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PREFÁCIO
Excelente iniciativa a produção temática na presente obra. Há uma riqueza argumentativa que nos
remete a pensar e, consequentemente, refletir sobre nosso comportamento e atitudes em relação aos recursos
existentes no Brasil e no mundo.
Pensar que os recursos naturais existentes foram colocados a ”serviço” da sociedade cada vez mais
“fortalecida” e levada ao consumismo pelo marketing realizado, o qual alimenta o sistema capitalista de produção
em detrimento dos recursos naturais existentes e sua forma de exploração.
Sob essa ótica, uma breve reflexão se fará sobre as discussões contidas nessa obra que traz a
preocupação e compromisso dos autores em pesquisar sobre a temática ambiental e discutir possíveis soluções de
como viver em harmonia, propiciando o crescimento e desenvolvimento econômico sem agredir e ou degradar o
meio ambiente colocando em risco as gerações presentes e as que ainda não embarcaram nessa “Nave” que já
estamos viajando há algum tempo.
Em Gestão Ambiental na Liderança Política: Encaminhamentos para um consumo sustentável, os
autores chamam a atenção para o grande problema da atualidade: a geração de resíduos em função do
consumismo desenfreado da população, alimentada por um sistema econômico capitalista com grande poderio
produtivo que tem por objetivo a produção em grande escala, onde o que importa é o acúmulo de capital, em
submissão, por força legal, à proteção ambiental.
Leva-nos a refletir sobre a crise que ameaça os recursos naturais, proveniente de uma crise de valores, de
comportamentos, que resultam em grandes ameaças ao meio ambiente. Temos que pensar em mudança de atitude
que garanta a sustentabilidade do Planeta, daí, o conceito de consumo sustentável ser uma realidade e não apenas
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uma discussão teórica, mas sim, uma discussão que se torne uma prática presente no cotidiano de todo o ser
humano em todos os cantos do Mundo.
Grande relevância a discussão apresentada no capítulo inicial, que nos alerta a repensar o papel de cada
ser humano na sociedade do ter e não do ser e seu compromisso em proteger o meio ambiente, em particular, a
responsabilidade e comprometimento do ente público para com a sociedade e sua relação com a natureza.
Um ponto especial a destacar na discussão sobre a Proteção Jurídica do Meio Ambiente no Brasil é o
fato de nos permitir pensar e repensar a tutela ambiental. Traz à luz a gênese do arcabouço jurídico ambiental
brasileiro que surge com a publicação da PNMA Lei 6938/81, consolidada com a publicação da Constituição
Federal de 1988, que expressa o conceito e dedica um capítulo sobre meio ambiente.
Historicamente, percebemos que a preocupação com o meio ambiente não era presente nas
constituições anteriores a 1988, como já fora citado. O meio ambiente só ganha maior importância a partir da
publicação da PNMA, Lei 6938/81 e com a promulgação da CF/88. Anteriormente o enfoque no texto legal era
dado ao aspecto econômico e utilitarista. Realidade que muda a partir da constituição verde, assim denominada a
Carta Magna de 1988 por Milaré (2011), por sua valorização a tutela ambiental.
Argumentação rica e crítica sobre a proteção jurídica do meio ambiente no Brasil demonstrando a
legislação ambiental existente, salientando seu reconhecimento como uma das melhores do mundo, mas que não
garante ainda a tutela efetiva do meio ambiente nas suas diferentes escalas.
Ressalta-se, porém, que a ordem jurídica brasileira por mais avançada que possa ser e reconhecida, por si
só, não basta, ou seja, não é suficiente para promover o equilíbrio entre a atividade econômica e meio ambiente.
Há necessidade urgente de mudança de atitude da população, juntamente com o papel exercido pelo
sistema capitalista de produção, que por sua vez, também precisa rever o conceito do modo de produzir.
A crise ambiental tão difundida e debatida não se revela apenas pelo crescimento da população mundial.
Também, tem sua contribuição negativa nesse contexto, como ainda, pela forma capitalista de produção.
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Afirma-se, portanto, que o modo de produção capitalista pode ser considerado o grande responsável
pela crise ambiental, atrelada ao crescimento populacional, que por sua vez é submetido ao marketing capitalista
consumista que não prioriza de fato o meio ambiente, apenas o discurso verde ocultado pela real intenção:
acúmulo de capital.
Embalagens plásticas, um grande problema no mundo contemporâneo. Mas que podem ser bem
utilizadas a exemplo da casa Pet, projeto criativo e inovador que apresenta uma nova alternativa de como
reaproveitar de forma inteligente e racional os resíduos gerados pela população e que podem ser revertidos em
beneficio dela mesma.
Projeto inspirador no que concerne ao descarte correto de material gerado em grande escala que, se
destinado incorretamente, causaria sérios problemas ambientais e sociais de difícil reversão.
Cuidar do meio ambiente é um dever do ser humano, que depende cada vez mais dos recursos naturais
para sua sobrevivência, e não o contrário.
Programas como Município Verde e Azul, frente à problemática ambiental contemporânea, demonstra
preocupação com a proteção dos recursos hídricos, a vegetação, o solo, o ar dos grandes centros urbanos, e,
consequentemente, com o ser humano, que terá melhor qualidade de vida, uma vez que os três elementos
essenciais à vida, na sua totalidade, forem respeitados, a saber: ar, água e solo.
Importante se faz prevenir e minimizar os impactos ambientais já causados pelo homem à natureza.
Nesse contexto, a gestão ambiental é um instrumento de regulação. Programa que pode e deve ser
ampliado e melhorado no Estado de São Paulo e também, estendido a todo País, seguindo a proposta de Gestão
Ambiental descentralizada, desburocratizando o processo e “flexibilizando” sua realização, ora dificultado por
inúmeras exigências e questões políticas.
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Mediante atual e real cenário ambiental no que tange a questão da água no Brasil e no mundo, o artigo
apresenta grande relevância propiciando aos leitores, refletir sobre os recursos hídricos e sua representação na
manutenção da vida no Planeta.
O inventário ambiental sobre os recursos hídricos vem ao encontro da preocupação da população atual,
no Brasil, frente a realidade vivenciada e experimentada de forma impar, ou seja, a escassez ou até mesmo a falta
de água no uso diário em regiões brasileiras, a exemplo de São Paulo, o que outrora não imaginava acontecer.
A preocupação provoca inquietação, pois se trata de um bem inexaurível, não infinito, como foi tratada
nos séculos anteriores. A consciência está sendo despertada de forma dolorosa e não por compromisso ou por
consciência, como deveria ter ocorrido tanto pela população como pelos governantes.
No caso, dos governantes, por muitas décadas não voltaram os olhos para a problemática da água de
forma a planejar o seu uso e distribuição.
Trabalhos científicos dessa natureza vêm contribuir para que políticas públicas sejam elaboradas no
tocante a promover a reflexão e oferecer subsídios para planejar investimento de forma responsável em
infraestrutura de distribuição de água no País.
As cidades cresceram desordenadamente, não acompanhada por urbanização sustentável. O
desenvolvimento territorial em diferentes escalas perpassa no seu contexto, pela proteção das bacias hidrográficas.
Caso contrário, as atividades econômicas exercerão cada vez maior domínio sobre esse recurso colocando-o em
risco de contaminação e poluição, comprometendo sobremaneira, a qualidade de vida no meio urbano, onde
concentra população cada vez maior, gerando grande quantidade de resíduos e efluentes que são dispostos nos
corpos d água de forma irresponsável.
Outro aspecto a ser ressaltado, refere-se às informações apresentadas no que concerne a contribuir para
que águas superficiais, a exemplo do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e Ribeirão Tibiriçá, afluentes do Rio
Aguapeí, no estado de São Paulo, possam apresentar ou não, risco de poluição ou contaminação.
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O estudo é relevante e desperta atenção e cuidado com a prática por nós exercida, do ponto de vista
político, socioeconômico e ambiental, em relação a conservação e preservação dos recursos hídricos.
Promover qualidade de vida a população por meio de politicas públicas sim, é responsabilidade do Poder
Público, nas três esferas: federal, estadual e municipal.
Sobre a questão água no Brasil, relevante ressaltar aqui uma inquietação: Havendo escassez de água nos
grandes centros urbanos poderá iniciar forte migração urbana-urbana, em busca de novos horizontes em cidades
de regiões ou áreas geográficas, onde esse bem ainda é estável. Assunto que fica como sugestão ao leitor que se
interessar pela problemática.
Desenvolvimento sustentável, o grande diálogo conceitual e a prática inserida nas atividades econômicas
é real? Efetiva? Eficaz? Afinal o que é sustentabilidade? E o agronegócio? Onde e como produzir sem agredir o
meio ambiente? Como propiciar o desenvolvimento sustentável do agronegócio? É possível?
Tudo indica que sim. O artigo sobre esse assunto nos faz acreditar que é possível. Aprofunde sua leitura
sobre o tema aqui e vá além com as provocações trazidas pelos autores.
Mais uma indagação vem nesse sentido. Como promover a relevância social no contexto da produção
capitalista que visa o lucro em detrimento da distribuição de renda equitativa?
Vários são os questionamentos que preliminarmente, podemos fazer em prol das dúvidas que permeiam
nosso cotidiano como cidadãos no atual cenário econômico, politico, social, cultural e ambiental brasileiro e, por
que não afirmar, mundial. Tais provocações estão presentes no artigo Reflexões sobre o desenvolvimento do
agronegócio. Ele nos leva a pensar sobre o papel das empresas no cenário apresentado.
Ainda refletindo sobre a sustentabilidade, a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento vem com
o artigo Certificação Florestal.
Não é possível, em pleno século XXI, admitir ainda o modelo irracional de exploração dos recursos
naturais. A certificação florestal tem como proposta mudar a antiga forma de explorar a natureza.
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O manejo florestal, sob a ótica da certificação florestal, traz nova perspectiva em relação à prática da
sustentabilidade, pois seu objetivo é levar ao conhecimento do consumidor os produtos que são criados ou
elaborados de forma a assegurar o equilíbrio ecológico, visível no rótulo existente no produto.
Isso posto, reforça a importância da preservação e conservação da floresta e que essa, depende da
manutenção e construção da cidadania.
Para finalizar, a certificação na agricultura trouxe uma discussão acerca dos benefícios para uma
produção sustentável.
Ainda, para reforçar a discussão sobre sustentabilidade, o artigo sobre uso de garrafas de pet como
alternativa na construção de fundação e paredes, nos revela que existe sempre uma alternativa inteligente e
responsável no sentido de proteger os recursos naturais existentes e de grande importância à manutenção da vida
no Planeta.
O estudo mostra um projeto viável economicamente, social e ambientalmente correto. Isso reforça a
viabilidade de ideias, que depois de pesquisada e experimentada, podem e devem ser colocadas em prática, ou
seja, disponibilizadas à sociedade.
A relação sociedade natureza, no atual cenário ambiental, deve ser de respeito, compromisso e,
principalmente, amor.
Sem esse ingrediente, impossível se torna a preservação e conservação dos recursos necessários à vida.
A construção de ambientes, no caso apresentado no artigo em questão, ilustra um novo conceito voltado
a moradia do homem, ou seja, reforça a necessidade de educar, reaproveitar e reciclar o que geramos de resíduos e
como podemos fazer uso dos mesmos, de forma consciente, sustentável.
A produção de uma temática literária como a apresentada oportuniza ao leitor informar-se e, ao mesmo
tempo, ampliar seu conhecimento sobre a problemática ambiental que é um assunto de todos independente do
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seu grau de ciência, o que nos leva a primar cada vez mais por trabalhos dessa natureza que satisfaz quem escreve
e engrandece quem lê.
Tecer um breve comentário sobre a presente obra muito nos honra dada a credibilidade de fazê-lo, ao
mesmo tempo em que nos leva a refletir sobre a questão ambiental por várias óticas e valorizar também a
relevância da produção científica permeada por suas várias metodologias que culminaram num único objetivo:
ampliar o conhecimento dos leitores sobre o meio ambiente, sua tutela e gestão, por meio de discussão teórica
exemplificada por seus autores nas diversas formas de buscar soluções práticas e viáveis de produção sustentável
mantendo a harmonia entre a sociedade e natureza.
Lacunas e provocações foram deixadas e apontadas no decorrer dos vários artigos que nos leva a sugerir
uma nova publicação sobre a temática em questão, criando uma série oportuna de novos resultados advindos de
pesquisa científica e reflexões acerca da relação homem meio, consumismo, liderança política e tutela ambiental
no Brasil.
Maria Helena Pereira Mirante
Graduada em Geografia, Bacharel em Geografia pela Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (1989), Mestrado em Geografia pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996) e Doutora em Geografia pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002) de Presidente Prudente.
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APRESENTAÇÃO

A sociedade, a cada dia, torna-se mais consciente da necessidade de ações que visem a manutenção do
meio e a sustentabilidade de suas ações através, da conservação e preservação da biodiversidade, da reciclagem das
matérias-primas, da redução intensa do impacto humano sobre os recursos naturais.
O presente trabalho apresenta um compêndio de conceitos, ferramentas e instrumentos para nortear os
pesquisadores no desenvolvimento e da formação do conhecimento em gestão ambiental. Mais que um simples
livro de conceitos, este busca trazer uma aplicação prática dos conhecimentos ambientais e estudos aplicados com
ferramentas metodológicas que permitem o transbordo do conhecimento e sua aplicação em outros referenciais.
O objetivo principal deste foi a formação de um conceitual com embasamento na área de gestão,
somado a um conhecimento aplicado em diversos campos das ciências do ambiente.
Na leitura deste encontrar-se-á informações aplicadas sobre instrumentos de gestão pública, análise de
conceitos legais, instrumento de gerenciamento e inventários ambientais, ferramentas para a produção sustentável
e ao agronegócio sustentável e aplicações de novas tecnologias de reaproveitamento e construção.
Os autores
Allan, Luís e Pedro
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1º Capítulo

GESTÃO AMBIENTAL NA LIDERANÇA POLÍTICA:
ENCAMINHAMENTOS PARA UM CONSUMO SUSTENTÁVEL

Gustavo Antiqueira Goes
Especialista em Gestão Empresarial (UNITOLEDO). Bacharel em Enfermagem (ESEFAP). Graduando em Administração e mestrando da
pós-graduação (Stricto Sensu) em Agronegócio e Desenvolvimento (UNESP), Campus de Tupã. gustavogoes26@gmail.com

Gustavo Oliveira Lemos
Graduando em Administração (UNESP). gustavolemos20@hotmail.com

Angélica Góis Morales
Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento (UFPR-PR), mestra em Educação Ambiental (FURG-RS) e licenciada em Ciências Biológicas
(UNESP). Docente do curso de Administração da UNESP e da Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento, Campus de Tupã. Líder
do grupo de Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental (GPEA). angelica@tupa.unesp.br
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo trata da crescente preocupação com o impacto ambiental que vem sendo gerado ao decorrer
do tempo pelo grande padrão de consumo da sociedade. Com o crescimento desenfreado das cidades brasileiras,
o ser humano tende a gerar muito material pelo consumo dos produtos para sobreviver. A adoção de práticas
sustentáveis por cada indivíduo se faz necessário uma vez que cada ser humano na sua essência é responsável por
todos os resíduos que gera ao longo de sua vida.
A expressão “sociedade do consumo” pode ser caracterizada como atual, onde a sociedade se encontra
numa etapa avançada de desenvolvimento industrial capitalista, e provê de um grande e massivo consumo de bens
desenfreadamente por haver poderio produtivo para tanto. Ainda que, de forma globalizada, as nações mais
desenvolvidas despertaram preocupações com o tema na Conferência de Estocolmo na década de 1970, sendo
discutido que os países com grandes níveis de crescimento demográfico seriam os principais geradores do
impacto ambiental, entretanto, notou-se que esse impacto estava atribuído às nações mais industrializadas por
serem as que mais desenvolveriam uma sociedade consumista de materiais não necessários (PORTILHO, 2005).
Segundo Gomes (2006), a crise ambiental tem gerado grandes repercussões, no entanto, não é o meio
ambiente que se encontra em crise. Na verdade, a sociedade se depara entre si numa grande crise de valores, no
qual seus comportamentos desencadeiam grandes ameaças para o meio ambiente.
O comportamento humano deve ser estudado, uma vez que se faz necessário compreender como se
pode alterar atitudes ou desenvolver certos hábitos que podem contribuir para o meio em que se vive. A proposta
de Portilho (2005) resulta na ideia do conceito de “consumo sustentável”, em que todos deveriam no ato do
consumo analisar toda a cadeia, entendendo que todos os produtos possuem um ciclo de início (produção), meio
(vida) e final (reciclagem, descarte correto).
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Para Campbell (2002), o consumismo estava associado à coletividade; grandes grupos de pessoas, como
uma família grande, que pode gerar maior consumo de bens; mas entendeu-se que esse tipo de consumismo está
diretamente associado à individualidade. Nessa vertente, a sociedade do consumo foi segregada com base na
“liberdade individual de escolha”. Cada indivíduo possui muito mais do que necessita para sobreviver,
desencadeando assim um grande aumento de produtos desnecessários, que de alguma forma agregarão uma
quantidade muito grande de resíduos, sendo que quase tudo se torna de alguma maneira obsoleto precisando ser
substituído.
A liderança é de extrema importância no desenvolvimento de competências na população, uma vez que
as principais ações providas para que a população adote, são advindas da administração pública que é responsável
pela gestão das cidades e do país. As ações lançadas para a sociedade a partir dos líderes políticos tentam refletir
desenvolvendo hábitos sustentáveis que se tornem processos do dia-a-dia de cada pessoa. Uma gestão dentro da
administração pública com vistas ao meio ambiente torna-se necessária para se conseguir prover processos de
sustentabilidade eficientes.
Idealizando o tema sustentabilidade na sociedade do consumo, e em contrapartida como os líderes
políticos influenciam de forma a contribuir na formação de hábitos coerentes na população, este artigo tem como
justificativa a busca de compreensão destes temas tão pertinentes para o desenvolvimento sustentável de uma
sociedade. A finalidade está baseada em encontrar os principais critérios que podem ser usados para os devidos
fins, desenvolver literatura para o assunto onde se encontra dificuldade na busca por tópicos sobre este tema, e
gerar críticas para o desenvolvimento do pensar e repensar com vistas à sustentabilidade e o consumo sustentável
e correto dos produtos que nos dias de hoje se torna tão atual e importante.
Esse artigo é fruto de um ensaio teórico, a partir de pesquisas bibliográficas na busca por meio de fontes
primárias e secundárias, e tem como objetivo compreender de forma aprofundada a sociedade do consumo e os
aspectos da liderança política na gestão ambiental que interfiram na adoção de práticas sustentáveis no meio
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social. Para tanto, elaborou-se um panorama bibliográfico a partir dos conceitos sociedade do consumo e
consumo sustentável. A problemática inserida está envolvida em se é possível o desenvolvimento de práticas
sustentáveis geradas pela liderança pública que é uma das principais responsáveis em desenvolver ações para
fomentar a sustentabilidade.

2 SOCIEDADE DO CONSUMO x CONSUMO SUSTENTÁVEL

Segundo Barbosa (2004), a sociedade do consumo possui precedentes dos séculos XVI até o XVIII, que
foi onde mudanças ocorreram sobre a cultura material. No século XVI registra-se o surgimento de novos
produtos que geraram influência naquela determinada época. Esse conjunto de mercadorias, dificilmente poderia
ser considerado uma necessidade para a sobrevivência humana e, então, despertaria desejo nas pessoas, pois
incluía produtos como botões, rendas, brinquedos, louças, jogos, plantas ornamentais e produtos de beleza.
Já mais presente, na década de 1970, o poderio político das nações mais industrializadas discutia a
questão ambiental e a crise estava atribuída ao crescimento demográfico, principalmente nos países em
desenvolvimento industrial que despendiam de mais uso dos recursos naturais do planeta para suas produções do
que outros que ainda não se encontravam em crescimento. Notoriamente, verificou-se ao longo do tempo que as
pessoas estavam consumindo grande quantidade de produtos não necessários para sua sobrevivência e que vários
fatores contribuíram para essa causa (PORTILHO, 2005).
Grangeiro (2012) aborda que o consumismo teve grande aumento quando também as empresas
começaram a desenvolver um marketing de forma a instigar a vontade das pessoas em possuir produtos para
realização de um ego, sem a necessidade real do mesmo. A rede televisiva, em seus comerciais exuberantes, em

22 - Gestão Ambiental e Sustentabilidade
suas novelas muitas das vezes expressando o poderio de compra, conscientizaria a sociedade em consumir sempre
mais. “Esse tipo de sociedade consegue criar um efeito permanente de insatisfação gerado pela rápida
desvalorização dos produtos, surgindo daí a necessidade aliada ao desejo e a vontade de consumir algo novo”
(GRANGEIRO, 2012, p. 52). O consumo teria a ver mais com a vontade em possuir um determinado tipo de
produto, como uma roupa nova, ou uma nova tendência de maquiagem, ou até mesmo o desejo por um novo
carro como exemplos. O consumismo se atrelou ao desejo e a tecnologia se tornou uma grande aliada no
aumento de trocas de produtos, pois evolui de tal forma, que todas as mercadorias advindas dela se tornam
obsoletas em questão de meses. O desejo em conseguir acompanhar tudo isso gera uma cadeia frenética de
materiais sem uso (lixo), que necessariamente, muitas das vezes, não é descartado corretamente.
Nesse padrão de pensamento, Penna (1999, p. 216) ressalta que,
o capitalismo moderno deu à luz o consumismo, o qual criou raízes profundas entre as pessoas. O
consumismo tornou-se a principal válvula de escape, o último reduto de autoestima em uma sociedade que
está perdendo rapidamente a noção de família, de convivência social, e em cujo seio a violência, o
isolamento e o desespero dão sinais alarmantes de crescimento.

Ainda que isso gere todos os pensares sobre os aspectos ambientais, para Furriela (2001), existe uma
grande dificuldade na compreensão, porque a sociedade do consumo demanda grande prejuízo para o meio
ambiente, uma vez que todos os produtos são oriundos de algum tipo de material extraído da natureza, mas, ainda
assim, muitas pessoas não conseguem visualizar tal fato.
Um dos grandes problemas que na vida moderna se intensificou é a preocupação com as gerações
futuras. A preocupação é pertinente no aspecto em se os recursos que dispomos da natureza serão suficientes, ou
se em tempo hábil serão refeitos. As próximas gerações necessitarão de alguns itens vitais como o solo para
cultivo e água limpa e, alguns recursos podem ser considerados de grande importância para essas gerações, sendo
que a maior parte da população brasileira vive em cidades com sociedades que tentam ser organizadas. Outro
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grande problema a ser repensado é a vida em grupo, concentrando assim, a quantidade de consumo em
determinados locais (RIBEIRO, 2001).
Os pensamentos atuais sobre a valorização da natureza e toda a sua interação com as sociedades, geram
um repensar no quadro socioeconômico com relação ao ser humano e a natureza (MORALES, 2012). Ressalta-se
que foi na década de 1970 que ocorreu a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente em
Estocolmo, e, portanto, verifica-se que passado mais de quarenta anos, ainda é notável a repercussão sobre o tema
por não terem conseguindo desenvolver soluções, e ter despertado valores de consciência ambiental na sociedade.
Uma mudança de comportamento se faz necessária na adoção consciente e efetiva de valores para um
consumo sustentável dos produtos utilizados e, que ainda serão confeccionados a partir dos fabricantes.
Entretanto, segundo Brasil (2014),
uma mudança de comportamento é algo que leva tempo e amadurecimento do ser humano, mas é
acelerada quando toda a sociedade adota novos valores. O termo “sociedade de consumo” foi cunhado
para denominar a sociedade global baseada no valor do “ter”. No entanto, o que observamos agora são os
valores de sustentabilidade e justiça social fazendo parte da consciência coletiva, no mundo e também no
Brasil. Este novo olhar sobre o que deve ser buscado por cada um promove a mudança de
comportamento, o abandono de práticas nocivas de alto consumo e desperdício e adoção de práticas
conscientes de consumo.

