. 
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as pessoas jurídicas, de acordo 
com o disposto no art. 3 , são: 
I - multa; 
II - restritivas de direitos; 
III - prestação de serviços a comunidade. 
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: 
I - suspensão parcial ou total de atividades; 
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; 
III - proibição de contratar com o Poder Publico, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações. 
§ 1 . A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo as 
disposições legais ou regulamentares, relativas a proteção do meio ambiente. 
§ 2 . A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem 
a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou 
regulamentar. 
§ 3 . A proibição de contratar com o Poder Publico e dele obter subsídios, subvenções ou doações 
não poderá exceder o prazo de dez anos. 
Art. 23. A prestação de serviços a comunidade pela pessoa jurídica consistira em: 
I - custeio de programas e de projetos ambientais; 
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas; 
III - manutenção de espaços públicos; 
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais publicas. 
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar 
ou ocultar a pratica de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forcada, seu patrimônio 
será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.  

CAPITULO III 
DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE infração 
ADMINISTRATIVA OU DE CRIME  

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 
respectivos autos. 
§ 1 . Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou 
entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados. 
§ 2 . Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições 
cientificas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. 
§ 3°. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
cientificas, culturais ou educacionais. 
§ 4 . Os instrumentos utilizados na pratica da infração serão vendidos, garantida a sua 
descaracterização por meio da reciclagem.  

CAPITULO IV 
DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL  

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal e publica incondicionada. 
parágrafo único. (VETADO) 
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
somente poderá ser formulada desde que tenha havido a previa composição do dano ambiental, de 
que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. 
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei n 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes 
de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações: 
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I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, 
dependera de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade 
prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo; 
II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de 
suspensão do processo será prorrogado, ate o período maximo previsto no artigo referido no caput, 
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição; 
III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo 
mencionado no caput; 
IV - findo o prazo de prorrogação, preceder-se-á a lavratura de novo laudo de constatação de 
reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período 
de suspensão, ate o maximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; 
V - esgotado o prazo maximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependera de 
laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providencias necessárias a reparação 
integral do dano.  

CAPITULO V 
DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE  

Seção I 
Dos Crimes contra a Fauna  

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 
desacordo com a obtida: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1 . Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe a venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou deposito, utiliza ou 
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 
§ 2 . No caso de guarda domestica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode o juiz, considerando as circunstancias, deixar de aplicar a pena. 
§ 3°. são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes as espécies nativas, migratórias e 
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 
§ 4 . A pena e aumentada de metade, se o crime e praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da 
infração; 
II - em período proibido a caca; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. 
§ 5 . A pena e aumentada ate o triplo, se o crime decorre do exercício de caca profissional. 
§ 6 . As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da 
autoridade ambiental competente: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 31. Introduzir espécime animal no Pais, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida 
por autoridade competente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1 . Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 
§ 2 . A pena e aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de 
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espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baias ou águas jurisdicionais 
brasileiras: 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 
parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio publico; 
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; 
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou 
corais, devidamente demarcados em carta náutica. 
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente: 
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: 
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos; 
II - pesca quantidades superiores as permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos não permitidos; 
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e 
pesca proibidas. 
Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 
I - explosivos ou substancias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante; 
II - substancias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 
Pena - reclusão de um ano a cinco anos. 
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais 
hidrobios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de 
extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. 
Art. 37. não e crime o abate de animal, quando realizado: 
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde 
que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 
III - (VETADO) 
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.  

seção II 
Dos Crimes contra a Flora  

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em 
formação, ou utiliza-la com infringência das normas de proteção: 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida a metade. 
Art. 39. Cortar arvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente: 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
Art. 40. Causar dano direto ou indireto as Unidades de conservação e as áreas de que trata o art. 27 
do Decreto n 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 1 . Entende-se por Unidades de conservação as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, 
estações ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e 
Municipais, áreas de proteção Ambiental, áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas 
Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Publico. 
§ 2 . A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 
conservação será considerada circunstancia agravante para a fixação da pena. 
§ 3 . Se o crime for culposo, a pena será reduzida a metade. 
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
parágrafo único. Se o crime e culposo, a pena e de detenção de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e 
demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano: 
Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
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Art. 43. (VETADO) 
Art. 44. Extrair de florestas de domínio publico ou consideradas de preservação permanente, sem 
previa autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Publico, 
para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em 
desacordo com as determinações legais: 
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros 
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade 
competente, e sem munir-se da via que devera acompanhar o produto ate final beneficiamento: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe a venda, tem em deposito, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença valida 
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. 
Art. 47. (VETADO) 
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação 
de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
parágrafo único. No crime culposo, a pena e de um a seis meses, ou multa. 
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora 
de mangues, objeto de especial preservação: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Art. 51. Comercializar motosserra ou utiliza-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem 
licença ou registro da autoridade competente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Art. 52. Penetrar em Unidades de conservação conduzindo substancias ou instrumentos próprios para 
caca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade 
competente: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 53. Nos crimes previstos nesta seção, a pena e aumentada de um sexto a um terço se: 
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático; 
II - o crime e cometido: 
a) no período de queda das sementes; 
b) no período de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da 
infração; 
d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado.  

seção III 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais  

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos a saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1 . Se o crime e culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
§ 2 . Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das 
áreas afetadas, ou que cause danos diretos a saúde da população; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento publico de água de 
uma comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso publico das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substancias 
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oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 3 . Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim 
o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave 
ou irreversível. 
Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou 
explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão 
competente. 
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em deposito ou usar produto ou substancia tóxica, perigosa ou nociva a 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1 . Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substancias referidos no caput, ou 
os utiliza em desacordo com as normas de segurança. 
§ 2 . Se o produto ou a substancia for nuclear ou radioativa, a pena e aumentada de um sexto a um 
terço. 
§ 3 . Se o crime e culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 57. (VETADO) 
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta seção, as penas serão aumentadas: 
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível a flora ou ao meio ambiente em geral; 
II - de um terço ate a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem; 
III - ate o dobro, se resultar a morte de outrem. 
parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não 
resultar crime mais grave. 
Art. 59. (VETADO) 
Art. 60. 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 regulamentares pertinentes: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano a agricultura, a pecuária, 
a fauna, a flora ou aos ecossistemas: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  

seção IV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o patrimônio Cultural  

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação cientifica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena e de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa. 
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão 
de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a 
concedida: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
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parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena e de seis meses a um ano de detenção, e multa.  

seção V 
Dos Crimes contra a Administração Ambiental  

Art. 66. Fazer o funcionário publico afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 
informações ou dados técnico em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 67. Conceder o funcionário publico licença, autorização ou permissão em desacordo com as 
normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo 
do Poder Publico: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
parágrafo único. Se o crime e culposo, a pena e de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa. 
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de faze-lo, de cumprir obrigação de 
relevante interesse ambiental: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
parágrafo único. Se o crime e culposo, a pena e de três meses a um ano, sem prejuízo da multa. 
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Publico no trato de questões ambientais: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.  

CAPITULO VI 
DA infração ADMINISTRATIVA  

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. 
§ 1 . são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das 
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha. 
§ 2 . Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação as autoridades 
relacionadas no artigo anterior, para efeito do exercício do seu poder de policia. 
§ 3 . 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. 
§ 4 . As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito 
de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei. 
Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes 
prazos máximos: 
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da 
data da ciência da autuação; 
II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua 
lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação; 
III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória a instancia superior do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou a Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, 
de acordo com o tipo de autuação; 
IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6 : 
I - advertência; 
II - multa simples; 
III - multa diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
V - destruição ou inutilizarão do produto; 
VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 
VII - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolição de obra; 
IX - suspensão parcial ou total de atividades; 
X - (VETADO) 
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XI - restritiva de direitos. 
§ 1 . Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as sanções a elas cominadas. 
§ 2 . A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em 
vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. 
§ 3 . A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligencia ou dolo: 
I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de sana-las, no prazo assinalado 
por órgão competente do Sisnama ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 
II - opuser embaraço a fiscalização dos órgãos do Sisnama ou da Capitania dos Portos, do Ministério 
da Marinha. 
§ 4°. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 
§ 5 . A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. 
§ 6 . A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 
25 desta Lei. 
§ 7 . As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a 
atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo as prescrições legais ou regulamentares. 
§ 8 . As sanções restritivas de direito são: 
I - suspensão de registro, licença ou autorização; 
II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; 
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de 
credito; 
V - proibição de contratar com a Administração Publica, pelo período de ate três anos. 
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, 
criado pelo Decreto n 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio 
ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. 
Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida 
pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado. 
Art. 75. O valor da multa de que trata este Capitulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) e o maximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). 
Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios 
substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.  