Ainda, vale evidenciar, que várias nuances que geraram o conceito de consumo sustentável para um tema
de maior amplitude foram trazidas ao longo do tempo, como o consumo verde, o consumo consciente e o
consumo responsável. O consumo sustentável é um tema que dispõe de maior abrangência em relação aos
aspectos anteriores e está ligado ao conceito de que
envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, que garantiram o
emprego decente aos que os produziram, e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa
comprar aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível.
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Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis, com
a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais – positivas ou negativas (BRASIL, 2014).

Em 1992, com o evento Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no
Rio de Janeiro (ECO-92), o documento da Agenda 21 foi produzido. Foram fomentadas as preocupações com o
consumo sustentável e discutido entre vários países, estabelecendo a responsabilidade ambiental entre fabricantes
e consumidores (GOES; MORALES, 2014). A partir da ECO-92 o tema despertou maior interesse até a
atualidade.
Para Young e Lustosa (2001), quando tratamos sobre consumo sustentável vale ressaltar que todo
produto aceito pelo mercado tem um ciclo de vida bem definido, ou seja, ele possui uma gestação, nascimento,
crescimento, maturidade, envelhecimento e morte, bem parecidos com o desenvolvimento dos seres humanos.
Para o fabricante, a morte pode ser descrita como o final da produção, dessa forma, a perda de lucros e o
produto, talvez não volte para ser reutilizado. Aliás, o fabricante muitas vezes desconhece seu desdobramento
final. O Quadro 1 ilustra claramente o ciclo final de um produto.
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Quadro 1: Ciclo final de um produto
CICLO FINAL DE VIDA DE UM PRODUTO
Perda de produção
Para as organizações

Encerramento das vendas

Fim de um produto

Sem lucratividade
Para a sociedade

Produto indisponível, ou substituído
Grandes problemas ambientais

Fonte: Adaptado de Young e Lustosa (2001).

Os produtos deveriam estar ligados em fatos de que seu final deveria ser bem descrito. A busca pela
preferência de produtos de empresas que possuem uma preocupação com o meio ambiente, que não compactuem
com a ilegalidade e se preocupam com o que fazer com seus produtos e embalagens depois do uso, é um forte
aspecto do consumo sustentável. Embora, a prática do consumo sustentável seja de difícil conscientização, isso
deve ser uma iniciativa dos líderes políticos, que dentro dessa causa, precisam criar soluções de sustentabilidade
para o meio ambiente visando uma sociedade melhor (GOMES, 2006).
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3 A GESTÃO AMBIENTAL NA LIDERANÇA PÚBLICA

O líder político é de extrema importância para sua população, pois é ele quem define as estratégias a
seguir para poder fazer com que um município cresça e se desenvolva. A gestão ambiental dentro de uma
administração pública também é muito relevante, pois acaba sendo vista como um processo mediador para
proporcionar melhoria de vida, gerar ações que promovam conscientização na sociedade, demonstrando o quanto
o meio ambiente é vital para a humanidade e toda a geração futura. Os líderes políticos dos municípios têm
enormes dificuldades em como lidar com a gestão ambiental dentro de sua administração. Na maioria das vezes,
problemas em como promovê-la, incentivá-la, criar direcionamento para sua sociedade e gerar hábitos eficazes
que se tornem comumente feitos pelos demais, possui extrema dificuldade para serem desenvolvidos na gestão
púbica (BARBOSA; KRAVETZ, 2013).
Para Brandão et al., (2003), a principal tarefa dos administradores públicos, é de reorganizar o sistema de
gestão, colocando esforços para buscar os conceitos em tornar uma cidade ecologicamente correta e de forma
sustentável. Segundo ainda Brandão et al. , “a dimensão ambiental deve ser incorporada às politicas setoriais
urbanas (habitação, abastecimento, saneamento, ordenação do espaço urbano, entre outras)”. Cada gestor de sua
cidade, interligado por meio de sua gestão ambiental é responsável por desenvolver ações que se infiltrem na
população e se tornem hábitos do dia-a-dia.
A gestão ambiental dentro da política envolve um conjunto de programas e práticas que levam muitas
coisas em consideração, como a saúde, a segurança das pessoas, a proteção e a sobrevivência do meio ambiente
(IBAMA, 2006).
Para Floriano (2007), a gestão ambiental, deve possuir princípios de uma visão simplista voltada para
políticas básicas de ação. Em grande parte, deve conter um controle gerencial para levar direcionamentos para
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organizar e promover o meio ambiente e todos os quesitos de sustentabilidade. Existem algumas diferenças entre
os conceitos de gestão ambiental, pública e privada, tendo que a gestão ambiental pública está pautada na
necessidade em resolver problemas ambientais que afetam a sociedade, ou que a afetarão no futuro.
Para Spaargaren (2003), as ações advindas da gestão ambiental pública devem ser atrativas e conseguir
despertar o comportamento sustentável na população. As ações públicas deveriam promover mudanças de
consumo nos seres humano e, desta forma, pode-se dizer que ações coletivas e intervenções políticas devem
tentar trabalhar para conseguir promover competências de sustentabilidade que se tornem hábitos na sociedade.
As ações da gestão ambiental e ações coletivas do meio, podem ser consideradas como uma grande estratégia
eficaz para mover os atuais padrões de consumo para um caminho mais sustentável.
Sendo assim, a liderança pública deve adotar conhecimento que o governo federal tenta desenvolver,
sabendo da complexidade que existe em se gerir um governo municipal, uma vez que um líder público não possui
apenas a questão ambiental em suas atribuições de comprometimento com o desenvolvimento e administração de
uma cidade, estado, ou país. Programas para a inserção de uma gestão ambiental dentro de um governo municipal
são ofertados de maneira a desenvolver o aspecto do cuidado com o meio ambiente no líder político e no seu
efetivo (GOES; MORALES, 2014).

3.1 A liderança na contribuição da formação de atitudes sustentáveis
Para os autores Souza Neto e Calvosa (2006), liderar pode ser visto com uma habilidade em conseguir
com que outros indivíduos façam algo, ou tentem atingir resultados por acreditarem, através de confiança,
admiração e com foco em um ideal proposto.
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Para Chiavenato (2005), o sucesso não condiz em conseguir prever o futuro, mas no preparo de pessoas
com capacidade para enfrentar uma próxima geração que não pode ser prevista. A busca pelo desenvolvimento de
competências é complexa, pois cada ser humano possui uma essência que, na adoção de práticas ou
comportamento, precisa ser revista. Assim, torna-se necessário estimular uma visão de coletividade e fazer com
que os homens sintam-se donos da sociedade.
Um dos princípios primordiais para se conseguir desenvolver competências nas pessoas está pautado na
própria educação, principalmente na educação primária. Os processos educativos propostos aos meios básicos de
educação de forma colaborativa das práticas socioambientais têm se revelado como um bom gerador de tais
hábitos. Nesse sentindo, a liderança política deve ser ligada fortemente. A perspectiva em se criar projetos
pedagógicos que sejam capazes de gerar um caráter crítico sobre o meio ambiente para todo o resto da vida por
meio de convivência e estudos desde mais cedo é uma via que ainda é pouco usada (GIROUX, 2003 apud
JACOBI; TRISTÃO; FRANCO, 2009).
Dentre as práticas sustentáveis que um indivíduo pode utilizar em seu cotidiano, o consumo sustentável
talvez se destaque como o mais interessante, por atingir diretamente as organizações privadas que são grandes
agentes poluidores.
Segundo Portilho (2005), o consumidor verde foi definido como aquele que em sua decisão de compra
não considera somente a relação custo/qualidade, pois se preocupa também com a variável ambiental. O
consumo sustentável enfatiza a capacidade desses consumidores de se mobilizarem em conjunto, trocando uma
marca por outra e, até mesmo, parando de comprar determinado produto para que os produtores percebam a
nova demanda por mercadorias que carreguem os valores da sustentabilidade. Entretanto, a teoria de consumo
sustentável ainda é insuficiente, pois, transfere toda a responsabilidade de praticar sustentabilidade para o próprio
indivíduo, deixando governo e empresas de lado.
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Para que a teoria do consumo sustentável se torne de fato em uma teoria prática, é necessário
(...) estabelecer um compromisso com a moralidade pública, através de ações coletivas, e implementar
políticas multilaterais de regulação, tanto da produção quanto do consumo. A estratégia de produção e
consumo limpos ou verdes começa a perder espaço para uma estratégia de produção e consumo
sustentáveis. O meio ambiente deixou de ser relacionado apenas a uma questão de como usamos os
recursos (os padrões), para também estar vinculado à preocupação com o quanto usamos (os níveis);
portanto, um problema de acesso, distribuição e justiça. (PORTILHO, 2005, p. 04)

Tal compromisso pode ser ressaltado por lideranças políticas no foco de discutir e refletir sobre o
consumo sustentável e o consumismo, pois afinal, será que estamos consumindo para viver ou estamos vivendo
para consumir? No entanto, sabe-se que não é muito interessante tal reflexão, pois comprar produtos, estar
sempre renovando e dando enfoque mais à quantidade, tornou-se um símbolo da modernidade. Mas, como
manter um limite ou nível de consumo? E é nesse questionamento que os líderes podem contribuir em pensar
nosso estilo de vida diante de uma cidadania que privilegie práticas de consumo sustentável.
Como exemplo, tem-se a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n. 12.305/2010, que discute a
responsabilidade coletiva e individual pelos resíduos, definindo que todos são responsáveis pelo ciclo de vida dos
produtos e que os municípios e estados também são responsáveis em elaborar seus Planos de Gestão de Resíduos
Sólidos (BRASIL, 2010).
Nesse encaminhamento, trazer atividades educativas direcionadas a pensar nessa temática com a
comunidade local, torna-se interessante para que os lideres possam contribuir com a formação de atitudes
sustentáveis nos cidadãos. A esse encontro, tem-se na educação ambiental, um dos possíveis caminhos para
promover projetos e atitudes de Educação para a sustentabilidade na sociedade, como também uma percepção
mais ampla dos problemas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O consumismo é algo que está atualmente emaranhado na população. A busca por novos produtos,
novas tecnologias, ou até mesmo por ostentação, traz um efeito de prejuízo ambiental muito grande. As
quantidades de resíduos geradas pelas pessoas ao longo do tempo só tem aumentado, causando um impacto
estrondoso, mas ainda, de certa forma não tão visível.
A busca pelo desenvolvimento de hábitos de sustentabilidade na população é necessária em todos os
âmbitos para que exista um consumo responsável dos produtos. No entanto, se a população não se tornar atraída
e, participar da solução dos problemas ambientais, será de grande dificuldade a promoção de tais práticas por
qualquer forma em diferentes esferas. A busca pela sustentabilidade precisa brotar ou ser estimulada em cada
pessoa, para que possam refletir na escolha por produtos de empresas que buscam materiais de reuso, que se
preocupam com o ciclo, e/ou tentam reciclar ou eliminar de forma correta,. Tal hábito deveria tornar-se uma
coisa comum, ainda mais quando se ouve “que na atualidade quem ditam as regras para uma demanda são os consumidores”.
Outro aspecto que consiste numa grande dificuldade é que os líderes, de certo modo, necessitam que as
empresas produzam, gerando renda para o munícipio, e, em contrapartida, a sociedade que faz o papel do
consumidor, precisa ser instruída para um consumo sustentável. Isso gera, muitas vezes, uma relação
contraditória, de difícil articulação entre as lógicas do capitalismo e do consumo sustentável. Entretanto, a
população também paga seus impostos, mas também necessita das empresas que geram empregos.
Outra reflexão pertinente, acerca do assunto tratado que pode ser feita é a análise das propostas de
líderes políticos para candidatura, a fim de notar que estas refletem a demanda da população e, que projetos que
promovam práticas sustentáveis comumente não figuram nessa demanda. Nesse sentido, pode-se inferir que essa

Allan Leon Casemiro da Silva, Luís Roberto Almeida Gabriel Filho, Pedro Fernando Cataneo (Orgs.) -

31

demanda por sustentabilidade precisa ser criada na população primeiramente, para que só então, esteja presente
nas propostas de líderes políticos. Nesse ponto, a educação ambiental, é um processo mediador importante que
contribui para a reflexão, discussão e ação que leve a consciência ambiental.
Portanto, como a esfera política consiste em administrar uma cidade, os líderes precisam promover esse
processo educativo, por serem formadores de opiniões e geradores para o desenvolvimento de cidades, estados e
países.
Dentro do quadro político, a gestão ambiental é necessária para que haja uma administração voltada ao
cuidado do meio ambiente e ao desenvolvimento de práticas ambientais. Programas como a Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), lançado em 1999 pelo governo federal, é uma das iniciativas que poderia ser ainda
mais usada, já que que faz com que o líder político ao adotá-lo instale uma gestão ambiental dentro do seu
mandato, criando cargos e direcionando pessoas para as questões ambientais. Tais ações são necessárias e,
portanto, a educação ambiental dentro da gestão pode contribuir no fortalecimento do desenvolvimento de
hábitos ambientais, e, pro conseguinte, do consumo sustentável.
Por fim, o consumo sustentável deve ser promovido em todas as esferas. Porém, esse tema precisa ser
despertado ainda nas pessoas, para que compreendam a necessidade de se adquirir produtos que foram levados
em conta os princípios de sustentabilidade e bons líderes podem auxiliar nesse processo de consciência ambiental.
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INTRODUÇÃO
Atualmente o Brasil possui uma das mais avançadas e modernas legislações ambientais voltadas para a
proteção do meio ambiente. No entanto, a história nos mostra que referida proteção jurídica é recente, sendo
certo que os recursos naturais sempre foram utilizados apenas para satisfazer o desejo humano, de forma
desregrada, de uso irrestrito e ilimitado, sob o enfoque econômico e utilitarista, sem nenhuma preocupação com
sua escassez e com a degradação ambiental que se mostrava latente.
Contudo, uma década depois da 1ª Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada na
cidade de Estocolmo, Suécia, em 1972, em razão da constatação da deterioração ambiental e da limitabilidade do
uso dos recursos naturais, ou seja, com a crise ambiental e do desenvolvimento econômico desregrado, houve a
preocupação jurídica brasileira com a proteção do meio ambiente, que é a dimensão indissociável da vida humana
e base para a manutenção e perpetuação de todas as formas de vida existentes.
Eis que o direito tem como desafio de “impor-se como ordenamento lúcido, indispensável, instrumento
valioso para que o Poder Público e a coletividade cumpram suas respectivas incumbências, nos termos da Lei
Maior e dos alertas da ciência moderna” (MILARÉ, 2011, p. 365). Sendo o direito, portanto, um dos instrumentos
de controle social, foi preciso se manifestar com a finalidade de tentar resolver ou pelo menos elaborar possíveis
soluções para combater os efeitos da sociedade, de modo a assegurar a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, bem como lutar pela sobrevivência da humanidade e
garantir o das futuras gerações.
Surge então, na década de 1980, a primeira legislação ambiental voltada para a proteção do meio
ambiente, a Lei n. 6.938/81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, considerada, para época, inovadora
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e avançada, pois trouxe importantes definições, princípios e instrumentos para a defesa do meio ambiente.
Referida lei é considerada o primeiro grande marco para a construção de uma legislação voltada para a proteção
ambiental, mas foi em 1988, com a Constituição Federal, que o meio ambiente pela primeira vez passou a fazer
parte de uma Constituição brasileira, sendo tutelado como um direito fundamental, de uso comum de toda a
coletividade, mensurado pela obrigação do Estado e da sociedade na garantia de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras gerações.
Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo verificar a evolução histórica da proteção jurídica
ambiental na legislação brasileira, trazendo o conceito normativo de meio ambiente e o fenômeno da
constitucionalização ambiental. Utilizou-se neste trabalho, como metodologia, a pesquisa eminentemente
bibliográfica, tendo a intenção de possibilitar debates conceituais que ampliem a compreensão da historicidade de
como o meio ambiente foi tratado na legislação brasileira até os dias atuais.
É de suma importância a investigação proposta em razão de que é necessário conhecer o passado,
juntamente com seus erros e acertos para que a sociedade possa ter maior maturidade no enfrentamento das
questões ambientais, buscando sempre o verdadeiro alcance da norma jurídica ambiental em prol de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

MEIO AMBIENTE: NOÇÕES GENÉRICAS

Preliminarmente, na expressão meio ambiente se verifica certa redundância, pois os termos meio e ambiente
são equivalentes, sendo de fato um pleonasmo. Machado (2000, p. 119) assevera que essas expressões são
sinônimas, considerando que uma envolve a outra. Para Fiorillo (2013, p. 60. Grifos no original) o meio ambiente
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consiste em tudo aquilo que circunda o ser humano, fazendo uma crítica a tal termo, “porque pleonástico,
redundante, em razão de ambiente trazer em seu conteúdo a ideia de ‘âmbito que circunda’, sendo desnecessária a
complementação pela palavra meio.” No mesmo sentido é a opinião de Silva (2000, p. 19. Grifos no original)
salientando que a “palavra ambiente indica a esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. Em certo
sentido, portanto, nela já se contém o sentido da palavra meio”.
A língua portuguesa utiliza, muitas vezes, cumulativamente, expressões sinônimas, ou, ao menos,
redundantes, como é o caso de meio ambiente, seja porque há a necessidade de reforçar o sentido significante dos
referidos termos, em expressões compostas, sendo “uma prática que deriva do fato de o termo reforçado ter
sofrido enfraquecimento no sentido a destacar”, seja porque “sua expressividade é mais ampla ou mais difusa, de
sorte a não satisfazer mais, psicologicamente, a ideia que a linguagem quer expressar” (SILVA, 2000, p. 19).
Esse fenômeno influenciou o legislador brasileiro que vem empregando a expressão meio ambiente, por ter
sentido a imperiosa necessidade de dar aos textos legislativos a maior precisão significativa possível, e também por
se manifestar mais rica de sentido, como conexão de valores, do que a simples palavra ‘ambiente’.
Embora a expressão meio ambiente tenha se consagrado na língua portuguesa, como também é
pacificamente usada pela doutrina, pela lei e jurisprudência, a referida expressão é recente. No Brasil, somente
uma década depois da Conferência de Estocolmo, em 1972, em razão da constatação da deterioração ambiental e
da limitabilidade do uso dos recursos naturais, ou seja, com a crise ambiental e do desenvolvimento econômico
desregrado, houve a preocupação jurídica com a qualidade de vida do ser humano e a proteção ao meio ambiente.
Para Leite e Ayala (2012, p.73) “qualquer que seja o conceito que se adotar, o meio ambiente engloba,
sem dúvida, o homem e a natureza, com todos os seus elementos”. Frisa-se que a noção genérica de meio
ambiente, para referidos autores, “pode ser construída a partir de diversas perspectivas teóricas e de escalas,
considerando-se a opção escolhida de especificação científica”. Tal fato deve-se ao caráter multidisciplinar do
meio ambiente, tratando, ainda, de um tema dinâmico e em constante estado de transformação.
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Milaré (2011, p. 142) aponta os significados mais frequentes da expressão meio ambiente nos textos
técnicos e científicos, da seguinte forma:
Em linguagem técnica, meio ambiente é a combinação de todas as coisas e fatores externos ao indivíduo ou
população de indivíduos em questão. Mais exatamente, é constituído por seres bióticos e abióticos e suas
relações e interações. Não é mero espaço circunscrito – é realidade complexa e marcada por múltiplas
variáveis. No conceito jurídico mais em uso de meio ambiente podemos distinguir duas perspectivas principais:
uma estrita e outra ampla. Numa visão estrita, o meio ambiente nada mais é do que expressão do patrimônio
natural e as relações com e entre os seres vivos. Tal noção, é evidente, despreza tudo aquilo que não diga
respeito aos recursos naturais. Numa concepção ampla, que vai além dos limites estreitos fixados pela Ecologia
tradicional, o meio ambiente abrange toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens
correlatos. Temos aqui, então, um detalhamento do tema: de um lado, com o meio ambiente natural, ou físico,
constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e pela flora; e, de outro com o meio ambiente
artificial (ou humano), formado pelas edificações, equipamentos e alterações produzidas pelo homem,
enfim, os assentamentos de natureza urbanística e demais construções. Em outras palavras, quer-se dizer
que nem todos os ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem se refira a “ecossistemas sociais” e
“ecossistemas naturais” (MILARÉ, 2011, p. 143. Grifos no original).

Convém ressaltar que não é possível conceituar o meio ambiente fora de uma visão antropocêntrica, pois
a própria proteção jurídica do mesmo depende de uma ação humana. Entretanto, tal visão antropocêntrica pode
ser aliada a outros elementos revelando-se uma reflexão de seus valores, tendo em vista a proteção ambiental
globalizada. Diante da noção genérica de meio ambiente, Leite e Ayala (2012, p.74) aponta algumas preocupações
centrais e alguns valores que devem guiar a conduta antropocêntrica em relação ao meio ambiente:
a) o ser humano pertence a um todo maior que é complexo, articulado e interdependente; b) a natureza é
finita e pode ser degradada pela utilização perdulária de seus recursos naturais; c) o ser humano não domina
a natureza, mas tem de buscar caminhos para uma convivência pacífica entre ela e sua produção, sob pena
de extermínio da espécie humana; d) a luta pela convivência harmônica com o meio ambiente não é
somente responsabilidade de alguns grupos ‘preservacionistas’, mas missão política, ética e jurídica de todos
os cidadãos que tenham consciência da destruição que o ser humano está realizando, em nome da
produtividade do progresso (LEITE e AYALA, 2012, p. 74).
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Para Antunes (2013, p. 10) meio ambiente compreende “o humano como parte de um conjunto de relações
econômicas, sociais e políticas que se constroem a partir da apropriação dos bens naturais que, por serem submetidos à
influência humana, transformam-se em recursos essenciais para a vida humana em quaisquer de seus aspectos”.
Complementando a argumentação de Antunes (2013), Leite e Ayala (2012, p.90) explicitam com maior riqueza de detalhes o
conceito de meio ambiente, em sentido genérico:
a) o meio ambiente é um conceito interdependente que realça a interação homem-natureza; b) o meio
ambiente envolve um caráter interdisciplinar ou transdisciplinar; e c) o meio ambiente deve ser embasado
em uma visão antropocêntrica alargada mais atual, que admite a inclusão de outros elementos e valores.
Esta concepção faz parte integrante do sistema jurídico brasileiro. Assim, entende-se que o meio ambiente
deve ser protegido com vistas ao aproveitamento do homem, mas também com o intuito de preservar o
sistema ecológico em si mesmo.