CAPITULO VII 
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A preservação DO MEIO AMBIENTE  

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem publica e os bons costumes, o Governo 
brasileiro prestara, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro pais, sem 
qualquer ônus, quando solicitado para: 
I - produção de prova; 
II - exame de objetos e lugares; 
III - informações sobre pessoas e coisas; 
IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de 
uma causa; 
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil 
seja parte. 
§ 1°. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remetera, 
quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhara a 
autoridade capaz de atende-la. 
§ 2 . A solicitação devera conter: 
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante; 
II - o objeto e o motivo de sua formulação; 
III - a descrição sumaria do procedimento em curso no pais solicitante; 
IV - a especificação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. 
Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da 
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cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercambio 
rápido e seguro de informações com órgãos de outros paises.  

CAPITULO VIII 
disposições FINAIS  

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do código Penal e do código de 
Processo Penal. 
Art. 80. O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua 
publicação. 
Art. 81. (VETADO) 
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrario.  

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177 da Independência e 110 da Republica  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Gustavo Krause  
 
 
 
 
Fonte: www.mma.gov.br/port/gab/asin/lei/html, dia 16/12/2006 às 06h56 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS LAVANDERIAS PESQUISADAS  - AGOSTO 2006 
 
 
Cleudo Rogério Lacerda Nóbrega - Lavanderia Raio de Luz  
Rua: Manoel Henrique Tavares, s/n 
 
Gilson Bertolino da Silva ME - Lavanderia Jussara 
Rua: Manoel Henrique Tavares, nº 930 
 
José Jailson da Silva Lavanderia – ME - Lavanderia Nossa  S. Aparecida 
Sítio São João  
 
Lavanderia Mamute Ltda - Edilson Carvalho de Lima  
Rua: Capitão João Santos, nº 200 
 
Maria José Alves de Oliveira Quirino 
PE 90, nº 482 
 
Mirian Maria da Silva - José Abenildo Pereira  
Rua: Emílio Jordão da Neves, s/n 
 
Pedro Neto Tavares - Lavanderia São Cristóvão 
Rua: Manoel José Filho, nº 67A 
 
Severino Tavares da Silva Lavanderia  
Sítio São João , s/n 
 
Daiana Oliveira da Silva 
Sítio São João, s/n 
 
Lavanderia Arial  
 
Lavanderia  Santa Rita de Cássia 
Rua: Joaquim Tabosa, nº 202 
 
 
RELAÇÃO DAS LAVANDERIAS CADASTRADAS NA PREFEITURA DE TORITAMA – JULHO 
2006 
 

1. ANTAME CONFECÇÕES LTDA. 
2. Benedito Firmino 
3. Bruno Nem  
4. Cícero Cristiano da Silva - ME 
5. Cleudo Rogério Lacerda Nóbrega - Lavanderia Raio de Luz 
6. Cintya de Souza Almeida - ME  
7. Elionai Henrique Tavares - Elionai Henrique Tavares 
8. Evandro Antonio da Silva 
9. Ezequias José da Silva - Ezequias José da Silva  
10. Flávio Florentino Silva  
11. Florentino Antônio da Silva  - Florentino Antônio da Silva  
12. Generino Bezerra da Silva - Jéferson Borba Silva  
13. Gilson Bertolino da Silva ME - Lavanderia Jussara 
14. J B da Silva Júnior - José Bezerra da Silva Júnior 
15. Jaime G. de Queiroz Lavanderia  - ME 
16. José Célio Tavares - Lavanderia Céu Azul 
17. José Clécio Tavares 
18. José Jailson da Silva Lavanderia – ME - Lavanderia Nossa S. Aparecida 