Há pelo menos quatro décadas o legislador brasileiro empenha-se em colocar a proteção jurídica diante da
deterioração da qualidade de vida, tanto no meio urbano quanto no rural. Ao transformar o problema da conservação
ambiental, de fato político para questão jurídica, deseja atingir as consciências mais sensíveis e tentar influir na construção de
uma consciência ecológica, utilizando quando possível também os meios de comunicação de massa. Tanto que a luta pelo
Estado de Direito Ambiental impulsiona questionamentos para saber como e por que crescimento é sinônimo de
desenvolvimento e outras discussões que se desdobram a partir desta.

CONCEITO NORMATIVO DE MEIO AMBIENTE
O conceito normativo de meio ambiente foi dado pelo legislador infraconstitucional, conforme se
verifica pelo artigo 3º, I, da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente como o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, permitindo abrigar e
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reger a vida em todas as suas formas. O legislador brasileiro realçou a interação e a interdependência entre o
homem e a natureza. Machado (2000, p.123) destaca a amplitude do conceito abordado pelo legislador ao afirmar
que a “definição federal é ampla, pois vai atingir tudo aquilo que permite a vida, que a abriga e rege”.
Há que se admitir que o legislador foi mais adiante, posicionando a vida animal e a vida vegetal no
mesmo grau de importância da vida humana, ou seja, protegendo-se a vida sob todas as suas formas. Com isso a
lei finalmente encampou a ideia de ecossistema, que é a unidade básica da ecologia, ciência que estuda a relação
entre os seres vivos e o seu ambiente, de maneira que cada recurso ambiental passou a ser considerado como
sendo parte de um todo indivisível, com o qual interage constantemente e do qual é diretamente dependente.
Para Antunes (2013, p. 71), o conceito estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente merece
crítica, pois o seu conteúdo não está voltado para um aspecto fundamental do problema ambiental, que é
exatamente o aspecto humano. Para referido autor, “a definição legal considera o meio ambiente do ponto de
vista puramente biológico e não do ponto de vista social, que, no caso, é fundamental”. Entretanto, não deve
passar sem registro o fato de que no contexto da elaboração da Lei nº 6.938/1981, a proteção do meio ambiente
era considerada como uma forma de proteção da saúde humana e não como um bem merecedor de tutela
autônoma.
Leite e Ayala (2012, p.79) acreditam, no entanto, “ser mais conveniente a existência de um conceito que,
embora pecando pela qualidade técnico-conceitual, abraça um conteúdo mais amplo, ao invés de uma definição
restrita, que reduz a esfera de proteção ambiental”. Nesse sentido, Silva (2000, p. 20) também se posiciona:
O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a Natureza original e
artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as
belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arquitetônico.
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Entende-se, assim, que a opção do legislador teve perspectiva ampla em sua conceituação de meio
ambiente, fazendo-o de forma atual, englobando os vários elementos culturais do ser humano. Preocupou-se com
uma gama muito mais vasta de fenômenos ambientais, com base no fato de a violação dos princípios ecológicos
ter atingido o ponto em que, na melhor das hipóteses, a qualidade de vida estava ameaçada e, na pior das
hipóteses, estava em perigo, a longo prazo, a sobrevivência da própria humanidade. Leite e Ayala (2012, p.79)
entendem que o legislador brasileiro procedeu com acerto em sua definição de meio ambiente, pois embutiu em
sua concepção vasta e atual, vários elementos, opondo-se ao conceito restrito de proteção ao meio ambiente.
A expressão meio ambiente foi definitivamente consagrada pela Constituição Federal de 1988 em
diversos dispositivos, recepcionando o conceito de meio ambiente dado pela Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, como também atribuiu a referido conceito o sentido mais abrangente possível. A doutrina brasileira de
direito ambiental passou, com fundamentação constitucional, a dar ao meio ambiente o maior número de
aspectos e de elementos envolvidos. Com base nessa compreensão holística, Silva (2000, p. 20) conceitua o meio
ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Logo, não haverá um ambiente sadio quando não
se elevar ao mais alto grau de excelência a qualidade da integração e da interação desse conjunto.
Fiorillo e Rodrigues (1999, p. 92) admitem que “o legislador buscou um ‘plus’, para impedir que o meio
ambiente fosse apenas uma questão de sobrevivência. Busca-se, portanto, algo mais, já que o parâmetro
estabelecido do direito à vida é ela com saúde e qualidade”. Silva (2000, p. 78. Grifos no original) menciona que o
legislador constituinte optou por estabelecer dois objetos de tutela ambiental: “um imediato, que é a qualidade do
meio ambiente; e outro mediato, que é a saúde, o bem estar e a segurança da população, que se vem sintetizando na
expressão qualidade de vida”.
Antunes (2013, p. 73) explica a amplitude contida no conceito de meio ambiente, insistindo que o
legislador optou por trazer um conceito jurídico indeterminado, a fim de criar um espaço positivo de incidência
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da norma. Por fim, Leite e Ayala (2012, p.90) sintetizam o conceito de meio ambiente em sentido jurídico nos
seguintes termos:
a) a lei brasileira adotou um conceito amplo de meio ambiente, que envolve a vida em todas as suas formas.
O meio ambiente envolve os elementos naturais, artificias e culturais; b) o meio ambiente, ecologicamente
equilibrado, é um macrobem unitário e integrado. Considerando-o macrobem, tem-se que é um bem
incorpóreo e imaterial, com uma configuração também de microbem; c) o meio ambiente é um bem de uso
comum do povo. Trata-se de um bem jurídico autônomo de interesse público; d) o meio ambiente é um
direito fundamental do homem, considerado de quarta geração, necessitando, para sua consecução, da
participação e responsabilidade partilhada do Estado e da coletividade. Trata-se, de fato, de um direito
fundamental intergeracional, intercomunitário, incluindo a adoção de uma política de solidariedade.

MEIO AMBIENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL1 BRASILEIRA

No Brasil, desde seu descobrimento até aproximadamente o início do século XX, não havia nenhuma
preocupação direta com o meio ambiente. Milaré (2011, p. 1.042) faz um estudo da legislação ambiental desse
período afirmando que o “esbulho do patrimônio natural, despojado do seu caráter de bem comum e tratado
ignominiosamente como propriedade privada, gerido e explorado sem escrúpulos” eram comuns. Referido autor
destaca a importância do Código Civil, Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916, como precedente de uma legislação
ambiental mais específica ao trazer alguns elementos ecológicos, mas não como objeto autônomo e sim como
limitações ao uso e ao gozo do direito de propriedade, especialmente no que diz respeito à composição dos
conflitos de vizinhança.

1Há

no ordenamento jurídico brasileiro uma hierarquia de normas, onde a Constituição Federal é considerada a Lei Suprema, ou seja, a
Carta Magna da Nação Brasileira. Abaixo dela se encontram, em ordem decrescente, as leis (complementares, ordinárias, delegadas),
chamadas também de legislação infraconstitucional; os decretos legislativos; resoluções; medidas provisórias; decretos reguladores e
demais normas de hierarquia inferior (portarias, circulares, entre outras).
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Nas décadas que se seguiram tem início a imposição de um controle legal das atividades exploratórias,
mas só era tutelado o recurso ambiental que tivesse valoração econômica, embora o meio ambiente tenha
continuado a ser compreendido de forma restrita. A legislação que tratava dos recursos hídricos, da fauna e da
flora, regia-se de forma específica, fragmentada, sem articulação entre cada um desses elementos ou entre cada
uma das políticas. Dessa forma, a saúde pública passou a ser regulamentada pelo Decreto nº 16.300/23; a flora
pelo Código Florestal (Decreto nº 23.793/34); os recursos hídricos passaram a se reger pelo Código das Águas
(Decreto 24.643 /34); a pesca pelo Código de Pesca (Decreto-lei nº 794/38); o solo e o subsolo pelo Código de
Minas (Decreto-lei nº 1.985/40); a fauna pelo Código de Caça (Decreto-lei nº 5.894/43).
A partir da década de 1960 tem início a edição de normas com maiores referências às questões
ambientais propriamente ditas. Entre os textos legislativos mais importantes se destacam: o Estatuto da Terra (Lei
nº 4.504/64); o Código Florestal (Lei nº 4.771/65); a Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67); o Código de
Pesca (Decreto-lei nº 221/67); o Código de Mineração (Decreto-lei nº 227/67); Política Nacional de Saneamento
Básico (Decreto-lei nº 248/67); Criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental (Decreto-leiº
303/67); Lei que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento, que revogou os Decretos-leis 248/67 e 303/67
(Lei nº 5.318/67); Lei estabelecendo penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que lançarem
detritos ou óleo em águas brasileiras (Lei nº 5.357/67). Nessa época, o direito de propriedade tinha grande ênfase,
não havendo efetivamente uma preocupação com o meio ambiente.
Tanto a legislação internacional quanto a brasileira seguia mais ou menos o mesmo compasso, pois
refletiam a falta de conscientização ambiental da época. Após a Segunda Guerra Mundial, com a aceleração
desordenada da produção agrícola e principalmente da produção industrial, verificou-se que os recursos naturais
eram esgotáveis. Entretanto, somente a partir de meados da década de sessenta do século XX, com a chamada
crise ambiental, em decorrência da explosão demográfica, aliada à crescente demanda pelos recursos naturais e à
geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que acabaram em promover uma degradação ambiental, a ponto
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de se tornar perceptível e insustentável, sobre vários aspectos, principalmente colocando em risco a própria
existência humana, teve início a construção gradual da consciência ambiental.
Tendo o Brasil recebido grande influência da 1ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada
em Estocolmo em junho de 1972, na qual se aprovou a Declaração Universal do Meio Ambiente em que se afirmou que os
recursos naturais como a água, o ar, o solo, a flora e a fauna deveriam ser conservados em benefício das gerações futuras,
cabendo a cada país regulamentar tal princípio em suas legislações de modo a que esses bens fossem devidamente tutelados,
a legislação brasileira começou a ter novo olhar protetivo ao meio ambiente, sendo criada a Secretaria Especial do Meio
Ambiente – SEMA – por meio do Decreto nº 73.030/73.
A partir da década de oitenta do século XX o Brasil começa a se preocupar com a proteção dos recursos naturais,
construindo uma legislação ambiental mais ampla, integrada e efetiva, com a implementação da Política Nacional do Meio
Ambiente - PNMA - insculpida na Lei 6.938/81. Dela emergem o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos para a Defesa Ambiental, o Sistema Nacional de Informações

sobre o Meio Ambiente - SINIMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, cuja função primordial
consiste em regulamentar e estabelecer padrões de desenvolvimento econômico, considerando a escassez dos recursos
naturais.
A Lei nº 6.938/81 é considerada o primeiro grande marco em termos de norma infraconstitucional de maior
importância no que concerne à tutela ambiental no Brasil. Essa legislação definiu de forma avançada e inovadora os
conceitos, princípios, objetivos e instrumentos para a defesa do meio ambiente, sendo recepcionada pela Constituição
Federal de 1988. A Política Nacional do Meio Ambiente trouxe para o mundo do Direito o conceito de meio ambiente
como objeto específico de proteção jurídica em seus múltiplos aspectos, bem como fixou diretrizes, metas, princípios,
instrumentos e estrutura organizacional em relação às questões ambientais. Seu caráter de vanguarda não se limitou à esfera
do meio ambiente, pois teve significado também na história da Administração Pública brasileira, como asseverou Milaré
(2011):
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Isto explica o caráter inovador da Política Nacional do Meio Ambiente. Sua implementação, seus resultados,
assim como a estabilidade e a efetividade que ela denota, constituem um sopro renovador e, mais ainda, um
salto de qualidade na vida pública brasileira. Seus objetivos nitidamente sociais e a solidariedade com o
Planeta Terra, que, mesmo implicitamente, se acham inscritos em seu texto, fazem dela um instrumento legal
de grandíssimo valor para o País e, de alguma forma, para outras nações sul-americanas com os quais o Brasil
tem extensas fronteiras (MILARÉ, 2011, p. 405).

A Lei da Ação Civil Pública - Lei nº 7.347/85 é o segundo grande marco da legislação ambiental
brasileira. Nela, além de disciplinar a própria ação civil pública como instrumento de defesa do meio ambiente e
dos demais direitos difusos e coletivos, propicia a gênese da tutela ambiental. Com ela foi possível erigir os
recursos naturais em bem jurídico tutelado, tanto que, a partir dela, os danos e impactos ambientais conseguiram
atingir a efetividade jurisprudencial visando à prevenção, à reparação e à proteção dos recursos naturais como
bem de uso comum do povo.
O terceiro grande marco da legislação ambiental brasileira emergiu com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, trazendo um capítulo dedicado inteiramente ao meio ambiente e em diversos outros artigos nos
quais os assuntos referentes ao meio ambiente foram tratados, colocando-se os recursos naturais entre as
categorias de bens protegidos constitucionalmente. Com a redação dada ao artigo 2252, o meio ambiente foi
erigido à categoria de direito fundamental (SARLET e FENSTERSEIFER, 2012).
O quarto marco deu-se com a promulgação da lei 9.605/98, denominada Lei dos Crimes Ambientais,
por dispor sobre sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Essa lei regulamentou instrumentos importantes da legislação ambiental, como a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica, e ainda tornou realidade a promessa constitucional de se incluir referida entidade
como sujeito ativo do crime ambiental, a chamada responsabilização penal da pessoa jurídica.
2Art.

225 - 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.
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Além das referidas leis, outras mais recentes surgiram para ampliar a proteção ambiental, como, por
exemplo, a promulgação do atual Código Civil, de 10 de janeiro de 2002, que embora não se trata de uma norma
tipicamente ambiental, acabou inovando ao criar a função ecológica do direito de propriedade, conforme
preceitua seu artigo 1.228, § 1º3. Note-se que a legislação civil, além de manter a função social já prevista
anteriormente no Código Civil de 1916, prevê a função ecológica na medida em que trata dos seus elementos,
como a proteção à flora, à fauna, à preservação das belezas naturais, à manutenção do equilíbrio ecológico e à
preservação dos patrimônios histórico e artístico, assim como o uso da propriedade em consonância com as
determinações da legislação ambiental.
Como ensina Machado (2002), o processo legislativo ambiental está longe de se esgotar e sempre haverá
novas leis ambientais para tentar equilibrar a escassez dos recursos naturais em prol da sustentabilidade. Dessa
forma, o Direito Ambiental deverá buscar respostas para solucionar ou minimizar os problemas ambientais que
estão emergindo, fazendo sempre a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos
elementos que integram o meio ambiente, procurando evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem
antagônica.
Não se trata mais de construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito do solo, um
Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o
que cada matéria tem de específico, mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade dos
instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação
(MACHADO, 2000, p. 122).

3Art.

1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
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CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL.
A proteção jurídica do meio ambiente se inicia, como já verificado, na legislação infraconstitucional, após
a edição da Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. As Constituições que precederam a
de 1988 não se preocuparam com a tutela ambiental de forma específica e globalizante. Ao analisar a historicidade
das Constituições pátrias, Milaré (2011, p. 183. Grifos no original) ressalta que, antes da Carta Magna de 1988,
“nem mesmo uma vez foi empregada a expressão meio ambiente, dando a revelar total inadvertência, ou, até,
despreocupação com o próprio espaço em que vivemos”.
As análises de Milaré (2011) são reforçadas com as de Antunes (2013, p. 62), quando confirma a
inexistência da defesa dos recursos naturais anteriores a 1988, afirmando que “os constituintes anteriores não se
preocupavam com a conservação dos recursos naturais ou com a sua utilização racional”. Thomé (2012, p. 115116) ensina que “os recursos naturais eram tidos como recursos econômicos a serem explorados e a sua
abundância tornava inimaginável a necessidade de algum tipo de proteção.” A defesa unívoca desses três
doutrinadores indica a importância de se conhecer de que forma eram considerados os recursos naturais nas
constituições que antecederam a de 1988, como será visto a seguir.
A Constituição Imperial de 1824 não fez qualquer referência aos recursos naturais. Antunes (2013, p. 63)
menciona ser curioso, no entanto, que, “na ocasião de sua promulgação, o País era essencialmente exportador de
produtos primários não manufaturados e, portanto, inteiramente dependente dos bens de sua natureza”. A
concepção predominante era, segundo o mesmo autor, a de que o Estado não devia se envolver nas atividades
econômicas, e consequentemente não cabia à Constituição traçar qualquer perfil de uma ordem econômica
constitucional (ANTUNES, 2013, p. 63). Esta Constituição, no artigo 179, n. XXIV, apenas cuidava da proibição
de indústrias contrárias à saúde do cidadão (MILARÉ, 2011, p. 183).
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A Constituição Federal de 1891, que sucedeu o Império do Brasil, refletiu a mudança do regime político,
cuja característica essencial foi o estabelecimento de um regime republicano e federativo. Milaré (2011, p. 183)
destaca que o “texto republicano de 1891 atribuía competência legislativa à União para legislar sobre as suas minas
e terras (artigo 34, n. 29)”. Destaca Antunes (2013) que:
Em tese, aos Estados estava reservada a competência para legislar sobre as minas e terras que não
pertencessem à União. Era um dispositivo extremamente genérico e insuficiente para definir atribuições.
Aparentemente, questões que não dissessem respeito às minas e terras da União estavam sob a competência
legislativa dos Estado-Membros (ANTUNES, 2013, p. 64).

A Constituição Federal de 1934 acabou sendo fruto da Revolução de 1930 do século XX, e da
Revolução Constitucionalista de 1932, ocorrida em São Paulo, que segundo Antunes (2013), “dentro do espírito
da época, tinha características intervencionistas na ordem econômica e social”. Milaré (2011, p. 183) aponta que a
referida Carta Magna “dispensou proteção às belezas naturais, ao patrimônio histórico, artístico e cultural (artigos
10, III, e 148); conferiu à União competência em matéria de riquezas do subsolo, mineração, águas, florestas, caça,
pesca e sua exploração (art. 5º, XIX, j)”.
De alguma forma, para Antunes (2013, p. 65), essa Constituição estimulou o desenvolvimento de uma
legislação infraconstitucional que se preocupou com a proteção do meio ambiente dentro de uma abordagem de
conservação de recursos econômicos, como é o caso do Código de Águas de 1934 (Decreto 24.643 /34), cujos
objetivos primordiais estavam relacionados à produção de energia elétrica. O mesmo se pode dizer em relação ao
antigo Código Florestal (Decreto nº 23.793/34), que buscou estabelecer mecanismos para a utilização industrial
das florestas.
A Constituição de 1937 manteve-se no mesmo padrão da Constituição de 1934, tendo se preocupado
também com a proteção dos monumentos históricos, artísticos e naturais, bem como das paisagens e locais
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especialmente dotados de natureza (art. 134); incluiu entre as matérias de competência da União legislar sobre
minas, águas, florestas, caça, pesca e sua exploração (art. 16, XIV); cuidou ainda da competência legislativa sobre
subsolo, águas e florestas, no art. 18, a e e, onde igualmente tratou da proteção das plantas e rebanhos contra
moléstias e agentes nocivos, conforme menciona Milaré (2011).
A Constituição de 1946, sob o regime democrático, “não alterou substancialmente as competências
legislativas da União em temas referentes à infraestrutura e, consequentemente, ambientais” (Antunes, 2013, p.
65). Milaré (2011, p. 183) destaca que a referida constituição, “além de manter a defesa do patrimônio histórico,
cultural e paisagístico (art. 175), conservou como competência da União legislar sobre normas gerais de defesa da
saúde, das riquezas do subsolo, das águas, florestas, caça e pesca”.
A Constituição de 1967 se constituiu durante o regime militar que se instalou em 01 de abril de 1964,
“com a exacerbação dos poderes do Executivo Federal, que passou a exercê-los de forma discricionária e
autoritária” (Antunes, 2013, p. 65). A referida Constituição insistiu na necessidade de proteção do patrimônio
histórico, cultural e paisagístico (art. 172, parágrafo único). Atribuiu à União, entre outras, a competência para
organizar a defesa permanente entre as calamidades públicas, especialmente a seca e as inundações, nos termos do
artigo 8º, XII. Competia também à União explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os
serviços e as instalações de energia elétrica de qualquer origem ou natureza, mantendo a característica de que a
infraestrutura era uma matéria federal. Quanto à competência legislativa propriamente dita, a Carta de 1967
estabelecia que a União era dotada dos seguintes poderes legislativos, conforme relaciona Antunes (2013):
(i) direito agrário; (ii) normas gerais de segurança e proteção da saúde; (iii) águas e energia elétrica; (iv)
jazidas, minas, e outros recursos minerais; (v) metalúrgica;(vi) floresta, caça e pesca; (vii) regime dos portos
e da navegação de cabotagem, fluvial e lacustre (ANTUNES, 2013, p. 65-66).
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A Constituição de 1969 surgiu da Emenda Constitucional nº 1, outorgada por uma Junta Militar que
manteve os termos daquilo que foi acima citado. Houve, segundo Antunes (2013, p. 66), entretanto, “uma
pequena mudança no que diz respeito às competências legislativas em relação à energia, que foi subdividida em
elétrica, térmica, nuclear ou de qualquer natureza”. Milaré (2011, p. 184) menciona a introdução do vocábulo
ecológico em textos legais, como se deu no art. 172, ao dispor que “a lei regulará, mediante prévio levantamento
ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades e que o mau uso da terra
impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílio do Governo”.
Pelo que se observa, de um modo geral, até a Constituição de 1988, as competências constitucionais em
matéria ambiental mereceram tratamento apenas tangencial, sendo certo que a principal preocupação do
constituinte sempre foi com a infraestrutura para o desenvolvimento econômico. Segundo Antunes (2013, p. 66),
“o aspecto que foi privilegiado, desde que o tema passou a integralizar a ordem jurídica constitucional, foi o de
meio de produção”. Confrontando os dispositivos constitucionais anteriores à Carta Magna de 1988, Milaré
(2011) extrai traços comuns:
a) desde a Constituição de 1934, todas cuidaram da proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico
do País; b) houve constante indicação no texto constitucional da função social da propriedade (1946, arts. 147 e
148; 1967, art. 157, III; 1969, art. 160, III), solução que não tinha em mira – ou era insuficiente – para
proteger efetivamente o patrimônio ambiental; c) jamais se preocupou o legislador constitucional em
proteger o meio ambiente de forma específica e global, mas, sim, dele cuidou de maneira diluída e mesmo
casual, referindo-se separadamente a alguns de seus elementos integrantes (água, florestas, minérios, caça,
pesca), ou então disciplinando matérias com ele indiretamente relacionadas (mortalidade infantil, saúde,
propriedade) (MILARÉ, 2011, p. 184. Grifos no original).
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

A Constituição Federal de 1988, inovando, trouxe um capítulo exclusivo voltado inteiramente para a
tutela do meio ambiente, especificamente o Capítulo VI do Título VIII4, “Da Ordem Social”, consubstanciado no
artigo 225, com seus parágrafos e incisos, que exercem o papel norteador do meio ambiente. Nessa função
norteadora a Carta Magna possui um complexo teor de direitos, mensurado pela obrigação do Estado e da
4Art.

225. 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.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
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;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º - 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.
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais.
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
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sociedade na garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que se trata de um bem de uso comum
do povo que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras gerações.
A atual Constituição Federal Brasileira difere essencialmente das constituições anteriores, que, como
visto, abordavam os recursos naturais apenas sob o enfoque econômico e utilitarista, deixando de tratá-los sob a
ótica protecionista. Para ressaltar a importância da reparação, proteção e prevenção, Milaré (2011) a denomina
“constituição verde”, pois ela foi a primeira a tratar de forma direta o meio ambiente insistindo na sua valorização
axiológica. Segundo Trennepohl (2009, p. 80), superou, inclusive, “as Constituições estrangeiras mais recentes
(Bulgária, art. 31; ex-URSS, art. 18; Portugal, art. 66; Espanha, art. 45) no que concerne à proteção ambiental,
erigindo ao patamar constitucional um tema ainda pouco difundido na doutrina e jurisprudência nacional”. Além
de ser dotada de um capítulo próprio para as questões ambientais, ao longo de diversos outros artigos trata das
obrigações da sociedade e do Estado brasileiro com o meio ambiente. Para Antunes (2013, p. 66) “tais normas, do
ponto de vista constitucional, podem ser agrupadas como normas de (i) garantia, (ii) competência, (iii) gerais e (iv)
específicas”.
O Brasil, seguindo a tendência mundial, após a Declaração de Estocolmo (1972), realizou a
constitucionalização do meio ambiente, ocupando o segundo grupo de países que promulgou Cartas Magnas com
a tutela ambiental. Os países do primeiro grupo que se libertaram de ditaduras para se adequarem à nova ordem
mundial na defesa do meio ambiente foram a Grécia (1975), Portugal (1978) e Espanha (1978). No entendimento
de Milaré (2011):
(...) o Texto Supremo captou com indiscutível oportunidade o que está na alma nacional – a consciência de
que é preciso aprender a conviver harmoniosamente com a natureza -, traduzindo em vários dispositivos
aquilo que pode ser considerado um dos sistemas mais abrangentes e atuais do mundo sobre a tutela do
meio ambiente (MILARÉ, 2011, p. 184).
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A partir da promulgação da Carta Magna de 1988 as normas de proteção ambiental são alçadas à categoria de
normas constitucionais, posto que anteriormente essa proteção se dava no ordenamento jurídico infraconstitucional, com
enfoque predominantemente voltado para a infraestrutura da atividade econômica com prioridade para a atividade
produtiva, pouco importando a conservação dos recursos naturais. Para Antunes (2013, p. 66) “a Constituição de 1988 não
desconsiderou o Meio Ambiente como elemento indispensável e que servira de base para o desenvolvimento da atividade de
infraestrutura econômica”. O referido autor enfatiza que com o advento da Constituição Federal de 1988 houve um
aprofundamento das relações entre Meio Ambiente e a infraestrutura econômica, buscando estabelecer um mecanismo
mediante o qual as naturais tensões entre os diferentes usuários dos recursos ambientais possam ser amenizadas dentro de
uma perspectiva de utilização racional.
Dentre esses benefícios, Thomé (2012, p. 117) destaca “a substituição do paradigma da legalidade ambiental pelo
paradigma da constitucionalidade ambiental, o que inaugura uma ordem pública ambiental constitucionalizada”. Essa
constitucionalização, segundo esse mesmo autor, por consequência, repercute diretamente na atuação do Poder Público e de
toda a coletividade na medida em que lhes é dirigida a obrigação de implementação do princípio do desenvolvimento
sustentável. Outras vantagens da constitucionalização do meio ambiente:
(...) é permitir o controle de constitucionalidade de atos normativos hierarquicamente inferiores que, de
alguma forma, ultrajem as normas de proteção ambiental. A fiscalização pode ser exercida tanto de modo
difuso – por via de exceção, a cargo de qualquer interessado -, como concentrado, por ação direta de
inconstitucionalidade, respeitada a legitimação ativa em numerus clausus prevista no art. 1035 da Constituição
5Art.

103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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de 1988. (...) A atuação do Estado a partir da constituição de 1988, deve sempre estar direcionada à
implementação do princípio do desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente saudável. Sob
essa perspectiva, é inequívoco que as políticas públicas a serem adotadas pelo Estado devem ser
sustentáveis, visando conciliar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente e com a
equidade social (THOMÉ, 2012, p.117-118. Grifos no original).

Importante destacar que o patamar inicial dessa transformação jurídica relacionada com o meio ambiente
e a qualidade de vida, surgiu como interesse internacional e como preocupação de cada Estado a partir da
Declaração do Meio Ambiente adotada pela Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo. Como resultado
desse reconhecimento internacional o constituinte brasileiro estabeleceu que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225
“caput” da CF).
Para Silva (2000, p. 52) o artigo 225 da Constituição Federal compreende três conjuntos de normas:
O primeiro acha-se no caput, onde se inscreve a norma-princípio, a norma-matriz, substancialmente reveladora
do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; o segundo encontra-se no §1º, com seus
incisos, que estatui sobre os instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no caput do artigo. Mas não
se trata de normas simplesmente processuais, meramente formais. Nelas, aspectos normativos integradores
do princípio revelado no caput se manifestam através de sua instrumentalidade. São normas-instrumentos da
eficácia do princípio, mas também são normas que outorgam direitos e impõem deveres relativamente ao
setor ou recurso ambiental que lhes é objeto. Nelas se conferem ao Poder Público os princípios e
instrumentos fundamentais de sua atuação para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado; o terceiro, finalmente, caracteriza, um conjunto de determinações particulares, em relação a objetos e
setores, referidos nos §§ 2º a 6º, notadamente, o §4º, do art. 225, nos quais a incidência do princípio contido
no caput se revela de primordial exigência e urgência, dado que são elementos sensíveis que requerem
§ 1º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de
competência do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder
competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
§ 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará,
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
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imediata proteção e direta regulamentação constitucional, a fim de que sua utilização, necessária talvez ao
progresso, se faça sem prejuízo ao meio ambiente. E porque são áreas e situações de elevado conteúdo
ecológico é que o constituinte entendeu que mereciam, desde logo, proteção constitucional (SILVA, 2000,
p. 52. Grifos no original).

De acordo com o artigo 225, caput, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi erigido pela
Constituição Federal de 1988 como bem essencial à sadia qualidade de vida, que segundo Padilha (2010, p. 161),
foi garantido “como um direito fundamental, por meio de uma normatividade extremamente instigante e
abrangente, que quebra, inclusive, o paradigma da normatividade tradicional do ordenamento jurídico pátrio”.
Assim, é um direito que traduz um compromisso intergeracional, um pacto da atual geração com a geração futura,
no sentido de respeito e preservação do equilíbrio ambiental como um bem comum. Segundo o entendimento de
Fiorillo (2013, p. 51), o referido artigo estabelece quatro concepções fundamentais no âmbito do direito
ambiental:
a) de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; b) de que o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o bem ambiental; c) de que a carta Maior
determina tanto ao Poder Público como à coletividade o dever de defender o bem ambiental, assim como o
dever de preservá-lo; d) de que a defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculadas não só às
presentes como também às futuras gerações.

CONCLUSÃO
A partir da escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento desordenado da população mundial e
intensidade dos impactos ambientais, surge o conflito da sustentabilidade dos sistemas econômico e natural,
tornando o meio ambiente um tema literalmente estratégico e urgente. No Brasil, somente uma década depois da
Conferência de Estocolmo, em 1972, em razão da constatação da deterioração ambiental e da limitabilidade do
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uso dos recursos naturais, ou seja, com a crise ambiental e o desenvolvimento econômico desregrado, emergiu a
necessidade de se buscar uma proteção jurídica ao meio ambiente com qualidade de vida ao ser humano.
A evolução histórica da legislação ambiental pode ser dividida em três etapas. A primeira se dá entre o
descobrimento do Brasil até aproximadamente a década de 1930, onde não havia nenhuma preocupação
ambiental. Foi um período marcado, segundo Milaré (2011, p. 1.042), pelo esbulho do patrimônio natural e a
privatização do meio ambiente. A segunda etapa se caracteriza pelo começo da imposição de um controle legal às
atividades exploratórias, embora o meio ambiente tenha continuado a ser compreendido de forma restrita.
Contudo, esse controle era exercido de forma incipiente, porque de um lado era regido pelo utilitarismo, visto que
só se tutelava o recurso ambiental que tivesse valoração econômica, e de outro pela fragmentação do objeto, o
que negava ao meio ambiente uma identidade própria e em consequência até do aparato legislativo existente. Já a
terceira e última etapa, que se inicia a partir da década de 1980, é marcada pela compreensão do meio ambiente
como um todo integrado, em que cada uma de suas partes é interdependente das outras e não fragmentada, sendo
a partir daí que começou a existir realmente uma intenção de defender o meio ambiente.
Surge, então, a Lei 6.938/81, que Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente como o primeiro
grande marco em termos de norma infraconstitucional de maior importância no que concerne a proteção
ambiental no Brasil, trazendo consigo, no inciso I do artigo 3º, o conceito de meio ambiente como o conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, permitindo abrigar e reger a vida em
todas as suas formas.
Contudo, foi a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que o meio ambiente passou a ser
um bem tutelado constitucionalmente, dentro do Capítulo VI do Título VIII, “Da Ordem Social”,
consubstanciado no artigo 225, com seus parágrafos e incisos, que exercem o papel norteador do meio ambiente.
Nessa função norteadora a Carta Magna possui um complexo teor de direitos, mensurados pela obrigação do
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Estado e da sociedade na garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que se trata de um bem de
uso comum do povo que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras gerações.
Importante destacar que a expressão meio ambiente foi utilizada pela primeira vez e definitivamente
consagrada pela Constituição Federal de 1988, recepcionando o conceito de meio ambiente dado pela Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, como também atribuiu a referido conceito o sentido mais abrangente
possível, como a preservação da natureza em todos os seus elementos essenciais à vida do ser humano e à
manutenção do equilíbrio ecológico, baseado na qualidade de vida, como uma forma de direito fundamental da
pessoa humana.
A ordem jurídica ambiental brasileira é considerada uma das mais modernas e avançadas do mundo no
que diz respeito à tutela jurídica ambiental. No entanto, só a norma em si não basta para que se obtenha o
equilíbrio necessário entre a atividade econômica e a preservação do meio ambiente, com a consequente
sobrevivência da própria vida, em todas as suas formas. A luta por um meio ambiente ecologicamente equilibrado
depende da tomada de consciência dos problemas ambientais, onde o Estado deve ter uma ação conjunta com a
coletividade, com responsabilidade solidária e participativa, sendo certo que haverá uma luta entre o modelo
tradicional e aquele que se pretende instalar para que haja efetivamente um Estado em defesa do meio ambiente.
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1 INTRODUÇÃO
Com a intensificação dos problemas ambientais faz-se necessário uma discussão ampliada entre as
diversas áreas do conhecimento que se relacionam com essa temática, principalmente no que diz respeito à busca
de soluções aos problemas ambientais, como a poluição, a degradação dos solos, o desmatamento, entre tantos
outros que afetam negativamente a natureza e consequentemente o ser humano.
Os indicadores servem para mensurar e apresentar a realidade de um determinado local de forma
simplificada, apontando os problemas ambientais, seus possíveis causadores e consequências, para que
posteriormente possam ser tomadas medidas para resolução dos problemas apresentados e, assim, facilitar a
utilização dessas informações pelos gestores municipais e demais interessados (BITAR e BRAGA, 2012).
O Índice de Avaliação Ambiental (IAA) do Programa Município Verde Azul (PMVA) busca caracterizar
a qualidade dos serviços de gestão ambiental de cada município através de aspectos relacionados ao tratamento de
esgoto, gestão das águas, educação ambiental, arborização urbana, entre outras diretivas do programa. Contudo,
há problemas no que diz respeito aos parâmetros propostos pelo PMVA devido às diferenças encontradas nos
municípios participantes e na falta de apoio e preparo encontrados pelos gestores municipais.
No que diz respeito à gestão ambiental, é fundamental compreender a ciência que se relaciona com essa
temática, no caso, a ciência administrativa. Introduzir os conhecimentos da área administrativa se faz necessário,
pois “[...] a teoria administrativa tenta explicar e prever o comportamento e o desempenho das organizações e
suas variáveis, em determinado período de tempo e sob determinadas situações” (NETO; CAMPOS;
SHIGUNOV, 2009, p. 7).
A gestão ambiental é um conjunto de atividades de funções gerenciais, que determinarão a política
ambiental, os objetivos, as responsabilidades, colocando em prática através do sistema, planejamento, controle e
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gerenciamento ambiental. Portanto, pode-se defini-la como o “[...] gerenciamento eficaz do relacionamento entre
a organização e o meio ambiente” (NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009, p. 17).
Nota-se então que a relação entre a ciência administrativa e as ciências ambientais é complementar,
permitindo a gestão ambiental como um instrumento de regulação, a fim de prevenir danos e minimizar os
impactos já causados pela ação humana e inserir procedimentos e normas que regulem os agentes poluidores, a
fim de não mais afetarem a proteção da natureza, tornando-se assim, uma importante ferramenta de política
pública ligada ao meio ambiente.
Diante desse cenário este trabalho busca analisar quais as reais vantagens da gestão ambiental no âmbito
do Programa Município Verde Azul e quais aspectos do programa contribuem para que a gestão municipal possa
de fato construir uma agenda ambiental municipal.

2 DESENVOLVIMENTO

As políticas ambientais no Brasil ganharam maior força a partir da década de 1970, período em que se
aumenta a preocupação em conter os efeitos negativos causados à natureza pelas ações humanas. Tal fato não
quer dizer que anteriormente não houvesse esta preocupação, mas que a partir dessa década se intensificou. Essas
políticas ambientais podem ser identificadas como: regulatórias, estruturadoras e indutoras de comportamento
(CUNHA e COELHO, 2005). O quadro 1 resume as principais características dessas políticas:
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Política ambiental

Quadro 1: Identificação das políticas ambientais no Brasil.
Definição
Exemplos
Elaboração de legislação específica para estabelecer ou
regulamentar normas e regras de acesso ao ambiente
natural e seus recursos.

Lei de crimes ambientais,
Código Florestal, entre
outros.

Estruturadoras

Implicam na intervenção direta do poder público ou de
organismos não-governamentais na proteção do meio
ambiente.

Criação de unidades de
conservação, realização ou
financiamento de projetos
locais de conservação e de
atividades de zoneamentos
econômico-ecológico, entre
outros.

Indutoras de
comportamento

Ações que objetivam influenciar o comportamento de
indivíduos e grupos sociais. São iniciativas destinadas a
otimizar a alocação de recursos, buscando privilegiar certas
práticas consideradas ambientalmente desejáveis e
inviabilizar aquelas que podem resultar em degradação
ecológica.

Regulatórias

Certificações ambientais.

Fonte: CUNHA; COELHO, 2005.

Política pública é compreendida por um conjunto de ações e procedimentos que ocorrem de forma
coletiva, os quais visam à resolução de conflitos em torno de bens e recursos públicos, garantindo os direitos
sociais. Desta forma, a política ambiental se faz importante no que diz respeito à proteção ambiental, sendo esta
considerada um “bem” público, ou seja, é dever de todos, zelar pela proteção da natureza (BRASIL, 2009).
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Buscando uma periodização é possível identificar as políticas ambientais que percorreram o seguinte
caminho:
a) um primeiro período, de 1930 a 1971, marcado pela construção de uma base de regulação dos usos dos
recursos naturais; b) um segundo período, de 1972 a 1987, em que a ação intervencionista do Estado chega
ao ápice, ao mesmo tempo em que aumenta a percepção de uma crise ecológica global, e c) um terceiro
período, de 1988 aos dias atuais, marcado pelos processos de redemocratização e descentralização
decisórias e pela rápida disseminação da noção de desenvolvimento sustentável (CUNHA e COELHO,
2005, p. 46).

A gestão ambiental, tratando-se de gestão municipal, de acordo com GIRÃO (2012), é aquela que busca
a ligação de todos os sistemas que compõem o município, tendo por base suas particularidades, relacionando a
proteção ambiental, igualdade social, em harmonia com a questão econômica em que vivemos atualmente,
buscando, através de seus instrumentos e definições, a regulação das ações que o agente econômico impõe
atualmente em nossa sociedade.
A descentralização da gestão ambiental começou a fortalecer-se e ser estimulada pela Política Nacional
do Meio Ambiente (PNMA) a partir do Sistema Nacional de Meio Ambiente – (SISNAMA). Diante desse cenário
uma nova visão dos princípios da gestão pública começou a ser discutida, ou seja, a descentralização, o
compartilhamento e a participação (GIRÃO, 2012).
As vantagens trazidas pela descentralização da gestão ambiental fortalecem os mecanismos de controle e
fiscalização, segmentos organizados da sociedade, como associações de bairros entre outras instituições locais, as
quais estão mais próximas dos responsáveis pela condução dos serviços. Além desses fatores, a democracia
participativa, através do incentivo da atuação popular, é um dos pontos principais do processo de descentralização
(GIRÃO, 2012).
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Os fatores principais trazidos pela PNMA, que fortaleceram a descentralização da gestão, foram:
melhoria na adaptação de políticas ambientais de acordo com as particularidades locais; melhor utilização dos
recursos financeiros; maior transparência das tomadas de decisões; democratização participativa nos processos de
planejamento, decisão e implementação, favorecendo negociações de conflitos e ampliando a participação popular
(GIRÃO, 2012).
Contudo, GIRÃO (2012) vai elencar os riscos e as limitações encontradas a partir da descentralização da
gestão ambiental, que são eles: provável tendência à privatização de serviços públicos, havendo um deslocamento
de atribuições; limitação à estrutura dos órgãos municipais; descontrole da quantidade e qualidade dos serviços
públicos; concentração de poder em elites locais e regionais; e enfraquecimento dos Conselhos de Meio Ambiente
(CONDEMA).
Nesse contexto, a descentralização da gestão ambiental fica prejudicada e pode apresentar-se como um
problema. De acordo com FRANCO (1999), no que diz respeito à estruturação ambiental, os municípios
necessitam de apoio, entre tantos outros, nos seguintes aspectos:


Recursos humanos: possuir um número de funcionários suficientes à demanda municipal e contar
com o apoio de universidades e centros de pesquisa;



Identificação dos problemas ambientais: possuir estruturas voltadas às necessidades locais,
identificando áreas prioritárias para tomadas de decisão;



Integração: buscar cooperação com outras áreas da administração municipal.

Percebe-se que a estrutura ambiental é fundamental para que a descentralização da gestão seja eficiente,
já que ela dará suporte para as ações vinculadas à temática ambiental e, assim, os municípios terão mais autonomia
e excelência nos serviços ligados à gestão ambiental.
O Estado de São Paulo, através do Programa Município Verde Azul (PMVA), vinculado à Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SMA), representa um grande exemplo dessa descentralização, buscando a eficiência
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na gestão ambiental e valorizando os municípios. Anualmente, a SMA publica resoluções e documentos que
definem as diretivas e critérios que irão compor o Índice de Avaliação Ambiental (IAA) de cada município. De
acordo com Sabbagh (2011), a construção de indicadores ambientais ainda está em fase inicial, pois há uma
grande dificuldade em estabelecê-los, por isso, um grande desafio desse programa é a forma como os parâmetros
são definidos.
O principal objetivo do Programa Município Verde Azul é estimular a gestão ambiental nos municípios
de todo o Estado de São Paulo, através de planos ambientais de curto a longo prazo, buscando a qualidade
ambiental por meio da construção de uma agenda ambiental municipal. As diretivas do programa são
estabelecidas para auxiliar nessa gestão, sendo elas: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade,
Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura
Ambiental e Conselho Ambiental.
As equipes envolvidas nesse programa se dividem entre Estado e Municípios, compostas por um corpo
técnico da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) da SMA e pelos interlocutores e suplentes
indicados pelo chefe do poder executivo municipal. A relação desses entes de governo se dá a partir de
capacitações e orientações durante todo o ciclo, para que ao final, os municípios possam apresentar os
documentos que comprovem o desenvolvimento do “Plano de Ação” que colaborou para o desenvolvimento das
atividades durante o ano.
Após a contabilização do IAA, os municípios classificados recebem o “Certificado Município Verde
Azul”, que é emitido pela SMA e comprova a qualidade da gestão ambiental municipal de acordo com as 10
Diretivas Ambientais. Para isso, o IAA deve ser igual ou superior a 80 pontos.
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2.1 METODOLOGIA

Foram analisados os municípios com mais de 500.000 habitantes, classificados no PMVA, que são:
Sorocaba, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Campinas e Osasco (optou-se por
não inserir São Paulo, devido a sua característica metropolitana, apesar de considerar municípios que compõem
sua Região Metropolitana, devido a importância de obter um número maior de comparações), em períodos
anteriores e posteriores à adesão ao programa, enfatizando as possíveis vantagens e desvantagens da
descentralização da gestão ambiental.
Essa análise foi feita através de questionários estruturados, compostos por 10 (dez) questões, enviados
por meio eletrônico para os interlocutores dos respectivos municípios, ficando disponível até a data de 30 de
outubro de 2013, e deve-se apreender se, com a descentralização da gestão ambiental, os procedimentos
relacionados ao meio ambiente se tornaram mais eficazes e assim, os municípios puderam melhorar seus Índices
de Avaliação Ambiental (IAA).
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2.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os questionários foram enviados a todos os 6 municípios citados, contudo somente 3 responderam, que
serão identificados como municípios 1, 2 e 3.
Questionados sobre a estrutura ambiental, conforme o Quadro 2, todos responderam possuir mais de 10
funcionários envolvidos e também possuir convênio com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), o que facilita a gestão municipal, porém exige capacitações.
Quadro 2: Funcionários e convênio
Município

Quantos funcionários atuam no
setor de meio ambiente?

O município possui convênio
com a Cetesb para
licenciamento ambiental?

1

Acima de 10

Sim

2

Acima de 10

Sim

3

Acima de 10
Fonte: Dias, 2013

Sim

Sobre as alterações na estrutura ambiental após a adesão ao PMVA, segundo o Quadro 3, o município 2
respondeu negativamente, já os municípios 1 e 3 sofreram alterações. Para o município 1, o Conselho de Meio Ambiente
(CONDEMA) passou a ser paritário e para o município 3, a divisão que tratava o meio ambiente obteve “status” de
Secretaria, além da criação de novos parques municipais, abertura de um Centro Operacional, responsável pelo suporte
operacional de patrulha aos parques, ampliando a fiscalização.
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Quadro 3: Estrutura ambiental
Município

Houve alguma alteração
na estrutura ambiental de
seu município?

Cite até 3 alterações.

1

Sim

O CONDEMA passou a ser Paritário

2

Não

-

3

Sim



A estrutura da área responsável pelo meio ambiente foi "promovida" a
secretaria a partir de 2009.



Em 2013, com a reforma administrativa da prefeitura, houve ganho de
outras seções/áreas.



Foram criados novos parques, entre eles a primeira Unidade de
Conservação do Município, o Parque Natural Municipal Corredores de
Biodiversidade, o Jardim Botânico, que em breve será inaugurado e o
Centro Operacional, que é responsável pelo suporte operacional aos
parques.



Criação da Patrulha Verde (que apoia os Bombeiros no combate às
queimadas nos limites do município).
Fonte: Dias, 2013

No que diz respeito à divisão dessa estrutura ambiental, pode-se perceber através do Quadro 4, que os
municípios 1 e 2 possuem uma subdivisão menos complexa que o município 3, cuja Secretaria de Meio Ambiente,
criada em 2009, após a adesão ao PMVA, encontra-se com mais divisões de tarefas ligadas às temáticas
ambientais.
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Quadro 4: Composição da Secretaria do Meio Ambiente

Município

Como é subdividida a Secretaria de Meio Ambiente de seu município?
Secretário; Assistente de Secretário; Diretoria.