 134

19. José Luis da Silva – José Luis da Silva Júnior 
20. José Reginaldo de Lima 
21. José Renato Tavares Lavanderia 
22. Josenildo da Silva Lavanderia ME - Lavanderia Dois Irmãos 
23. Josenildo Ventura da Silva - Josenildo Ventura da Silva 
24. Joseilton Tavares da Silva - Lavanderia Ítalo  
25. Jucimário José de Souza 
26. Lavanderia Bom Jesus Ltda (Janete Tavares da Silva) – José Pedro Tavares 
27. Lavanderia Mamute Ltda - Edilson Carvalho de Lima  
28. Lavanderia Nova Toritama Ltda  
29. Lavanderia Santa Clara Ltda 
30. Luis Matias Silva – Cristiano Luiz Silva 
31. Manoel Souza das Chagas – ME 
32. Maria de Fátima Vasconcelos Lavanderia - Maria de Fátima Vasconcelos  
33. Maria José Alves de Oliveira Quirino 
34. Maria José de Lourdes – Lavanderia Aliance 
35. Maria Marli da Conceição Silva - Lavanderia Marli 
36. Maria Silvana Cabral Tavares - Lavanderia Tinturaria  
37. Maria Xavier da Silva 
38. Mirian Maria da Silva - José Adenildo Pereira  
39. Nazaré Farias Cavalcanti  
40. Pedro Neto Tavares - Lavanderia São Cristóvão 
41. Rivanildo Leandro Lacerda - Rosélia Leandro Lacerda 
42. Ronaldo Jonas da Silva   
43. Rone Ronielson José da Silva  
44. São Mateus Lavanderia Ltda ME 
45. Sebastião Gonçalo 
46. Severino Tavares da Silva Lavanderia  
47. Vilma Maria Minervina Bezerra - Lavanderia Lavin 

 
 
RELAÇÃO DE OUTRAS LAVANDERIA (RAZÃO SOCIAL – RESPONSÁVEL) 
IDENTIFICADAS NO RELATÓRIO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS 
LAVANDERIAS DE TORITAMA – PE (CPRH, 2005) 
  
 

1. Ademir Bezerra da Silva -  Ademir Bezerra da Silva 
2. Antonio Luzimar de Souza Cunha - Antonio Luzimar de Souza Cunha  
3. Eliane Carvalho Pimentel - José Galdino da Silva  
4. Geruza Souza Lima Lacerda - Geruza Souza Lima Lacerda 
5. Iraneide Irene Tavares - Iraneide Irene Tavares 
6. José Elizio G. Batista – José Elízio G. Batista 
7. José Inácio da Silva – José Inácio da Silva 
8. Lavanderia Limax Jeans– José Paulo 
9. Lavanderia Netinho - Maria Jeane César Souza Tavares  
10. Lavanderia Plaza - José Severino da Silva  
11. Lavanderia Roberta - Irailma Maria de Araújo  
12. Lavanderia São Mateus- Edinaldo Severino da  Silva  
13. Lavanderia Vila Marques- Severina Gonçalves da Silva  
14. Lea Sales da Silva - Lea Sales da Silva 
15. Luis Júnior da Costa Bezerra – Luiz Júnior da Costa Bezerra 
16. Maria José Bezerra da Silva - Maria José Bezerra da Silva 
17. Maria Josenilda Ferreira da Silva – Maria Josenilda Ferreira da Silva 
18. Marlene Bevenuta de Souza Juscimário - Marlene Bevenuta de Souza Juscimário 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTAS 
 
 DADOS DA EMPRESA  
 
1. RAZÃO SOCIAL:_____________________________________ 
 
1.1. Em relação ao processo produtivo 
(   ) Início    
(   ) Meio  
(   ) Fim       
 
1.2. Quanto à categoria 
(   ) Microempresa  
(   ) Pequena empresa   
(   ) Média empresa  
 
1.3. Há quanto tempo você explora essa atividade69?  
(   ) Menos de 1 ano  
(   ) Entre 02 e 05 anos   
(   ) Entre 05 e 10 anos  
(   ) Mais de 10  anos    
 
1.4. Por que você escolheu o ramo de lavanderia70? 
_________________________________________________________________________ 
 
1.5. Na sua visão a lavanderia como empresa:  
(   ) É rentável a curto prazo (02 anos)  
(   ) É rentável a médio prazo (de 02 a 05 anos)  
(   ) É rentável a longo prazo (mais de 05 anos) 
(   ) Não é rentável  
 
 
CASO A RESPOSTA SEJA CURTO PRAZO: 
 
1.5.1 A rentabilidade da empresa cobre todos os gastos e tem lucro de: 
(   ) Até 10% ao ano 
(   ) De 10% a 20% ao ano 
(   ) De 20% a 40% ao ano 
(   ) Acima de 40% ao ano  
 
CASO A RESPOSTA SEJA MÉDIOPRAZO: 
 
1.5.2. A rentabilidade da empresa cobre todo o investimento em: 
(   ) De 02 a 03 anos 
(   ) De 03 a 04 anos  
(   ) De 04 a 05 anos  
 