1

2

Departamento de Gestão Ambiental: Divisões de Licenciamento; Seção de Licenciamento; Divisão de
Educação Ambiental; Divisão de Áreas Verdes; Seção de Fomento a Agricultura - Seção de Fiscalização.
Secretaria de Gestão Ambiental: Departamento de Gestão Ambiental; Seção de Informação e Qualidade
Ambiental; Seção de Educação Ambiental; Seção de Projetos Ambientais.
Departamento de Licenciamento: Seção de Avaliação de impacto ambiental; Seção de Licenciamento;
Seção de Fiscalização.
Assessoria Técnica; Fundo de Apoio ao Meio Ambiente; Conselho de Desenvolvimento do Meio
Ambiente;

3

Área de Gestão Ambiental e Zoobotânica: Divisão de Parques e Unidades de Conservação; Seção de
Gestão de Parques; Seção de Arborização, Manejo e Recuperação Ambiental; Seção de Botânica e
Produção Vegetal; Divisão de Zoológico e Bem-Estar Animal; Seção de Biologia e Veterinária; Seção de
Proteção e Bem-Estar Animal;
Área de Licenciamento, Controle e Fiscalização Ambiental: Divisão de Licenciamento e Controle
Ambiental; Seção de Licenciamento Ambiental; Seção de Controle e Fiscalização Ambiental. Área de
Educação Ambiental: Divisão de Educação e "Educomunicação" Ambiental; Seção de Educação
Ambiental em Parques. Seção de Interação Socioambiental e Programas Ambientais; Seção de Planos e
Contratos Ambientais
Fonte: Dias, 2013

Em uma questão de múltipla escolha, foi perguntado as principais dificuldades em se realizar a gestão
ambiental municipal. De acordo com o Quadro 5, para o município 3, a principal dificuldade encontrada está na
falta de corpo técnico e para o município 2, o principal empecilho está nos treinamentos e capacitações
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insuficientes. O município 1 elencou todas as alternativas, sendo elas: falta de corpo técnico; treinamentos e
capacitações insuficientes; falta de apoio de entidades ligadas ao meio ambiente e falta de estrutura física.
Quadro 5: Gestão ambiental
Município

Quais as principais dificuldades em se realizar a
gestão ambiental do município?
Falta de corpo técnico;

1

Treinamentos e capacitações insuficientes;
Falta de apoio de entidades ligadas ao meio ambiente;
Falta de estrutura física.

2

Treinamentos e capacitações insuficientes

3

Falta de corpo técnico
Fonte: Dias, 2013

As principais dificuldades enfrentadas pelos municípios na gestão ambiental, conforme Quadro 5,
também foram apontadas por FRANCO (1999). No que diz respeito à estrutura ambiental, falta de recursos
humanos capacitados para execução das atividades e dificuldade em relacionar-se com outras áreas que envolvem
os setores de meio ambiente, ou seja, falta de apoio para realização das atividades.
Ao se questionar sobre a gestão ambiental enfatizando a descentralização e a estruturação dos setores
antes e depois da adesão ao Programa Município Verde e Azul, conforme Quadro 6, o município 1 destacou que
houve avanços muito perceptíveis, os quais se refletiram na preocupação com a arborização, inspeção veicular e
educação ambiental. Para o município 2, o PMVA trouxe avanços, porém não o suficiente e elencou como fator
para essa resposta, que “não há reconhecimento do programa para conduzir as propostas”, além de não existir
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“gestão dos dados estaduais que retornem políticas públicas direcionadas, apesar do programa incentivar a
construção de uma agenda ambiental.” Para o município 3, a partir do PMVA, a gestão ambiental avançou muito,
sendo fator principal para isso a criação da Secretaria do Meio Ambiente, visto que antes o meio ambiente era
“responsabilidade de uma área dentro da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Meio Ambiente” sendo assim
disponibilizado “menos recursos financeiros, estruturais e humanos.”, e, em paralelo, os itens das resoluções do
PMVA “balizaram a construção de uma agenda ambiental do município, que agora está mais fortalecida e novas
iniciativas foram incorporadas”. Outro fator preponderante, foi que em 2012 instituíram a Política Municipal de
Meio Ambiente, tornando-se um “marco legal para a gestão ambiental”. Além disso, o Conselho de Meio
Ambiente (CONDEMA) passou a ser, além de consultivo, deliberativo, podendo ter um poder maior de
influenciar as decisões relacionadas à questão ambiental.
Quadro 6: Gestão antes e depois do PMVA
Município

Como é avaliada a gestão ambiental antes e
depois da adesão ao Programa Município Verde e
Azul?

1

Houve avanços muito perceptíveis.

2

Houve avanços, porém não o suficiente.

3

Houve avanços muito perceptíveis.
Fonte: Dias, 2013

Como última questão, foi perguntado se a descentralização da gestão ambiental, influenciada pelo PMVA,
colaborou para o desenvolvimento das ações do município. Dentre as alternativas, Quadro 7, o município 1 apontou que a
descentralização “colaborou para o desenvolvimento das ações”; para o município 2, o PMVA “não influencia nas decisões
políticas, apenas alerta os técnicos para algumas questões relevantes”, para o município 3, a descentralização da gestão
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ambiental “colaborou para o desenvolvimento das ações” e explicou que com o programa, o governo municipal teve maior
contato com suas problemáticas ambientais, favorecendo a elaboração da agenda ambiental municipal e de formulação de
políticas públicas mais pontuais.
Quadro 7: Contribuição da descentralização
Município

Considerando a classificação de seu município no Programa Município Verde Azul
(PMVA) em 2012, a descentralização da gestão ambiental colaborou para o
desenvolvimento das ações ou pouco influenciou?

1

Colaborou para o desenvolvimento das ações.

2

O Programa não influencia nas decisões políticas, apenas alerta os técnicos para algumas
questões relevantes.

3

A descentralização da gestão ambiental colaborou para o desenvolvimento de ações, pois faz
com que o governo municipal tenha maior contato com o que realmente ocorre dentro de
seus limites, favorecendo a elaboração de uma agenda ambiental de políticas públicas voltadas
à realidade local.
Fonte: Dias, 2013

Por final, foi solicitado que o município discorresse sobre suas experiências relacionadas à gestão
ambiental. O município 3 apontou o apoio à formação de Coletivos Educadores, que são grupos de educadores
atuando na educação ambiental, educação popular e ambientalismo e mobilização social, sendo esta uma
experiência do município, que no momento está acompanhando um Coletivo Ambiental, buscando a integração
com a proposta do Ministério do Meio Ambiente do trabalho da “educação ambiental dentro da linha sóciocrítica”.
Analisando essas questões, pode-se perceber que houve avanços nos processos de participação popular,
fator este apresentado por todos os municípios participantes desta pesquisa. Tal aspecto foi destacado por
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CUNHA e COELHO (2005), sendo que atualmente a gestão ambiental passa por um período marcado por
processos de redemocratização e descentralização das decisões.
Os aspectos negativos que devem ser estudados com cautela, os quais foram apontados por GIRÃO
(2012), como o enfraquecimento dos Conselhos de Meio Ambiente, privatização de serviços públicos e o
descontrole da quantidade e qualidade dos serviços públicos, não foram apontados pelos municípios como uma
desvantagem para a gestão ambiental municipal.
Contudo, pode-se perceber que a limitação à estrutura dos órgãos municipais, representa um dos
impasses apontados por GIRÃO (2012) e também pelos municípios que participaram da pesquisa, pois a estrutura
ambiental é ponto chave para a gestão, sendo que aqueles que buscaram melhorias em suas secretarias e
departamentos puderam melhorar seu IAA, pois os funcionários que lidam com o setor de meio ambiente agem
de maneira mais pontual e organizada.

3 CONCLUSÃO

Analisando a descentralização da gestão ambiental no Estado de São Paulo, através dos municípios de
grande porte, participantes do PMVA e de dados relativos ao programa, pode-se notar que o programa apresenta
pontos muito pertinentes à gestão municipal na busca de tornar os municípios mais sustentáveis. Porém esse
processo representou-se de forma desigual aos municípios paulistas e, em alguns casos, ocorreu de modo que os
municípios não conseguiram se adequar às exigências do programa.
De modo geral, não houve uma preocupação inicial em buscar atender, independente do tamanho dos
municípios, referente à estruturação humana e física para atender às demandas da descentralização, dificultando
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ainda mais as ações dos municípios, bem como também não houve muitos esforços do ente municipal em se
adequar às exigências, muitas vezes devido à questões políticas.
Além disso, sabe-se que os cargos de chefia são possivelmente alternados a cada mandato, o que traz
mais insucesso à gestão ambiental, pois muitos municípios ficam com ações ambientais inacabadas, pois muitas
pessoas que fizeram as devidas capacitações não estão mais à frente das secretarias ou deixaram de ser os
interlocutores do PMVA.
Pode-se notar isso ao analisar a evolução da estrutura ambiental do município 3, que ganhou “status” de
secretaria após a adesão ao PMVA e sendo esse o município que mais evoluiu no programa, em comparação com
os demais municípios que responderam o questionário.
A piora ou a melhora pouco expressiva no IAA não significa que esses municípios não possuem uma
gestão ambiental eficaz, mas sim, como abordado anteriormente e ratificado pelos entrevistados, conclui-se que
um grupo de indicadores pode não servir de maneira eficaz para todos os municípios de diferentes aspectos e
realidades. Posto isto, o IAA representa um bom indicador para determinados municípios e um ponto de partida
para a gestão ambiental, porém para outros municípios, ele pode tornar-se inviável, havendo a necessidade de se
considerar o porte dos municípios, a estrutura ambiental de cada um deles, para posteriormente aplicar um
indicador que realmente analisará a gestão ambiental municipal e, assim, melhorar os pontos que não são eficazes
e aprimorar aqueles que já deram certo, e, assim, a descentralização da gestão ambiental realmente terá sucesso.
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1 INTRODUÇÃO

A bacia hidrográfica constitui a mais adequada unidade de planejamento para o uso e exploração dos
recursos naturais, pois seus limites naturais são praticamente imutáveis dentro do horizonte de planejamento
humano, o que facilita o acompanhamento das alterações naturais ou introduzidas pelo homem na área
(RODRIGUES et al., 2008).
Segundo Kemerich et al.(2013) uma bacia hidrográfica pode abranger diversos municípios ou cidades,
que apresentam características distintas nas atividades desenvolvidas em seu território, como agricultura, pecuária,
produção industrial, dentre outros. De acordo ainda com os autores, os municípios inseridos nas bacias também
podem apresentar discrepâncias em termos de qualidade no saneamento ambiental, além de uma série de outros
fatores relacionados à população residente na bacia, como a educação, renda, saneamento e saúde.
O conhecimento das condições ambientais das bacias hidrográficas é fundamental para seu
planejamento. De acordo com Mota (1995), o planejamento territorial de uma bacia hidrográfica com base em
suas características ambientais constitui o melhor método para evitar a degradação de seus recursos hídricos. As
medidas de controle do escoamento das águas superficiais, de proteção da vegetação, de disciplinamento da
ocupação do solo, e de controle da erosão, têm reflexos na proteção dos recursos hídricos, tanto quantitativa
como qualitativamente.
A Bacia Hidrográfica do Rio Aguapeí limita-se ao Norte com a Bacia do Rio Tietê, a Oeste com o
Estado do Mato Grosso do Sul, tendo como divisa o Rio Paraná, a Leste seu limite é a Serra dos Agudos e ao Sul
encontra-se a Bacia do Rio do Peixe (CBH-AP, 1997). Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Lei
Estadual 9.034/94), que estabeleceu a divisão hidrográfica do Estado, essa bacia corresponde quase à totalidade
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da área da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) número 20, compreendendo 32
municípios cujas sedes estão inseridas em sua área de abrangência.
De acordo com o Decreto 10.755 de 1977 que dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água no
Estado de São Paulo destacam-se nessa unidade as bacias hidrográficas do Ribeirão Tibiriçá, Ribeirão Iacri e
Córrego Lajeado. Essas bacias eram descritas como receptoras de afluentes Classe 4, os quais deveriam ter suas
águas destinadas à navegação e/ou à harmonia paisagística em razão das baixas qualidades observadas. Mas, desde
então a utilização das terras nessas três bacias foi alterada pelo desenvolvimento social local, mas novas
informações sobre os impactos desse processo evolutivo não foram geradas.
De acordo com esse contexto o trabalho foi realizado com o intuito de se levantar dados e informações
atuais que possam servir de base para a gestão dos recursos hídricos nas três bacias.

2 OBJETIVO

O trabalho foi realizado com o objetivo de se elaborar um levantamento de informações no qual seja
possível a identificação de potenciais fontes geradoras de poluição nas águas do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e
Ribeirão Tibiriçá, afluentes do Rio Aguapeí, estado de São Paulo, Brasil, nos dias atuais.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
O levantamento foi realizado a partir de informações que pudessem caracterizar aspectos importantes
para o gerenciamento dos recursos hídricos e que apresentassem potencial para a geração de impactos, sobretudo,
em relação às águas superficiais nos municípios inseridos em cada uma das bacias hidrográficas estudadas. Foram
determinados valores como: caracterização física das bacias, número de habitantes de acordo com dados da
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).
Foi determinada a cobertura vegetal por município em cada uma das bacias estudadas a partir de
informações do Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo (SIFESP).
O nível de tratamento de efluentes, o uso e ocupação do solo e a suscetibilidade à erosão foram
determinados de acordo com publicações do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. A
situação da disposição de resíduos sólidos foi determinada de acordo com o relatório da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (CETESB).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo CBH-AP (2011), a poluição das águas superficiais na bacia do Rio Aguapeí deve-se a diversas
fontes, como os efluentes domésticos, os efluentes industriais e os deflúvios superficiais urbanos e rurais,
guardando uma relação direta com o uso e a ocupação do solo.
A bacia é constituída por 32 municípios, os quais abrangem aproximadamente 429.000 habitantes,
distribuídos nas zonas rurais e urbanas.
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De acordo com LOURENZANI et al. (2006) a região onde se localiza a bacia é considerada como uma
das mais carentes do Estado de São Paulo, apresentando 12 dos 100 municípios com os menores Índices de
Desenvolvimento Humano do Estado.

4.1 Caracterização física das bacias
A bacia hidrográfica do Rio Aguapeí está localizada na região oeste do Estado de São Paulo, como pode
ser observado na Figura 1.
Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Aguapeí no Estado de São Paulo.

Fonte: Adaptado do Comitê de Bacias - AP. Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, 2008.
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A bacia hidrográfica do Rio Aguapeí é dividida em 89 sub-bacias, subunidades hidrográficas, que drenam
as águas fazendo-as migrar para o canal principal do rio. A localização das respectivas bacias hidrográficas das
subunidades do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e do Ribeirão Tibiriçá pode ser observada na Figura 2. A bacia
hidrográfica do Córrego Lajeado possui área de 497,83 Km2, segundo CBH-AP (2008). Desse modo, a sua área
corresponde a 3,8% da área total de drenagem da bacia hidrográfica do Rio Aguapeí, que, de acordo com CBHAP (2008), é de 13.113,87 Km2. Essa bacia compreende boa parte da área leste do território do município de
Adamantina, o norte do território dos municípios de Lucélia e Inúbia Paulista, sendo que parte da sede desses
municípios está contida na bacia.
A bacia do Ribeirão Iacri possui uma área de 486,53 Km2, de acordo com CBH-AP (2008), ou seja,
3,71% do total da área da bacia hidrográfica do Rio Aguapeí. É composta pelos municípios de Arco-Íris, Tupã,
Herculândia e Quintana. Com exceção de Arco-Íris, todos os demais municípios possuem sede inserida na bacia e
boa parte da área territorial do município.
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Figura 2 - Localização das bacias hidrográficas do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e Ribeirão Tibiriçá.

Fonte: Adaptado do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP, 2008).

Conforme CBH-AP (2008), a área da bacia do Ribeirão Tibiriçá é de 1515,02 Km2. Sendo assim, ela ocupa 11,55%
do total da área da bacia hidrográfica do Rio Aguapeí. Apenas a sede do município de Guaimbê está inserida na bacia. Parte
da sede dos municípios de Garça, Vera Cruz e Marília também estão inseridas, além de partes territoriais destes municípios e
também dos municípios de Álvaro de Carvalho, Júlio Mesquita, Guaimbê, Getulina, Queiroz, Pompéia. A área das três
bacias juntas corresponde a 19,06% da área total da bacia do Rio Aguapeí.
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4.2 Perfil Populacional
Os municípios inseridos nas bacias apresentam população média de 29.267 habitantes, sendo Marília a
maior com 221.378 habitantes. Através dos dados sobre estatísticas vitais e saúde, condições de vida, habitação e
infraestrutura, educação, emprego e rendimento, e economia, da Fundação Seade (2012) pode se verificar que os
municípios contidos nas três bacias estudadas apresentam baixos níveis de riqueza e nível intermediário de
longevidade e/ou escolaridade.
Dentre as bacias estudadas a que apresenta maior área territorial é a do Ribeirão Tibiriçá, e que também
apresenta maior população, 313.076 habitantes. Obteve-se a média do IDHM – Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal dos municípios contidos nas três bacias hidrográficas (Tabela 1). No caso dos municípios
contidos na bacia do Ribeirão Tibiriçá o IDHM é Alto. Apesar de a bacia do Ribeirão Iacri possuir um território
um pouco menor em relação à do Córrego Lajeado, ela apresenta maior população do que esta, com 109.315
habitantes. Essa diferença ocorre em vista ao maior desenvolvimento das cidades dessa bacia, apresentando
IDHM considerado Alto e em decorrência da maior concentração populacional. A população da bacia do Lajeado
é de 93.740 habitantes e seu IDHM também é considerado Alto.
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Tabela 1. Dados da População nos municípios inseridos nas bacias hidrográficas do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e
Ribeirão Tibiriçá.

Bacia do Ribeirão Tibiriçá

Bacia do Ribeirão Iacri

Bacia do córrego Lajeado

Município

Populaçã
o

IDHM

Município

Populaç
ão

IDHM

Garça

42.907

Alto - 0,717

Arco-Íris

31.042

Alto - 0,722

Adamanti
na

33.845

Alto - 0,762

Getulina

10.783

Alto - 0,728

Herculândia

8.863

Alto - 0,769

Lucélia

20.240

Alto - 0,798

Guaimbê

5.449

Alto - 0,790

Quintana

6.154

Alto - 0,762

Inúbia
Paulista

3.712

Alto - 0,752

Álvaro de
Carvalho

4.763

Alto - 0,790

Tupã

63.256

Médio - 0,688

Osvaldo
Cruz

31.042

Alto - 0,790

Júlio Mesquita

4.485

Alto - 0,716

Salmourão

4.901

Alto - 0,771

Pompéia

20.366

Alto - 0,759

Marília

221.378

Alto - 0,727

Queiroz

2.945

Alto - 0,715

MÉDIA

39.135

ALTO

18.748

ALTO

27.329

ALTO

Município População

IDHM

Fonte: SEADE, 2013.

O IDHM Alto corresponde ao bom desenvolvimento do município, levando em conta aspectos como
expectativa de vida, educação e renda per capita. Os possíveis impactos ambientais que esse parâmetro pode
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representar é o adensamento populacional, que somado ao razoável poder aquisitivo da população, representam
uma taxa maior de consumo, o que demanda mais recursos naturais e gera mais resíduos.
Segundo o CBH-AP (2012) nas áreas urbanas da região onde se encontram as bacias são destacados os
setores de serviços e comércio como fonte indutora da economia regional. Nas áreas rurais, por sua vez, a
agricultura e a pecuária são as atividades mais expressivas, destacando-se as lavouras de café, cana de açúcar e
milho. As áreas de pastagem, que antes ocupavam boa parte das áreas rurais, agora dividem espaço com a cana de
açúcar. De acordo ainda com o relatório do Comitê de Bacias há atividade de extração mineral de areia nos
afluentes do Rio Aguapeí, como o Rio Tibiriçá e Ribeirão Caingangue e olarias instaladas principalmente nos
municípios que margeiam o Rio Paraná.

4.3 Vegetação
A vegetação é importante para uma bacia hidrográfica, uma vez que pode evitar ou diminuir os impactos
dos processos erosivos. É importante ressaltar que os dados de vegetação são correspondentes à área total dos
municípios. Considerando que alguns municípios possuem parte da área territorial fora das bacias estudadas, os
dados de vegetação serão ainda menores (Tabela 2).
De acordo com essas informações se determinou a área vegetada de cada bacia, sendo que dos 1.515,02
Km2 de área da bacia do Ribeirão Tibiriçá, 341,13Km2 ou 22,52% estão ocupados pela vegetação. Na bacia do
Ribeirão Iacri, com área de 486,53 Km2, uma parcela de 58,50 Km2 ou 12,02% corresponde à área vegetada. Na
bacia do Córrego Lajeado, a área vegetada é de 50, 39 Km2, ou 10,12%, num total de 497,83 Km2.
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Tabela 2 – Cobertura vegetal por município inserido nas bacias hidrográficas do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e Ribeirão
Tibiriçá.
Município

Área do
município (ha)

Vegetação
(%)

Município

Área do
município (ha)
31800

Vegetação (%)

Adamantina

42800

1,62

Lucélia

2,47

Álvaro de Carvalho

15800

4,97

Marília

115400

10,19

Arco Íris

25300

4,47

Osvaldo Cruz

24100

4,16

Garça

54900

7,92

Pompéia

82900

5,30

Getulina

64300

6,10

Queiroz

42800

4,76

Guaimbê

21900

5,11

Quintana

34000

5,40

Herculândia

34200

1,77

Salmourão

19300

10,21

Inúbia Paulista

8900

6,58

Tupã

62500

3,63

Júlio Mesquita

12900

6,69

Vera Cruz

25200

8,79

Fonte: Adaptado de Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo (SIFESP). Mapa Florestal dos Municípios do Estado de
São Paulo (2012).

De toda a área vegetada na bacia hidrográfica do Rio Aguapeí, 36,30% correspondem à área vegetada
existente na bacia do Ribeirão Tibiriçá, 6,82% na bacia do Ribeirão Iacri e 5,88% na bacia do Córrego Lajeado
(SIFESP, 2012).
Os valores observados demonstram que as bacias do Ribeirão Iacri e do Córrego Lajeado apresentam
cobertura vegetal semelhante ao observado no restante da unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Rio
Aguapeí, o que corresponde a 6,5% de sua área, inferiores à média do Estado de São Paulo de 17,5% (SIFESP,
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2009). Enquanto isso a bacia do Ribeirão Tibiriçá, apesar de mais povoada e mais desenvolvida economicamente,
apresenta uma cobertura vegetal superior à média estadual.
De acordo com MASCARIM (2006) os remanescentes de vegetação natural existentes hoje na região
correspondem aos pequenos fragmentos de floresta e estão circundados pela agricultura e pastagens, parcialmente
degradados pela extração de madeiras, pelo fogo e, principalmente, pela presença constante de gado.