CASO A RESPOSTA SEJA LONGO PRAZO: 
 
1.5.3. A rentabilidade da empresa permite ampliar a atividade ou diversificá-la em: 
(   ) De 05 a 07 anos  
(   ) De 07 a 09 anos   
(   ) De 09 a 10 anos  
(   ) Acima de 10 anos  
 
69 Recém introduzido na atividade / Introduzido / Em processo de estabilização /Estabilizado    
70  Na necessidade do mercado agregar novos valores ao produto / na perspectiva da maior quantidade ofertada de água / a 
partir da crise do setor de calçados.  
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CASO A RESPOSTA SEJA NÃO É RENTÁVEL: 
 
1.5.4. Por que você a escolheu como ramo de exploração comercial? 
________________________________________________________________________  
 
1.5.4.1. Na sua visão, por que não é rentável a atividade de lavanderia? 
________________________________________________________________________  
 
1.6. No processo de lavagem, valorize os insumos numa escala decrescente de importância de 
1 a 10: 
(    ) Água 
(   ) Produtos químicos  
(   ) Corantes não químicos 
(   ) Lenha    
(   ) Carvão 
(   ) Areia 
(   ) Energia elétrica 
(   ) Sabão 
(   ) Resíduos e aparas de tecidos 
(   ) Outros:____________________________________________  
 
 
1.7. Qual desses insumos tem o maior peso no custo da produção?  
(    ) Água 
(   ) Produtos químicos  
(   ) Corantes não químicos 
(   ) Lenha    
(   ) Carvão 
(   ) Areia 
(   ) Energia elétrica 
(   ) Sabão 
(   ) Resíduos e aparas de tecidos 
(   ) Outros:____________________________________________  
 
1.7.1. Qual é esse peso em  percentual? 
___________   
 
1.8. Quantos litros de água você estima que são consumidos em média para cada 1.000 peças 
produzidas? 
_______________________________________________________ 
 
1.8.1. Quantas peças você estima que em média são produzidas por mês? 
_______________________________________________________ 
 
CASO A RESPOSTA NÃO SEJA OBJETIVA EM FUNÇÃO DOS PERÍODOS CICLICOS DA 
ATIVIDADE:  
 
1.8.2. Quantos litros de água são consumidos por mês: 
Na baixa estação? _____________ 
Na média estação? ____________ 
Na alta estação? ______________  
 
1.8.3. Quais os meses de: 
Baixa estação? _____________ 
Média estação? ____________ 
Alta estação? ______________  
 
1.8.4. Quantas peças você estima que em média são produzidas por mês?  
Na baixa estação? _____________Na média estação? ____________Na alta estação? ______________  
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1.9. A água utilizada na lavanderia tem como destino 
(   ) Galerias 
(   ) Esgotos 
(   ) Rede natural de drenagem 
(   ) Não identifica 
(   ) Reutilização 
 
CASO A RESPOSTA SEJA REUTILIZAÇÃO: 
 
1.9.1. Essa reutilização da água se dá em que porcentagem? 
(   ) 100% 
(   ) 60% 
(   ) 40% 
(   ) 20%   
(   ) 10%  
(   ) Outro:___________ 
 
1.10. A estação de tratamento instalada para reutilização da água tem que características? 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  
1.10.1 Quando se deu essa instalação? Qual foi o custo estimado dessa estação de 
tratamento? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1.10.2. Qual o  número de empregados antes da instalação da estação de tratamento?  
(   ) Menos de 5 empregados 
(   ) De 5 a 10 empregados  
(   ) De 11 a 15 empregados 
(   ) De 16 a 20 empregados 
(   ) Mais de 21 empregados  
 
1.10.2.1 E quantos empregados a lavanderia tem atualmente? 
(   ) Menos de 5 empregados 
(   ) De 5 a 10 empregados  
(   ) De 11 a 15 empregados 
(   ) De 16 a 20 empregados 
(   ) Mais de 21 empregados  
 
1.10.3. Com a instalação da estação o custo direto de produção sofreu alteração: 
(   ) Maior custo médio de _______% 
(   ) Menor custo médio de _______% 
(   ) Não sofreu alteração 
 
1.10.4. A instalação da estação se deu por: 
(   ) Iniciativa própria  
(   ) Iniciativa própria pela necessidade de diminuir os gastos com água  
(   ) Por demanda do Ministério Público  
(   ) Por exigência do CPRH 
(   ) Pela facilidade em conseguir empréstimo  
(   ) Por demanda dos moradores da cidade de Toritama    
(   ) Outra: ____________________________________ 
 