4.4 Efluentes domésticos
Segundo NASCIMENTO e VILLAÇA (2008) os municípios de pequeno e médio porte têm
características muito diferentes das áreas metropolitanas, que apresentam problemas especiais de abastecimento
de água e de tratamento de esgoto. Nesses municípios, uns dos principais desafios são a conservação dos
mananciais e a preservação das fontes de abastecimento de água superficiais e/ou subterrâneas.
Os efluentes domésticos são os principais agentes impactantes nos corpos d’água, principalmente
quando lançados in natura.
De acordo com CBH-AP (2008), os índices de tratamento dos esgotos gerados nas bacias dos Córregos
Iacri e Lajeado variam entre 60% e 100%. A situação mais crítica em relação ao tratamento de esgotos encontra-se
na bacia do Ribeirão Tibiriçá, na qual os municípios de Guaimbê e Marília apresentam valor igual a 0% (Tabela 3),
ou seja, não existe nenhum tipo de tratamento de esgoto.
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Tabela 3. Situação dos esgotos sanitários nos municípios inserido nas bacias hidrográficas do Córrego Lajeado, Ribeirão
Iacri e Ribeirão Tibiriçá.

SITUAÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS – IACRI
Atendimento (%)
Município

Concessão

Carga Poluidora
KgDBO/dia

Coleta

Tratam.

Potencial

Remanesc.

Corpo Receptor

Arco-Íris

Sabesp

100

100

64

13

Córrego do Sumidouro

Herculândia

PM

100

70

418

169

Córrego Da Água Boa e Rib. Iacri

Quintana

Sabesp

89

80

285

98

Ribeirão Iacri, Córrego Mercedes e Córrego do
Veado

Tupã

Sabesp

99

100

3498

420

Ribeirão Afonso XIII

SITUAÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS – LAJEADO
Atendimento (%)
Município

Concessão

Carga Poluidora
KgDBO/dia

Coleta

Tratam.

Potencial

Remanesc.

Corpo Receptor

Adamantina

Sabesp

98

60

1720

850

Ribeirões Dos Ranchos e Boa Esperança

Lucélia

Sabesp

98

100

913

135

Córrego Boa Esperança

Inúbia Paulista

Sabesp

93

100

153

39

Córrego Aguapeí-Mirim

Osvaldo Cruz

Sabesp

98

100

1463

287

Ribeirão Walesburgo

Salmourão

Sabesp

68

100

201

74

Córrego Cupri
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SITUAÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS – TIBIRIÇÁ
Atendimento (%)
Município

Concessão

Carga Poluidora
KgDBO/dia

Coleta

Tratam.

Potencial

Remanesc.

Corpo Receptor

Garça

SAEE

100

100

2163

238

Ribeirões Da Garça e Tibiriçá

Álvaro de Carvalho

Sabesp

100

100

159

32

Córrego Santa Cecília

Getulina

SAEE

100

100

460

60

Córrego Gavanheri

Guaimbê

SAEE

100

0

246

246

Ribeirão Guaimbê

Júlio Mesquita

PM

70

100

229

89

Córrego Do Dudu

Pompéia

SAEE

100

97

978

143

Córrego Cabeça de Porco e Ribeirão do Futuro

Queiroz

Sabesp

100

100

107

40

Córrego Matadouro

Marília

DAEM

78

0

11830

11830

Córrego Cascatinha, do Pombo, do Barbosa,
Palmital, Cincinatina e Ribeirão Dos Índios.

Vera Cruz

PM

95

100

523

523

Córrego Ipiranga

Fonte: Adaptado de CBH-AP. Plano das Bacias Hidrográficas Aguapeí e Peixe, 2008.

Conforme CBH-AP (2011), o ICTEM – Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População
Urbana de Município foi considerado Bom para todos os municípios da bacia do Córrego Lajeado, ou seja, 100%.
Para os municípios da bacia do Ribeirão Iacri 50% foi considerado Regular e 50% Bom. Os municípios da bacia do
Tibiriçá representaram 37,5% Bom, 25% Regular, 25% Péssimo e 12,5% Ruim.
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A partir dos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2012), foi calculado o
percentual médio de esgoto coletado e gerado nas bacias estudadas (Tabela 4). Verifica-se então, que ainda não há
100% de tratamento de esgoto em nenhuma das bacias estudadas, pois do percentual coletado, apenas uma
parcela é tratada.
Tabela 4. Percentual médio do tratamento do esgoto doméstico nas bacias hidrográficas do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri e
Ribeirão Tibiriçá.
PERCENTUAL MÉDIO DE ESGOTAMENTO DOMÉSTICO

ÍNDICE DE TRATAMENTO COM REDE DE ESGOTOS
BACIA
Esgoto coletado (%)

Esgoto gerado (%)

Tibiriçá

80,5

63,5

Iacri

100,0

81,6

Lajeado

91,9

71,5

Fonte: Adaptado do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2012.
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4.5 Uso e ocupação do solo
O uso e a ocupação do solo, de qualquer área territorial, implicam na qualidade do próprio solo e dos
recursos hídricos, entre outros, e, consequentemente, na qualidade de vida dos seres humanos.
De acordo com CBH-AP (2011), predominam na bacia do Ribeirão Tibiriçá: mata, cana-de-açúcar,
culturas perenes e anuais, bem como, mata ciliar ou mata galeria, pastagem e reflorestamento. Enquanto que na
bacia do Ribeirão Iacri predominam mata e pastagem, além de cana-de-açúcar, culturas anuais e um pouco de
culturas perenes. Na bacia do Córrego Lajeado a predominância maior é da cana-de-açúcar, seguida de mata,
culturas anuais e pastagens, muito poucas culturas perenes e algumas áreas alagadas. As duas últimas bacias não
demonstraram áreas de predominância de reflorestamento ou foram insignificantes (Figura 3).
Dentre os impactos ambientais decorrentes da derrubada de matas para fins de atividades como
pastagem e a monocultura da cana-de-açúcar destacam-se a compactação do solo e o surgimento de erosões,
fatores que levam à perda de solo e, consequentemente, à redução da capacidade de produção agrícola, uma vez
que o solo compactado impede a formação de raízes das plantas, e o solo erodido tende a ser transportado pelas
enxurradas para cursos d’águas, onde pode provocar sua degradação a partir do assoreamento.
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Figura 3. Mapa de uso e ocupação do solo nas
bacias hidrográficas do Córrego Lajeado,
Ribeirão Iacri e Ribeirão Tibiriçá.

LEGENDA

}

Bacia do Córrego Lajeado

Bacia do Ribeirão Iacri

Bacia do Ribeirão Tibiriçá

Fonte: Adaptado de Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rios Aguapeí e Peixe, 2008.
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4.6 Suscetibilidade à erosão
As erosões tendem a ocorrer em áreas desprovidas de vegetação e de solo propício a esse fenômeno. As
ações antrópicas tendem a acentuar esse fenômeno ao realizarem o desmatamento de terrenos, à exposição de
encostas de rios, entre outras, em busca de desenvolvimento de atividades, principalmente as agropecuárias.
Segundo SABAG e PRANDI (2006) um dos principais problemas encontrados na área de abrangência
do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe é a degradação dos terrenos pelos processos
erosivos urbanos e rurais. Além do desmatamento, a abertura de estradas vicinais e a expansão urbana, foram
responsáveis pela alteração no equilíbrio das paisagens que resultaram no alto índice de feições lineares e erosão
laminar, acarretando intenso assoreamento. As consequências da erosão levam, sobretudo, à perda de solo,
contaminação e assoreamento de corpos d’água.
Segundo (CBH-AP, 2011), a suscetibilidade à erosão na bacia do Tibiriçá, é considerada muito alta em
relevos de colinas médias, morretes e espigões alongados; alta em relevos de calhas amplas e baixa, na maior parte
da margem do ribeirão.
Na bacia do Iacri a suscetibilidade é considerada muito alta e alta, sendo que apenas na confluência entre
o Ribeirão Iacri e o Rio Aguapeí a suscetibilidade à erosão é baixa.
Na maior parte da bacia do Lajeado, a suscetibilidade à erosão é considerada muito alta, seguida de alta e,
na confluência do Córrego Lajeado com o Rio Aguapeí, é considerada média (Figura 4).
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Figura 4. Mapa de suscetibilidade à erosão nas
bacias hidrográficas do Córrego Lajeado,
Ribeirão Iacri e Ribeirão Tibiriçá.
LEGENDA

Unidade de Risco I: Muito Alto
Áreas
extremamente
susceptíveis
ao
desenvolvimento de ravinas e boçorocas.
Podzólicos de textura arenosa e média em
relevos de colinas médias, morrotes e espigões
alongados.
Unidade de Risco II: Alto
Áreas muito susceptíveis ao desenvolvimento de
ravinas e boçorocas. Podzólicos de textura
arenosa média em relevos e colinas amplas
Unidade de Risco III: Médio
Áreas susceptíveis ao desenvolvimento de
ravinas e boçorocas. Latossolos de textura média
e areias quartzosas em relevos de colinas amplas.
Unidade de Risco IV: Baixo
Áreas não susceptíveis ao desenvolvimento de
ravinas e boçorocas profundas, mas podendo
apresentar alta susceptibilidade a ravinas rasas,
planossolos em relevos de agradação.

Fonte: Adaptado de Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rios Aguapeí e Peixe, 2008.
Bacia do Córrego Lajeado

Bacia do Ribeirão Iacri

Bacia do Ribeirão Tibiriçá
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4.7 Resíduos sólidos
A disposição incorreta dos resíduos sólidos gera grandes impactos socioambientais, como poluição
visual, mau cheiro, contaminação do solo e do lençol freático, contribuindo para a transmissão de doenças
veiculadas pela água, entre outras.
Conforme CETESB (2012), anualmente são publicados Inventários que revelam a situação dos resíduos
sólidos no Estado de São Paulo. Para tanto, todas as instalações de tratamento e disposição de resíduos sólidos
urbanos em operação no Estado de São Paulo são periodicamente inspecionadas pelos técnicos das Agências
Ambientais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).
A metodologia utilizada pela CETESB para classificação dos aterros de resíduos consiste em levantar
informações relativas às características locacionais, estruturais e operacionais, pelas quais se podem estimar valores
para os índices IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos e IQC – Índice de Qualidade de Usinas de
Compostagem. As pontuações variam de 0 a 10, sendo que de 0 a 7 considera-se Inadequada e de 7 a 10 considerase Adequada a disposição dos resíduos sólidos.
Os dados apresentados na Tabela 5 são provenientes do Inventário Estadual de Resíduos Urbanos
elaborado pela CETESB, relativos aos municípios inseridos em cada bacia.
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Tabela 5. IQR e IQC, em 2012, dos aterros sanitários existentes nas bacias hidrográficas do Córrego Lajeado, Ribeirão Iacri
e Ribeirão Tibiriçá.
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A
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12,8
0
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A Herculândia 3,21 5,7

Álvaro de
Carvalho

1,20

7,4

-

A
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1,29

9,0

-

A

Arco-Íris

0,43 8,0

Júlio Mesquita

1,70

7,6

-

A
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6,97

7,4

-

A

Tupã

24,3
9,6
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A

Guaimbê
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8
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A
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Cruz

11,1
0
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-

I
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2,23 8,3

-

A
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-

I
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A
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9

8,8

-

A

Vera Cruz
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8,7

-

A

Queiroz

0,29

9

-

A

Pompéia
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8,5

-

A

Município

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2012.
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A condição na maioria dos municípios estudados é considerada Adequada, com exceção de Osvaldo
Cruz, Herculândia e Getulina, cujas condições estão Inadequadas. No entanto, apenas o aterro sanitário do
município de Herculândia está localizado dentro da bacia do Ribeirão Iacri.
No caso do município de Osvaldo Cruz, o aterro está localizado fora da bacia do Córrego Lajeado e em
Getulina, seu respectivo aterro está localizado fora da bacia do Ribeirão Tibiriçá, o que pode não representar
impactos para as bacias estudadas, e sim para aquela onde o aterro está localizado.
Para MACIEL et al. (2000) a ocupação dos espaços rurais e urbanos é considerada um importante fator
que contribui para a poluição e contaminação dos cursos d’água, conferindo risco à saúde humana pela água,
principalmente quando realizada sem um adequado planejamento. A geração e lançamento ou carreamento de
resíduos para os rios comprometem a conservação da água em termos de quantidade e qualidade.
Ainda que os dados tenham representado boas condições para a maioria aterros de resíduos e do
tratamento de efluentes domésticos, cabe ressalvar que apenas a análise laboratorial de amostras dessas águas
poderá concluir se há ou não impactos significativos em sua qualidade.

5 CONCLUSÃO
Os fatores que levaram ao desenvolvimento da região nas bacias estudadas influenciam diretamente nas
alterações da quantidade e qualidade de suas águas. O planejamento do uso da água em suas áreas deve levar em
consideração esses aspectos atuais, mas deve, sobretudo, considerar o desenvolvimento regional e as
consequentes alterações no uso e ocupação do solo que isso irá acarretar. De forma geral as bacias apresentam
uma grande influência da atividade agropecuária gerada em locais com falta de cobertura vegetal nativa, o que
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permite a lixiviação de materiais. A baixa capacidade de saneamento, principalmente, nas cidades com maior
adensamento populacional colabora com a geração de efluentes suficientes para alterar quantidade e qualidade dos
corpos de água.
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1 INTRODUÇÃO
O documento publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também
conhecida como Comissão Brundtland, definiu o Desenvolvimento Sustentável como sendo aquele que atende às
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necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias
necessidades (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).
Uma sociedade pode ser considerada sustentável, “ao atender, simultaneamente, aos critérios de
relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica, os três pilares do desenvolvimento sustentável”
(SACHS, 2002, p.35). Por sua vez, Almeida (2002), diz que a sustentabilidade exige um novo paradigma: orgânico,
holístico e integrador.
Gondim (2011, p. 13) registra:
[...] Posch e Steiner, afirmam que recentemente a compreensão de sustentabilidade baseia-se em três
dimensões, de igual importância: proteção da natureza, manutenção do desenvolvimento econômico e
observância de considerações sociais que especificam.
O resultado disso é que a questão ecológica deixa de ser atrelada apenas ao desenvolvimento econômico,
sendo integrada também ao desenvolvimento da sociedade. O tripé da sustentabilidade, ou Triple-BottomLine é reconhecido entre os pesquisadores e torna-se a ferramenta base para que as empresas desenvolvam
suas ações, considerando os impactos que podem causar as dimensões ambiental, econômica e social.

A intenção deste trabalho é fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento sustentável na atividade rural do
agronegócio, compreendendo-a como atividade empresarial, seja grande ou pequeno empreendimento, monocultura ou
agricultura familiar de pequeno porte. Para tanto serão abordados aspectos da sustentabilidade empresarial em geral, para
depois, especificamente, falar-se da sustentabilidade do agronegócio. É um trabalho de revisão bibliográfica que tem por
objetivo trazer à tona pensamentos já expostos, para que se possa refletir sobre a aplicabilidade da produção agrícola
sustentável.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Sustentabilidade nas empresas, negócios, empreendimentos
Recentemente, após o final do século XX, é que, finalmente, empresas, governos e sociedade civil
começaram a encarar o desafio de viver de modo sustentável. Percebe-se a influência das pressões da sociedade
sobre o mercado, restrições impostas pela legislação ambiental e/ou risco real de uma crise ambiental de grandes
proporções, o que vem alterar as bases tradicionais de concorrência. (GONDIM, 2011)
É Gondim (2011), quem registra que degradar a natureza, desrespeitar os limites humanos, sujeitando os
funcionários a trabalhar sob jornadas excessivas sem as condições adequadas, são exemplos de situação
considerada um mal necessário em função dos lucros. Entretanto, para propiciar produto e serviço de modo
eficaz, éticos e ecologicamente corretos, as empresas precisam estabelecer relações legais e transparentes com seus
clientes e parceiros do negócio. No atual cenário as práticas empresariais afetam a reputação da empresa. Se ela
quer competir com sucesso urge que mantenha uma imagem de sólido comportamento, ético e responsável, pois
sua credibilidade é um fator primário nas relações comerciais, formais ou informais. Abalos na imagem podem
significar em grandes perdas financeiras.
Interessante a exposição trazida por Gondim (2011, p. 16):
A valorização dos colaboradores através de treinamento ou políticas de incentivo aos estudos propicia melhoria
no clima organizacional, estimulando o trabalho em equipe, motivação, comprometimento e harmonia entre
objetivos e expectativas de indivíduos e organização. Além disso, a realização das práticas sustentáveis possibilita
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à organização formar suas competências e conhecimentos por meio de retenção de membros treinados e
qualificados.
A realização de projetos sociais contribui para melhorar as condições sociais das comunidades mais
carentes, resgatando a autoestima e dignidade dos favorecidos, inserindo-os na sociedade.
A atuação responsável, respeitando as leis e normas ambientais, instalando-se em regiões menos
desenvolvidas e investindo em patrocínios e projetos sociais, pode propiciar à organização ganhos também
tributários. Tais ações podem possibilitar em isenções fiscais em âmbito municipal, estadual ou federal, pois
a empresa está contribuindo para o desenvolvimento do país.

Almeida (2002, p.82) coloca que:
[...] Cabe às empresas, de qualquer porte, mobilizar sua capacidade de empreender e de criar para descobrir
novas formas de produzir bens e serviços que gerem mais qualidade de vida para mais gente, com menos
quantidade de recursos naturais. [...] A inovação, no caso, não é apenas tecnológica, mas também
econômica, social, institucional e política [...].

Os modelos de consumo, produção e desenvolvimento que vêm desde a revolução industrial,
desencadearam desigualdades, notadamente na distribuição de renda e na aniquilação de direitos, garantias e
condições fundamentais para a sobrevivência digna do ser humano. Ora, o desenvolvimento sustentável visa
atender simultaneamente aos critérios de relevância social, prudência ecológica e eficiência econômica. Então,
para ser socialmente responsável deve-se ter em conta a premissa de que o crescimento econômico (geração de
riquezas) é uma contribuição aquém do que as empresas devem oferecer à sociedade. Ser ecoeficiente é oferecer
bens e serviços para a satisfação das necessidades, mas que gerem impactos ecológicos sempre menores e que
possam ser absorvidos pela natureza. (ZAMBOM; RICCO, 2011)
Para Gondim (2011), a sustentabilidade empresarial pressupõe o equilíbrio entre desenvolvimento
econômico, preservação da natureza e equidade social. As empresas que atenderem a essa concepção terão mais
chances de permanecer no mercado.
Várias são as dimensões da sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial, cultural, política e
institucional. Entretanto, Barbieri e Cajazeira (2009), colocam que uma organização sustentável “busca alcançar
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seus objetivos atendendo simultaneamente os seguintes critérios: equidade social, prudência ecológica e eficiência
econômica” (BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009, p. 69-70).
Coral (2002, p. 129) apresenta um modelo de mensuração da sustentabilidade empresarial, integrando as
três bases: econômica, ambiental e social.
1. Sustentabilidade econômica: vantagem competitiva, qualidade e custo, foco, mercado, resultado,
estratégias de negócio.
2. Sustentabilidade ambiental: tecnologias limpas, reciclagem, utilização sustentável de recursos naturais,
atendimento à legislação, tratamento de efluentes e resíduos, produtos ecologicamente corretos, impacto
ambiental.
3. Sustentabilidade social: assumir responsabilidade social, suporte ao crescimento da comunidade,
compromisso com o desenvolvimento dos RH, promoção e participação em projetos de cunho social.
Para Araujo et al (2006), os principais indicadores sustentáveis seriam:


Dimensão Ambiental: Redução das Emissões de gases nocivos, de efluentes líquidos e de
resíduos sólidos; Consumo consciente dos recursos água e energia; Conformidade com as normas
ambientais; Exigência de um posicionamento socioambiental dos fornecedores; Uso racional dos
materiais utilizados na produção; Investimentos na biodiversidade; Programa de reciclagem e
Preservação do meio ambiente.



Dimensão Econômica: Aumento ou estabilidade do faturamento; Tributos pagos ao governo;
Folha de pagamento; Maior lucratividade; Receita organizacional; Investimentos; Aumento das
exportações (relacionamento com o mercado externo).
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Dimensão Social: Desenvolvimento da comunidade/sociedade; Segurança do trabalho e saúde
ocupacional; Responsabilidade social; Treinamento; Cumprimento das práticas trabalhistas;
Seguridade dos direitos humanos; Diversidade cultural.

Zambon e Ricco (2011, p. 9), sustentam que, segundo o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável - CEBDS:
[...] produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia técnica, econômica e ambiental integrada
aos processos, produtos e serviços, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e
energia, pela não geração, minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, com benefícios ambientais,
de saúde ocupacional e econômicos [...].

Atualmente, as partes interessadas em transações com a empresa, requerem que a gestão das mesmas
considere as questões éticas e sociais com o mesmo rigor aplicado às questões econômicas e ambientais. Assim é
que a gestão deve ter a habilidade de, simultaneamente, ampliar a atividade econômica, reduzir impactos
ambientais e contribuir para melhorar a qualidade de vida humana. A nova visão de sustentabilidade empresarial é
a visão da integração do desempenho econômico, social, ambiental, de segurança e de saúde do trabalhador,
indissociáveis (CANTARINO; BARATA; LA ROVERE, 2007)
Os mesmos autores acima extraem de Keeble et al (2002), os principais questionamentos às atividades

empresariais:


Investidores procurando evidências de boa governança empresarial (estratégia do negócio e
efetividade de sua gestão de risco);



Clientes arguindo sobre a origem do produto (quem o fez e o que ele contém);



Empregados interessados em trabalhar em empresas que visivelmente considerem sua
responsabilidade para com o empregado, a sociedade e o ambiente;
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Governos e sociedade civil aumentando a pressão para que empresas divulguem seu desempenho
social e ambiental. (CANTARINO; BARATA; LA ROVERE, 2007, p. 117/118)

São inúmeras as oportunidades de as empresas serem ecoeficientes. Reorientação dos processos,
revalorização dos subprodutos e a recolocação nos mercados podem apresentar um novo posicionamento
estratégico, uma nova orientação mercadológica e também uma oportunidade para novos negócios (WBCSD,
apud DIAS, 2000).
As empresas desenvolvem projetos para consecução de seus fins. No decorrer da história das grandes
civilizações há evidências da realização de grandes projetos, como o templo de Jerusalém, as muralhas da China, o
muro de Berlim, dentre outros. Gerir e desenvolver projetos é considerado o principal meio para trabalhar as
mudanças ambientais, levando-se em conta as exigências de mercado por prazos cada vez menores ao
desenvolver novos produtos.

2.2 Sustentabilidade no Agronegócio.
De modo geral, entende-se que o agronegócio é um empreendimento e as mesmas preocupações das
empresas em geral devem ser as do produtor rural, seja grande ou pequeno.
Segundo Kamiyama (2011), a prática da agricultura requer cuidados especiais já que a produção de
alimentos encontra-se diretamente ligada à qualidade ambiental. O setor agrícola é um dos principais motores
econômicos do Brasil, atento às questões ambientais nas últimas décadas, além do que o consumidor passou a
priorizar uma dieta mais saudável, inclusive consumindo alimentos que não agridem o meio ambiente. O
conceito de agricultura sustentável vem da década de 1980, consequência das técnicas e métodos da agricultura
convencional que aumentou a produção mundial de alimentos e diminuiu custos de plantio, transporte e
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comercialização; mas que, todavia, provocou a degradação do solo e a perda da biodiversidade devido à prática da
monocultura e ao uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos.
A busca da sustentabilidade no agronegócio está ligada à necessidade de minimizar os grandes impactos
causados, sobretudo, na agricultura, como erosão dos solos, poluição do solo, da água e dos alimentos. A
sustentabilidade vem ganhando destaque pela crescente conscientização da necessidade de melhoria nas condições
ambientais, econômicas e sociais, de forma a aumentar a qualidade de vida de toda a sociedade, preservando o
meio ambiente, assim como em ter organizações sustentáveis econômicas e indivíduos socialmente sustentáveis.
(SILVA, 2012)
São várias as definições para sustentabilidade aplicada ao agronegócio. As definições do NRC (National
Research Council) e da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) se complementam e
são as mais aceitas internacionalmente (KAMIYAMA, 2011).
Na visão da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), agricultura
sustentável envolve os seguintes aspectos: conservação do solo, da água e dos recursos genéticos animais e
vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente
aceitável. Esse conceito vem sendo aplicado nas lavouras brasileiras, por causa da demanda da própria sociedade.
Não é volta aos métodos e técnicas anteriores ao século XVIII e às revoluções agrícolas, mas trata-se de
desvincular a ideia de que agricultura e meio ambiente não podem caminhar juntos (KAMIYAMA, 2011).
Ehlers (1994, p. 98) apresenta um resumo dos itens que devem integrar uma definição de
sustentabilidade: manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da produtividade agrícola; o mínimo de
impactos adversos ao ambiente; retornos adequados aos produtores; otimização da produção das culturas com o
mínimo de “imputs” químicos; satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda; e atendimento das
necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais.
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Data de meados do século 19 até inicio do século XX, a Segunda Revolução Agrícola, marcada por uma
série de descobertas científicas e avanços tecnológicos, caracterizadas por: melhoramento genético das plantas e o
uso de fertilizantes químicos; prática da monocultura; distanciamento da produção vegetal da produção animal. O
uso de variedades melhoradas, irrigação, fertilizantes químicos, agrotóxicos, máquinas agrícolas, dentre outras
práticas, caracterizaram a chamada “Revolução Verde”, modelo também chamado de agricultura convencional.
Apesar de seus méritos (aumento da produção de alimentos e redução de custos), os resultados ambientais e
sociais devem ser considerados: degradação dos solos pela erosão, acidificação, salinização e compactação;
desmatamentos ilegais; erosão genética e perda da biodiversidade; contaminação da água, solos e alimentos pelo
uso inadequado de adubos químicos e agrotóxicos; intoxicação de agricultores, trabalhadores rurais e
consumidores por agrotóxicos; aparecimento de novas e resistentes pragas; concentração de renda e exclusão
social. (KAMIYA, 2011)
Silva (2012) traz um quadro das causas básicas da insustentabilidade no meio rural, conforme proposição
de Giordano (2005), o qual pode ser aqui reproduzido:
Quadro 1 Causas Básicas da Insustentabilidade no Meio Rural
EFEITO
Degradação do solo
Disponibilidade limitada de água

Esgotamento de outros recursos
naturais
Pobreza rural

CAUSA
A falta de práticas mais tradicionais e corriqueiras de conservação do solo tem sido comum,
principalmente em países em desenvolvimento, por falta de recursos, assistência técnica,
educação básica e tradição conservacionista.
A disponibilidade de água tanto superficial quanto de subsolo representará um dos maiores
problemas do terceiro milênio. Some-se a isso a qualidade da água disponível, muitas vezes
contaminada com poluentes de origens humana (esgoto), animal (dejetos) e química (de
origem agrícola; fertilizantes, defensivos, fármacos veterinários; de origem industrial:
produtos químicos em geral).
Destruição de biomas, desmatamentos não-planejados, desertificação, poluição de
mananciais, destruição e ameaça à biodiversidade.
Insustentabilidade econômica cada vez maior das populações dos países pobres,
incapacidade de produção em escala, falta de educação básica, conhecimentos técnicos e
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capital para produzir em escala. Diminuição em escala global do consumo de produtos
tradicionais, como: arroz, feijão, farináceos, mandioca e milho nos centros urbanos
consumidores importantes, com queda histórica nos preços destes produtos.
Forte pressão de demanda cada vez maior por produtos proteicos, especialidades, alimentos
funcionais, com maior valor agregado.
Com a incapacidade de sustentação das famílias decorrente da renda gerada pela pequena
produção rural, pelo desconforto de brutalidade do trabalho rural sem implementos e
máquinas e outros fatores, verifica-se uma transferência de populações rurais para as áreas
urbanas. As cidades, por mais problemáticas que sejam, diferentemente da agricultura,
oferecem, durante 24 horas, oportunidades de serviços e ganhos para quem nelas esteja.

Fonte: Giordano (2005) – apresentado por Silva (2012, p. 30)

A atividade agrícola praticada com técnicas agroecológicas (orgânica, biodinâmica, natural, ecológica) é
alternativa viável, sustentável e aumenta a competitividade do agricultor, principalmente do agricultor familiar
(KAMIYAMA, 2011).
As ONGs (organizações não governamentais) no Brasil representam os anseios da sociedade e exercem
papel fundamental para o desenvolvimento da agricultura sustentável, responsáveis pela pressão a políticas
públicas no setor. Na década de 80 surgiram várias ONGs voltadas para a “agricultura alternativa”, termo
substituído numa fase seguinte por “agricultura ecológica”. Hoje é utilizado de forma abrangente o termo
“agricultura orgânica” para as diferentes vertentes. Isso despertou interesse da opinião pública para as questões
ambientais e interesse dos agricultores para adoção de tecnologias mais sustentáveis. (KAMIYAMA, 2011)
Para Kamiyama (2011), a “agroecologia” tornou-se a base, o alicerce, das principais vertentes ou
correntes para uma agricultura sustentável, como: Agricultura Orgânica ou Biológica; Agricultura Biodinâmica;
Agricultura Natural e Permacultura. Pode-se resumir sua abordagem sobre essas correntes, da seguinte forma:
A Agricultura Orgânica tem como base a manutenção da fertilidade do solo e da saúde das plantas por
meio da adoção de boas práticas agrícolas, como a diversificação e rotação de culturas, adubação orgânica, manejo
ecológico de pragas e doenças e a preservação ambiental.
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A Agricultura Biodinâmica tem como princípios básicos a diversificação da produção, a integração entre
as atividades e a autossustentabilidade da propriedade, tudo com a utilização de conhecimentos astronômicos nas
atividades, bem como com a interação de forças espirituais (energias sutis) com plantas, animais e o homem.
A Agricultura Natural caracteriza-se pela pouca movimentação do solo, substituída por roçadas,
cobertura verde, semeaduras consorciadas de cereais com leguminosas ou coquetéis de hortaliças e ervas
aromáticas, integradas a cultivos de frutas perenes; não emprega esterco animal fazendo uso de compostos apenas
vegetais que permitem a reciclagem dos nutrientes para o desenvolvimento das plantas.
A Permacultura, também chamada de Agricultura Permanente, caracteriza-se pela prática de uma
agricultura da forma mais integrada possível com o ambiente natural, imitando a composição espacial das plantas
encontradas nas matas naturais; faz ligação ou junção de plantas com animais, sendo referida como um sistema
“agrosilvopastoril”, que busca integrar lavouras, com espécies florestais e pastagens e outros espaços para os
animais, considerando os aspectos paisagísticos e energéticos.
O artigo 1º da Lei 10.831/2003 define o sistema orgânico de produção agropecuária:
Art. 1o Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas
específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito
à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica,
a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável,
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes,
em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e
comercialização, e a proteção do meio ambiente.

No sistema orgânico de produção, o solo é considerado como um organismo vivo e não apenas suporte
de plantas ou fonte de reserva de nutrientes. O manejo adequado do solo deve ter prioridade. A recuperação e
manutenção da fertilidade do solo são conseguidas pela reciclagem do material orgânico, cujos nutrientes são
gradualmente disponibilizados às plantas por meio da ação de microorganismos do solo. (KAMIYAMA, 2011)
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Silva (2012) apud Giordano (2005) destaca algumas práticas de produção agrícola consideradas adequadas
à produção sustentável: práticas de cultivo mínimo, plantio direto, bacias de infiltração de água no solo,
conservação de estradas rurais, planejamento da localização de bueiros e desaguadouros em estradas rurais,
recobrimento vegetal de áreas desnudas, proteção vegetal de taludes, manutenção de áreas florestais nativas,
conservação e replantio de espécies vegetais nativas, manutenção das áreas de preservação permanentes, proibição
da caça predatória e instituição de estação de caça e pesca onde for possível, proibição e fiscalização rigorosa do
corte de matas nativas, manejo integrado de pragas, rotação de culturas, respeito aos períodos de carência dos
agroquímicos, dosagem correta e localizada dos defensivos, uso de defensivos seletivos e menos agressivos ao
ambiente e ao homem, restituição de matéria orgânica ao solo (restos de cultura, restilo, folhas e galhos triturados,
etc.) e resgate de práticas de incorporação de compostos orgânicos, sistemas de coleta seletiva de recipientes de
defensivos, educação ambiental nas escolas primárias rurais e urbanas.
Kamiya (2011, p. 28), constrói um quadro das principais diferenças entre o sistema agrícola
convencional, tradicional e o sistema orgânico de produção, que se considera oportuno aqui reproduzir.
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INDICADORES
Manejo do solo

Pragas e doenças

Adubação
Número de espécies ou
variedades (plantas e
animais)
Sustentabilidade
Riscos de contaminação
Impacto sobre recursos
hídricos

Quadro 2 – Principais diferenças entre sistema convencional e orgânico.
CONVENCIONAL
ORGÂNICO
Degradação ambiental por práticas inadequadas:
Preservação ambiental por uso de boas práticas
monocultura; uso intensivo de máquinas e
agrícolas: maior diversidade de uso do solo; uso
implementos agrícolas; baixa cobertura do solo.
racional de máquinas e implementos; boa cobertura
do solo.
Medidas de controle: uso intensivo de
Uso de medidas preventivas; manejo ecológico de
agrotóxicos; favorecimento de novas espécies de
pragas e doenças; quando necessário, utilização de
pragas e doenças; eliminação dos inimigos
produtos não contaminantes.
naturais das pragas pelo uso inadequado de
agrotóxicos.
Uso intensivo de adubos químicos.
Uso de adubos orgânicos (composto, esterco,
adubo verde).
Plantas e animais selecionados para altos
Uso de variedades e espécies mais resistentes e
rendimentos.
adaptadas ao ambiente da produção.
Alta dependência externa de insumos e de energia
não renovável.
Contaminação de trabalhadores rurais e
consumidores por usos indevidos de agrotóxicos;
contaminação ambiental.
Maior impacto.

Busca a autossustentabilidade dos sistemas de
produção.
Produção de alimentos livres de contaminação por
agrotóxicos; preservação ambiental.
Menor impacto.

Fonte: Kamiyama (2011, p. 28)

Acredita-se que a sustentabilidade econômica de sistemas agrícolas de produção orgânica está na
receptividade do consumidor. Para tanto ele precisa ter garantia de estar consumindo produtos sem contaminação
e sem agressão ao meio ambiente. Para o agricultor, uma maneira de comprovar isso é através da certificação da
produção orgânica, os chamados “selos verdes”.
A partir dos anos 90, surgem processos de certificação ambiental dos produtos agrícolas, como os selos
verdes. A certificação ambiental está fundamentada no princípio da produção com uso de técnicas e processos
que não degradem o meio ambiente (sistema orgânico e agroextrativismo sustentável). A iniciativa da certificação
veio de organizações não governamentais que estabeleceram seus próprios critérios de certificação. Hoje a
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certificação é feita por empresas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que fazem todo processo de
inspeção ou auditorias nos sistemas de produção, processamento ou comercialização de produtos orgânicos.
(KAMIYAMA, 2011).
Segundo Ehlers (1994, p. 117), “é bem provável que a consolidação prática da agricultura sustentável
dependerá da busca de soluções específicas para cada agroecossistema, ou mesmo para cada propriedade.”
Todavia, já é possível identificar algumas diretrizes gerais que poderão orientar programas de pesquisa e de
extensão e políticas públicas. Continua o autor:
Existem diferentes meios de se promover a diversificação de um agroecossistema, desde uma simples consorciação entre
duas culturas até os complexos sistemas de agrossilvicultura, que visam a conviviência de espécies florestais nativas com as
culturas de interesse comercial. O desafio, portanto, é conhecer não apenas as características dos agroecossistemas, como
também as formas mais apropriadas de diversificá-los. (EHLERS, 1994, P. 118)

CONCLUSÃO
Diante da exposição de ideias dos diferentes autores acima, pode-se concluir que é viável uma produção
agrícola dentro dos parâmetros da sustentabilidade. É preciso lembrar que, no momento atual, espera-se de todos
a preocupação e a participação no desenvolvimento sustentável, uma vez que a população do planeta aumenta e
deve haver recursos naturais que atendam as futuras gerações. Como pode ser observado, a sustentabilidade dos
empreendimentos humanos não pode ser baseada apenas sob o aspecto econômico de geração de riquezas, mas
visar o aspecto ambiental com tecnologias limpas e ecologicamente corretas, bem como o aspecto social diante de
uma responsabilidade social perante a comunidade. Isso seria as condicionantes elementares.
Os empreendimentos agropecuários, por sua vez, devem visar uma exploração com base na
sustentabilidade, minimizando impactos prejudicais ao ambiente e o aumento da qualidade de vida de toda a
sociedade que, direta ou indiretamente, depende da produção agropecuária. Verificou-se as causas básicas da
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insustentabilidade, as diferenças entre o sistema agrícola convencional e o sistema orgânico e que há condições de
se manter, evoluir ou conquistar cada vez mais o desenvolvimento sustentável, visando à sustentabilidade do
agronegócio. Por fim, argumenta-se que se os consumidores fizerem questão de exigir produtos ecologicamente
corretos serão parceiros inseparáveis na evolução do desenvolvimento sustentável do agronegócio.
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1 INTRODUÇÃO

Produtos florestais madeireiros e não madeireiros foram, são e, aparentemente sempre serão, parte
expressiva da base da economia nos níveis local e global. A história mostra que formas de exploração predatória
têm sido a regra na utilização de praticamente todos os ecossistemas florestais e em escala mundial (BORGES,
2005). No entanto, diante da possibilidade de esgotamento de recursos naturais e da ameaça à qualidade da vida
humana, surge, a partir da década de 1970, uma demanda global pela substituição desse modelo irracional de
exploração por outro que promova a sustentabilidade do desenvolvimento.
Como consequência dessa busca, o manejo de florestas vem passando por um acelerado processo de
transformação: no campo tecnológico, com a introdução de novas práticas de manejo; no campo gerencial, com a
introdução de novos sistemas de manejo e no campo estratégico, com novos instrumentos de políticas públicas e
de relação com o mercado (GUÉRON, 2003). Essas mudanças indicam um cenário promissor para o manejo
florestal como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável, pois além de assegurar o equilíbrio
ecológico e a capacidade de regeneração das florestas, pressupõem viabilidade econômica e justiça social.
É nesse contexto que está inserida a certificação florestal. Seu objetivo principal é provar ao consumidor
que determinado produto é derivado de uma floresta bem manejada ou que sua cadeia de custódia é baseada nos
princípios da sustentabilidade. Isso se faz visível pelo rótulo apropriado no produto ou em sua embalagem. A
pressão exercida pelo poder público e a crescente conscientização ambiental do consumidor, que procura atestar a
procedência da mercadoria que será adquirida, aumentam significativamente a importância e a demanda pela
certificação florestal.
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Considerando o papel da certificação na busca pela sustentabilidade, o presente trabalho teve o objetivo
de analisar o selo de certificação florestal mais disseminado no mundo, o FSC (Forest Stewardship Council),
visando ao seu fortalecimento conceitual e à sua disseminação. Os objetivos específicos foram: elucidar a criação
do selo FSC, abordando o contexto social da época; analisar as principais características do processo, identificar
seus principais custos e benefícios; e apresentar um panorama mundial da certificação FSC.
Realizou-se uma pesquisa básica e exploratória, com o propósito de obter uma visão geral e aproximativa
do objeto de estudo, com vistas à formulação de problemas mais precisos e hipóteses pesquisáveis em estudos
posteriores. O delineamento do estudo seguiu métodos de pesquisa bibliográfica e documental em uma
amostragem não-probabilística por acessibilidade, segundo o proposto por Gil (2010).

2 A CERTIFICAÇÃO FSC
2.1 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS
O modelo de exploração mundial baseado na ideia de meio ambiente como acessório do
desenvolvimento (e não como parte intrínseca dele) começou a ser questionado na segunda metade do século XX
(VIOLA, 1997; SOUSA, 2005). A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi um marco histórico nessa mudança de
paradigma. Ela reconheceu a urgência em proteger e melhorar a qualidade ambiental como uma condição ao bemestar humano e à contínua disponibilidade de recursos naturais, promovendo a cooperação internacional para esse
objetivo (UNITED..., 1972).
Nos anos 80, diante dessa nova perspectiva e sob o impacto das elevadas taxas de desmatamento da
Amazônia, dos grandes incêndios florestais da Indonésia e dos impactos sociais da exploração florestal sobre
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populações tradicionais da Bacia do Congo, diversas ONGs européias e norte-americanas começaram a estruturar
campanhas de boicote ao consumo de madeiras tropicais. A lógica era reduzir a demanda e, com isso, a pressão
sobre as florestas tropicais. Também recrudesceram as campanhas contra o corte raso de grandes áreas de
florestas temperadas e boreais, sobretudo no Canadá e noroeste dos EUA. Na Europa, especialmente na
Escandinávia, onde a exploração predatória ameaçava a continuidade da produção e resultava em impactos sociais
indesejáveis, também cresciam as pressões contra os sistemas convencionais de manejo florestal (VIANA ET AL.,
2002).
A resposta da indústria florestal às pressões e movimentos de boicote foi a utilização de declarações e
selos próprios, ou de entidades por elas controladas, atestando que os seus produtos eram “ecologicamente
corretos”, “respeitavam as populações indígenas”, “promoviam a conservação da natureza”, etc. Um parcela
expressiva dessas auto-declarações ou auto-certificações, no entanto,

era completamente falsa e, quase a

totalidade, não podia ser verificada de forma objetiva no campo (GUÉRON, 2003; VIANA ET AL., 2002).
No final da década de 1980, o movimento ambientalista começou a questionar a eficácia dos boicotes
como alternativa para resolver o problema do desmatamento e empobrecimento das florestas naturais
(QUEIROZ, 2003). O impacto da redução dos mercados para produtos florestais, com a consequente redução de
preços e desvalorização econômica das florestas, passou a não fazer sentido diante da racionalidade econômica do
desmatamento. Para o caso das florestas tropicais argumentava-se que o maior desafio era promover a valorização
econômica da produção de florestas bem manejadas como forma de conter o processo de expansão da fronteira
agrícola e transformar a atividade florestal num uso da terra atraente para os diferentes agentes sociais e
econômicos do meio rural (BORGES, 2005).
No campo social, a morte de Chico Mendes, em 1988, deu caráter universal ao movimento dos
seringueiros da Amazônia brasileira e deixou clara mensagem de que a conservação da floresta depende da
manutenção e da construção da cidadania para os povos que nela vivem. Assim, construiu-se a ideia de que a
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floresta pode ser conservada com o uso apropriado de seus produtos, desde que submetida a boas práticas de
manejo.
Ainda nesse período, surge na região da Nova Inglaterra, EUA, um movimento para certificar a madeira
consumida por artesãos que tinham um forte compromisso com a conservação das florestas. Foi fruto desse
movimento a WARP (Woodworkers Association for Rainforest Protection), uma associação de artesãos voltada para a
proteção das florestas pluviais, que realizou diversos encontros para a discussão de um sistema de certificação de
madeiras oriundas de florestas bem manejadas. Nasceu também desse movimento o programa Smartwood da
ONG Rainforest Alliance, que elaborou os primeiros padrões práticos para verificar se determinada floresta era
bem manejada ou não (VIANA ET AL., 2002). Em outros países e especialmente na Inglaterra, a WWF iniciou
um diálogo com importadores e consumidores de madeiras tropicais para que esses retirassem os
“autocertificados” e apoiassem a criação de um sistema de certificação universal, com critérios claros e capazes de
serem auditados e monitorados por instituições independentes.
Concomitantemente, o Relatório de Bruntland (1991) redefine a pauta da política ambiental internacional
e define o conceito de desenvolvimento sustentável, que anos depois, tornou-se compromisso de quase todos os
países participantes da Eco-92. Sob o impacto do conceito de “desenvolvimento sustentável”, o manejo florestal
passa considerar não só a capacidade de recolonização da população florestal explorada, mas também as
dimensões socioculturais, ambientais e econômicas da produção. Isso implica uma visão mais ampla dos objetivos
do manejo florestal, que passa a incluir a geração de serviços ambientais pelas florestas, a geração de benefícios
sociais para os trabalhadores e as comunidades locais, e o respeito à cultura e direitos das populações afetadas.
Ainda na década de 90, numa das iniciativas mais significativas do mundo em prol do uso sustentável de
florestas, ambientalistas, pesquisadores, engenheiros florestais, empresários da indústria e comércio de produtos
de origem florestal, trabalhadores, outros povos da floresta e instituições certificadoras de 34 países reuniram-se
em um conselho e realizaram consultas em diversos países, inclusive no Brasil, para captar informações sobre a
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oportunidade, viabilidade, riscos e estratégias para a criação de um sistema internacional de certificação (VIANA
ET AL., 2002). Durante dois anos, eles buscaram definir o modo de auditar, em poucos dias, uma unidade de
manejo florestal, avaliando o seu desempenho e incorporando as dimensões socioculturais, ambientais e
econômicas.
Em 1992, o FSC – Forest Stewardship Council – foi criado. Algumas instituições ambientalistas
defendiam a não participação de empresas e empresários, com receio de perder o controle para estes em função
do seu maior poder econômico. Representantes dos países do terceiro mundo receavam um controle absoluto das
ONG’s européias e norte-americanas. Ao final das negociações, nasceu o FSC como uma associação de membros,
com uma participação minoritária de empresas (25%) e uma paridade entre membros do “norte” e do “sul” nas
suas estruturas decisórias.
O FSC foi criado como uma organização não-governamental independente e sem fins lucrativos, sediada
em Bonn, na Alemanha, e integrada por representantes de organizações sociais, ambientalistas, do setor
madeireiro e de produtos florestais, de povos indígenas, organizações comunitárias e certificadoras de produtos
florestais de todo o mundo. Sua missão é desenvolver princípios e critérios universais de bom manejo florestal
direcionados para a certificação; apoiar e ratificar o desenvolvimento de padrões nacionais e regionais de manejo
florestal, harmonizados para determinados biomas; credenciar e monitorar organizações certificadoras
independentes (ele não certifica, e sim, credencia certificadoras).