1.10.5. Houve redução do número de lavanderias na cidade com a exigência da instalação da 
estação de tratamento de água? 
(   ) Sim (   ) Não  
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1.10.5.1 Quantas lavanderias encerraram suas atividades por essa razão? 
(   ) De 01 a 03 
(   ) De 04 a 06 
(   ) De 07 a 10 
 
1.10.6. Identifique as vantagens e as desvantagens da instalação da estação de tratamento de 
água? 
Vantagens: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Desvantagens:______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1.10.7 A estação de tratamento contribuiu para evitar a poluição das águas do Rio Capibaribe? 
(   ) Sim  
(   ) Não 
 
1.10.8 A estação de tratamento contribuiu para assegurar a qualidade ambiental? 
(   ) Sim 
(   ) Não  
 
1.10.8.1. De que modo se deu essa contribuição? 
______________________________________________________________________  
 
1.11. Na sua visão, o que é o meio ambiente?  
______________________________________________________________________ 
 
1.11.1. Quando você começou  a se preocupar com o meio ambiente?  
______________________________________________________________________ 
 
1.11.2. Qual a sua contribuição como cidadão para a melhoria do meio ambiente? 
______________________________________________________________________ 
 
1.11.3. Qual a sua participação para o Município de Toritama manter o meio ambiente 
saudável?  
______________________________________________________________________  
 
1.11.4. Cite pelo menos 3(três) situações em que a qualidade do meio ambiente é importante 
para a sua saúde?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1.11.5. Qual dos recursos naturais é mais importante para a sua vida?   
(   ) Ar 
(   ) Solo  
(   ) Vegetação 
(   ) Água 
 
1.11.5.1. E desses recursos naturais, qual o mais importante para sua atividade comercial?  
 (   ) Ar 
(   ) Solo  
(   ) Vegetação 
(   ) Água 
 
1.11.6. A escassez de água no semi–árido brasileiro pode comprometer a continuidade das 
atividades dessas lavanderias a curto e médio prazo?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
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1.11.6.1 Por que? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1.11.7. A escassez de lenha no semi-árido brasileiro pode comprometer a continuidade das 
atividades dessas lavanderias a curo e médio prazo?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
1.11.7.1 Por que? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1.11.8. Mesmo com as exigências dos órgãos de controle ambiental para se respeitar o meio 
ambiente, é possível crescer e se desenvolver nessa atividade de lavanderia em Toritama? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Por que? 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
 
1.11.9. No cenário atual, quais as suas principais preocupações como Sócio-proprietário e / ou 
Gerente de lavanderia de jeans?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – CARTA AOS EMPRESÁRIOS DAS LAVANDERIAS (sócios-proprietários e/ou 
gerentes) 
 

 
 
 

Recife, 03 de agosto de 2006. 
 
Prezado empresário, 
  
 
Sou aluno do Mestrado Profissionalizante em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, 
Programa MPANE / UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, e preciso da sua valiosa 
contribuição  no fornecimento de informações para alimentar a minha pesquisa.   
 
Essa solicitação se deve ao fato de que essas informações se tornam indispensáveis às exigências 
da conclusão do Trabalho de Mestrado que me outorgará o título de Mestre do citado Programa.  
 
Todavia, comprometo-me que as informações obtidas da sua empresa, serão tratadas 
cientificamente, juntamente com as informações obtidas dos demais empresários do ramo de 
lavanderias de jeans de Toritama, e serão mantidas em caráter confidencial. As respostas serão 
demonstradas ao final da pesquisa, de forma agregada, o que preserva, individualmente, os dados de 
cada empresa do ramo de lavanderia de jeans. Portanto, gostaria que as respostas às perguntas 
desse questionário/entrevista fossem as mais exatas possíveis, para que os resultados alcançados na 
mesma cumpram com o objetivo proposto no presente estudo de caso. 
 
Os resultados do presente trabalho serão publicados através da Dissertação e disponibilizados pelas 
Bibliotecas das Universidades vinculadas ao citado Programa, de forma que estarão disponíveis para 
consulta dos interessados. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
                               Hilário Siqueira Lima                                                 Dra.Maria José de Araújo Lima  
                                (Aluno do Mestrado)                                                            (Orientadora) 
 
 
 
   
 