2.2 PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DO FSC
Para promover o manejo das florestas do mundo de forma ambientalmente adequada, socialmente
benéfica e economicamente viável, o FSC estabelece um padrão mundial de 10 princípios (Quadro 1) e 56
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critérios de manejo florestal que devem ser incorporados aos sistemas de avaliação e padrões de todas as
organizações certificadoras que procurem o credenciamento junto ao FSC (CERTIFICAÇÃO..., 2011).
Quadro 1. Princípios de Manejo Florestal da FSC

Princípios FSC
Obediência às Leis e aos Princípios do
FSC
Responsabilidades e direitos de posse e
uso da terra
Direitos dos Povos Indígenas
Relações Comunitárias e Direitos dos
Trabalhadores
Benefício da floresta
Impacto Ambiental
Plano de Manejo

Monitoramento e Avaliação

Manutenção de florestas de alto valor de
conservação
Plantações

Fundamentação
O manejo florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis ao país onde opera, inclusive os
tratados internacionais e acordos assinados por este país, e obedecer a todos os
Princípios e Critérios do FSC.
Os direitos de posse e uso de longo prazo relativos à terra e aos recursos florestais
devem ser claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos.
Os direitos legais dos povos indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, territórios
e recursos devem ser reconhecidos e respeitados.
As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar o bem estar econômico e
social de longo prazo dos trabalhadores florestais e das comunidades locais.
As operações de manejo florestal devem incentivar o uso eficiente dos múltiplos
produtos e serviços da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma grande
gama de benefícios ambientais e sociais.
O manejo florestal deve conservar a diversidade ecológica, os recursos hídricos, os
solos, e os ecossistemas e paisagens frágeis e singulares, e ao assim atuar, manter as
funções ecológicas e a integridade da floresta.
Um plano de manejo - apropriado à escala e intensidade das operações propostas - deve
ser escrito, implementado e atualizado. Os objetivos de longo prazo do manejo florestal
e os meios para atingi-los devem ser claramente definidos.
O monitoramento deve ser conduzido - apropriado à escala e à intensidade do manejo
florestal - para que sejam avaliados a condição da floresta, o rendimento dos produtos
florestais, a cadeia de custódia, as atividades de manejo e seus impactos ambientais e
sociais.
As atividades em manejo de florestas de alto valor de conservação devem manter ou
ampliar os atributos que definem estas florestas. Decisões relacionadas às florestas de
alto valor de conservação devem sempre ser consideradas no contexto de uma
abordagem precautória.
As plantações devem ser planejadas e manejadas de acordo com os Princípios e
Critérios anteriores.
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Os Princípios e Critérios da certificação são aplicáveis a todos os tipos de florestas (tropicais, boreais e
temperadas) e tipos de manejo (nativas ou plantações). Eles funcionam como diretrizes para a elaboração de
padrões nacionais ou regionais adaptados a determinado tipo de floresta e às diferentes realidades de manejo
florestal, que por sua vez, são utilizados pelos certificadores nacionais.
No Brasil, o FSC começou suas atividades em 1994, por meio do Grupo de Trabalho FSC – Br, sob a
coordenação do WWF-Brasil. Atualmente, quem representa o FSC no Brasil é o Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal (CBMF), criado em setembro de 2001, com o aval do FSC Internacional. Existem padrões brasileiros
específicos para a Floresta Amazônica de Terra Firme e para Plantações e, desde 2008, existe um trabalho para a
criação de padrões para outros tipos de floresta, como a de Várzea e a da Mata Atlântica, e também de manejo de
espécies não-madeiráveis, como a castanha do Brasil, o palmito de açaí e a borracha (CERTIFICAÇÃO...,2011).

2.3 O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO FSC

Existem dois tipos de certificação com o selo FSC (CERTIFICAÇÃO..., 2011): a certificação de Manejo
Florestal, que é acessível a todos os produtores, de pequenas ou grandes operações ou associações comunitárias; e
a certificação de Cadeia de Custódia, que se aplica aos produtores que processam a matéria prima de floresta
certificada. As serrarias, os fabricantes e os designers que desejam utilizar o selo FSC no seu produto precisam
obter o certificado para garantir a rastreabilidade que integra a cadeia produtiva desde a floresta até o produto
final.
Assim, um produto final só pode estampar o selo FSC caso cada empresa envolvida em seu
processamento tenha sido auditada e certificada por uma certificadora credenciada pelo FSC. Trata-se de um
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esforço conjunto - se um elo da cadeia faltar, não será possível garantir o selo no produto final. É por esta razão
que não há uma quantidade ainda maior de produtos certificados no mercado. Embora exista um número
significativo de empresas certificadas no país, elas nem sempre estão presentes em toda a cadeia produtiva de um
produto.
A certificação é um processo voluntário constituído pelas etapas descritas no Quadro 2.
Quadro 2. Etapas da certificação FSC
Sequência
1

2
3
4

5

6
7

Etapa da Certificação
Depois da decisão em se certificar, pode ser solicitada junto a uma das certificadoras credenciadas, uma pré-avaliação
do manejo da floresta. Essa não é uma etapa obrigatória do processo, mas uma consulta para verificar como aquela
operação florestal está em relação aos padrões de certificação referentes àquele tipo de manejo ou tipo de floresta;
A certificadora é contratada para fazer uma avaliação completa da área, com objetivo de certificar a unidade de
manejo. Ela define o escopo, a equipe de avaliação e as fases da auditoria de campo. Antes da avaliação de campo,
é realizado um processo de consulta pública para que as certificadoras possam colher comentários das populações
locais acerca do manejo praticado pelo empreendimento;
Na avaliação de campo, a equipe de auditores realiza uma visita às áreas de manejo e verifica o cumprimento dos
Princípios e Critérios do FSC;
A unidade de manejo florestal para ser certificada precisa necessariamente passar por uma certificação de cadeia de
custódia (CoC) na unidade de processamento ou beneficiamento, o que irá garantir o rastreamento do produto
desde o campo até sua comercialização. Somente produtos explorados das unidades certificadas podem receber o
selo FSC;
Os auditores elaboram relatórios que constam as pré-condições (pontos que precisam ser resolvidos antes do
empreendimento receber a certificação) e condições (pontos que podem ser resolvidos com o tempo) para o
licenciamento da logomarca FSC, e ainda as recomendações (pontos da operação florestal que podem ser
melhorados). Quando existem pré-condições, a operação florestal tem um tempo para resolvê-las e convidar
novamente a certificadora para uma checagem final. Finalmente, o relatório final da certificadora é analisado por
especialistas e são tomadas as decisões para liberar ou não a certificação;
A certificadora então elabora um resumo público sobre o processo de certificação da operação florestal e
disponibiliza o documento publicamente;
Depois de certificada, a operação florestal recebe anualmente a visita da certificadora responsável pelo licenciamento
da logomarca FSC. Em casos de denúncia de irregularidades, a certificadora poderá realizar visitas extras. Além
disso, o certificado FSC precisa ser renovado a cada 5 anos quando é realizado um outro processo de avaliação
completo.
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Para favorecer o envolvimento de grupos de interesses múltiplos, globais e locais, a realização de
consultas públicas está prevista no FSC em dois momentos particulares: durante o processo de certificação da
unidade de manejo florestal, para a coleta de informações sobre as práticas socioambientais e os impactos do
empreendimento, e durante o desenvolvimento de padrões de certificação para que esses compreendam as
expectativas dos diversos grupos envolvidos na atividade florestal.
Em resumo, o processo de certificação FSC dá-se pelo requerimento e proposta para certificação; préavaliação (opcional); consulta a lideranças locais/regionais; auditoria principal; relatório e revisão do processo;
disponibilização de um resumo público referente à certificação; monitoramento anual e renovação da certificação
em cinco anos.

2.4 AS CERTIFICADORAS FSC NO BRASIL
O FSC Internacional (FSC IC) estabelece regras para o credenciamento das certificadoras que serão as
responsáveis pela liberação do selo FSC, sendo essas monitoradas constantemente. No Brasil existem atualmente
onze certificadoras credenciadas pelo FSC IC: Apcer Brasil – Associação Portuguesa de Certificação, Bureau
Veritas

Certification,

IMO

-

Instituto

de

Mercado

Ecológico,

Programa

Smart

Wood

(representante no Brasil: Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora), SGS ICS
Certificadora Ltda, Control Union Certifications - Skal International, DNV Business Assurance, BRTÜV
Avaliações da Qualidade S.A., todas localizadas no estado de São Paulo, GFA Consulting Group, Woodmark –
Soil Association, Scientific Certification System, no Paraná.

2.5 CUSTOS DA CERTIFICAÇÃO
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Durante o processo de certificação, os custos podem ser divididos em diretos e indiretos
(CERTIFICAÇÃO..., 2011). Os custos diretos são aqueles que independem das condições em que se encontra a
operação candidata ao solicitar o início do processo de certificação e são decorrentes de: avaliações preliminares
(auditorias de campo, redação do relatório, verificação de pré-condicionantes); localização das unidades de
manejo; complexidade do sistema de manejo e ambiente socioeconômico; monitoramento (anual, podendo haver
checagens surpresas); taxa anual de certificação (manutenção do sistema de certificação como um todo, variável
com o faturamento) e utilização do logotipo FSC, associados à marcação física do produto e catálogos (criação,
impressão e distribuição).
Os custos indiretos são aqueles relativos a melhorias no manejo florestal que devem ser feitas para que a
operação possa ser certificada. De acordo com Viana et al. (2002) os pontos mais comuns a serem melhorados
são: inventários e planejamento da exploração; adequação de máquinas e equipamentos; treinamento e capacitação
da mão de obra; adaptação à legislação trabalhista; diversificação no número de espécies utilizadas em manejo de
florestas naturais; implantação de sistema de monitoramento; regularização da posse de terra; proteção e
recuperação de área de preservação permanente; alterações no sistema de manejo.
Os custos diretos podem ser considerados relativamente altos e variam de acordo com a escala e a
intensidade do manejo florestal praticado. Entretanto, esta variação não é proporcional e resulta em um custo
maior por unidade de área ou de produção para operações menores. Para evitar que os custos diretos sejam um
impedimento à certificação de operações pequenas ou sem capital, várias iniciativas estão sendo realizadas por
empresas certificadoras (VIANA et al., 2002).
Um exemplo é a certificação de grupos de áreas florestais que estejam sob a responsabilidade de uma
mesma organização (por exemplo, associação ou cooperativa). Nesse caso, a avaliação do manejo é feita através
de uma amostragem das áreas em questão. Caso o manejo esteja de acordo com os princípios e critérios do FSC,
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todas as áreas sob a responsabilidade desta organização podem comercializar produtos como certificados e os
custos do processo podem ser divididos entre os membros do grupo. Também existem processos simplificados
para a certificação de operações florestais de pequena escala e com manejo de baixa intensidade, conhecido como
SLIMF (na sigla em inglês, Small and Low Intensity Managed Forest). No Brasil, a certificação SLIMF beneficia
principalmente empreendimentos de associações comunitárias, como moradores de Reservas Extrativistas
(Resex), projetos de assentamentos (PAE), povos indígenas e quilombolas e pequenas propriedades.
Parte da receita obtida pelo Imaflora na certificação de médias e grandes operações é destinada ao Fundo
Social de Certificação, que pode ser solicitado por operações florestais comunitárias ou pequenos proprietários
para a realização de avaliações de certificação e atividades afins. Diversas organizações não governamentais e
governamentais também apoiam a certificação do manejo florestal desses projetos. O Imaflora ainda possui um
Banco de Auditores Voluntários, composto por especialistas de diferentes áreas relacionadas ao manejo florestal,
que realizam avaliações de certificação em projetos florestais comunitários a custos mais acessíveis.

2.6 BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO
A certificação florestal atinge vários setores da sociedade e traz vantagens tanto pecuniárias, quanto do
ponto de vista da conservação ambiental e justiça social. Os principais benefícios da certificação florestal FSC
estão apresentadas no Quadro 3.
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Quadro 3. Benefícios da certificação FSC
Destinatário
Empresário

Trabalhadores e
habitantes da
floresta
Sociedade em
geral

Benefícios
Permite o controle do estoque e cria o mercado futuro (o empresário sabe exatamente quantas árvores, quais
espécies possui e quando cada uma estará disponível para a colheita); aumenta o rendimento da floresta (mais
produtividade, menos desperdício e regeneração mais rápida); vantagem competitiva (agrega valor e otimiza a
operação); facilita o acesso a novos mercados (o selo é um passaporte para novos nichos e clientes); desenvolve
e melhora a imagem pública da empresa; facilidade de acesso a fontes de financiamento.
Garante o respeito aos direitos legais dos trabalhadores; elimina o trabalho forçado e a mão de obra infantil;
promove os direitos dos povos indígenas e comunidades locais; contribui para a redução de acidentes de
trabalho; cria um novo espaço de participação para os trabalhadores e povos da floresta na definição dos
padrões e no monitoramento das operações certificadas.
Combate a madeira ilegal, garante o recolhimento de impostos e outras contribuições legais, gerando recursos
para o setor público; incentiva o manejo florestal sustentado e elimina práticas predatórias; mantém as funções
ecológicas e a integridade das florestas; garante o cumprimento às leis vigentes; promove a sustentabilidade do
emprego.

Um tema pouco debatido é a interface e as possíveis sinergias entre as políticas públicas e a certificação
de produtos florestais. Seria possível, por exemplo, simplificar os procedimentos e reduzir os custos do
licenciamento ambiental em unidades de manejo florestal certificadas, pois essas passam por avaliações periódicas
com equipes de auditores muito bem qualificados (VIANA ET AL., 2003). Também há a possibilidade de utilizar
áreas certificadas como modelo para atividades de extensão florestal, desenvolvendo visitas e treinamentos que
podem ser úteis tanto para técnicos quanto para empresários e lideranças políticas ou ainda como polos de
desenvolvimento de tecnologias florestais. As operações certificadas podem ainda oferecer oportunidades para o
aprimoramento dos instrumentos atuais de financiamento, ajustando-os à realidade do setor florestal, uma vez
que existe uma grande deficiência nos instrumentos voltados para o apoio financeiro e creditício de atividades de
produção florestal (VIANA ET AL., 2002).
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2.7 PANORAMA ATUAL DO SELO FSC
Hoje a marca FSC é o selo verde mais reconhecido no setor florestal em todo o mundo, com mais de
600 membros afiliados em 71 países. Em 2007, existiam 906 operações de manejo florestal certificadas, e cerca de
5.400 certificações de cadeia de custódia, distribuídas em mais de 70 países. Foram certificadas 91 milhões de
hectares, o que corresponde a 10% das florestas manejadas do mundo. No Brasil, havia 67 operações florestais
com o certificado de manejo florestal enquanto a certificação da cadeia de custódia já foi dada a mais de 340
empresas e comunidades. No país, a área com a certificação FSC corresponde a cerca de 5 milhões de hectares,
sendo aproximadamente 55% de florestas nativas e 44% de florestas plantadas. O país possui o maior numero de
empreendimentos certificados na América Latina e é o 6° no ranking mundial (FSC BRASIL, 2011).
Existem também florestas públicas, como a Floresta Estadual do Antimary, no Acre, e 10 experiências
de manejo comunitário certificadas no país, todas localizadas na Amazônia (FSC BRASIL, 2011). Os índios
Kayapós da Terra Indígena do Baú, no sudoeste do Pará, até 2008, detinham o único certificado FSC para
produtos indígenas no Brasil. Responsáveis pelo manejo de 1,5 milhões de hectares de floresta, a maior área
certificada em florestas tropicais do mundo, os Kayapós produziram cerca de quatro toneladas de óleo de
castanha-do-Brasil certificado em 2007.
Cerca de 40% da área certificada no Brasil está nas plantações florestais localizadas majoritariamente no
sul e sudeste do país, principalmente na Mata Atlântica. Outros 30% estão nas mãos de comunidades tradicionais,
destacando-se a Terra Indígena do Baú, com mais de 1,5 milhão de hectares, certificada para o manejo de
produtos florestais não-madeireiros. Outros 23% estão certificados para a produção de madeira em escala
empresarial, e 9% das áreas são plantações florestais na Amazônia, concentradas nos estados do Pará, Amapá e
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Mato Grosso. Áreas manejadas por comunidades para a extração de madeira constituem menos de 1% do total de
áreas florestais brasileiras certificadas (HowStuffWorks, 2011).
Já existem mais de 200 tipos de produtos com o selo FSC no Brasil, disponíveis nas principais lojas de
varejo. São variados os setores que hoje fazem uso do selo FSC, incluindo o setor de casa e decoração, construção
civil, cosmético, móveis, livros, utensílios domésticos, entre outros (FSC BRASIL, 2011).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O selo FSC nasceu como fruto de iniciativas que buscavam a sustentabilidade do desenvolvimento no
mundo inteiro, sendo esse um compromisso assumido por diversos países. O setor florestal reconheceu a
necessidade de se adequar a esse novo momento e aderiu à certificação como um instrumento para assegurar a
origem dos seus produtos e, nesse contexto, a certificação FSC é a que se destaca dentre as demais. O selo FSC
não só atende às exigências de um mercado consumidor consciente, como também desempenha importante papel
na promoção de um desenvolvimento sustentável por manter padrões de desempenho ambiental, social e
econômico para as operações de manejo no mundo inteiro.
A caminhada rumo ao manejo florestal sustentável é longa e, enquanto ela é percorrida, práticas de
gestão para um bom manejo florestal devem ser utilizadas ao mesmo tempo em que a pesquisa e o esforço para o
melhoramento contínuo são estimulados. Nesse contexto, a certificação florestal parece ser um instrumento capaz
de possibilitar o alcance do objetivo final.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil ocupa posição de destaque na produção e exportação mundial de café, com representatividade
de 35% na produção total do período de 2009 a 2014 (USDA, 2014). Esta produção vem sofrendo mudanças nos
últimos anos com questões ligadas à sustentabilidade, uma vez que segundo Guedes, Torres e Campos (2014) e
Montibeller Junior (2007), as produções devem atender a demandas econômicas, sociais e ambientais, sem
comprometer, todavia, o acesso a alimentos das gerações futuras. Os autores também afirmam que para o
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fortalecimento da produção sustentável no Brasil, alguns aspectos são necessários, como: aumentar o acesso aos
produtos agroalimentares brasileiros e desenvolvê-los para que esses acompanhem mudanças de hábitos de
consumo internacionalmente, e melhorar a imagem dos mesmos.
Para Buainain (2014), o produtor rural brasileiro já não é mais exclusivamente um tomador de preço no
mercado, mas sim, um agente de um mercado competitivo mais regulamentado por meio de acordos
internacionais, exigências ambientais e padrões de sustentabilidade (seja em questões de segurança alimentar,
fitossanitárias ou agendas ligadas ao Agronegócio). Assim, segundo o autor, essa nova realidade gera mudanças
nas características de produção, geração e acúmulo de conhecimentos pelos produtores, como no uso da terra nas
propriedades rurais por meio da intensificação da produção, na qual os recursos de conhecimento e gestão
ganham significância diante do recurso terra.
Essas mudanças, segundo Possas (2008), conduzem a um processo de seleção natural entre o ambiente
externo e as organizações, a qual altera o próprio conceito de competitividade, antes baseada exclusivamente nas
dimensões tecnológica e de custos, e mais recentemente, considerando também fatores organizacionais,
contratuais e estratégicos.
Segundo Brunori, Rossi e Guidi (2012), o ritmo e a intensidade das mudanças na agricultura e nas zonas
rurais também desafiam suposições amplamente partilhadas, demandando uma reformulação das relações
agrícolas e rurais. Tais reformulações aproximam os produtores dos consumidores finais, imprimindo-lhes
necessidade de melhor fornecer e obter informações de mercado, como a demanda dos consumidores finais e
seus perfis. Essa perspectiva de mudanças está diretamente ligada à noção de criação de valor, definida por
Coltrain, Barton e Boland (2000) como a adição de valor econômico a um produto, dadas as alterações de suas
características de produção, tempo e formas, sendo possíveis de alcance por meio de ações de inovação
(melhorias/ transformações em processos, produtos agrícolas existentes, ou o desenvolvimento de novos
produtos e processos) ou de coordenação (arranjos organizacionais entre agentes que produzem e o mercado).
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Essa conceituação de criação de valor não está exclusivamente centrada em um produto ou processo,
mas sim, intrinsicamente relacionada à implementação de inovações nas cadeias agroindustriais, desde questões
ligadas à produção de insumos, processos produtivos, até formas de comercialização finais do produto (SANTINI
et al. 2006).
Outra faceta da criação de valor, especificamente para os sistemas agrícolas, está diretamente ligada à
sustentabilidade, que segundo Altieri e Nicholls (2005) deve respeitar e objetivar a princípios de conservação
ecológicos, promover a equidade social por meio do conhecimento, sem desconsiderar a viabilidade econômica.
A sustentabilidade também está relacionada ao crescimento que desenvolva a relação entre o aspecto
econômico e seu reflexo positivo na qualidade de vida das pessoas com o cuidado ambiental (MONTIBELLER
JUNIOR, 2007).
Nesse contexto, as certificações podem ser analisadas como importantes estratégias de diferenciação
para as propriedades rurais, na perspectiva de Nunes et al., 2013, Mancini, 2013 e Hatanaka, Bain e Busch, 2005,
agregando valor e informação a seus produtos. Além disso, muitas certificações também permitem formas de
produção vinculadas aos critérios da sustentabilidade.
Assim, este artigo se propõe a demonstrar, por meio da bibliografia apresentada, como as certificações
possuem contribuições para a criação de valor e no desenvolvimento da produção agroalimentar sustentável, de
modo amplo, e com algumas exemplificações para o produto café. Para tal, este artigo está organizado em quatro
seções, sendo que após esta introdução é apresentado o método utilizado; a terceira seção traz o desenvolvimento
a partir de levantamento teórico acerca do tema de certificação e desdobramentos à sustentabilidade, e a quarta
seção apresenta algumas considerações finais.
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2. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa, delimitada por Dalfovo, Lana e
Silveira (2008) como ideal para situações em que os números não são os únicos elementos de indicadores das
informações coletadas, mas sim, palavras e interpretações. O artigo foi desenvolvido a partir do método de
levantamento bibliográfico, com as vertentes principais da literatura baseadas na evolução contemporânea da
agricultura e a inclusão da sustentabilidade, bem como das aplicações das certificações nas propriedades rurais. O
levantamento da bibliografia foi realizado junto às bases científicas eletrônicas, como Web of Science e Scopus,
focado ao período de 2003 em diante.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Certificações agroalimentares e sustentabilidade
As certificações podem ser compreendidas no contexto da estratégia de criação de valor e de
incorporação de inovações na agricultura. Isso porque, segundo Hatanaka, Bain e Busch (2005), as certificações
servem como forma de estratégia de diferenciação e podem remodelar relações sociais, econômicas e políticas,
aumentando a influência de alguns atores ao longo de uma cadeia agroindustrial. No caso dos produtores rurais,
os autores argumentam que esses podem fazer uso das certificações para se manter em uma cadeia de
suprimentos ou, até mesmo, aumentar a fatia de mercado, assim como acessar novos nichos de mercado. Tais
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nichos de produtos não convencionais possuem valor tanto como um canal de comercialização, como uma forma
de se aumentar a confiabilidade entre os atores de uma cadeia produtiva, tornando o produto mais competitivo
(HATANAKA, BAIN e BUSCH, 2005).
Nunes et al. (2013) demonstraram que a certificação tem a função de complementar e aumentar o valor
de produtos agroalimentares, desde que os investimentos necessários sejam realizados. Os autores evidenciaram
que ganhos adicionais podem ser acessados pelos produtores, caso estes informem características como origem e
processo produtivo de seus produtos.
Entre as diversas certificações e registros ligados à agricultura, estão:
Boas Práticas Agropecuárias (BPA): São um conjunto de procedimentos adequados em todas as
etapas da obtenção, produção, processamento, armazenamento, transporte e distribuição de matérias-primas,
insumos e produtos agroalimentares desde os elos primários de produção, devendo ser mantidos ao longo de
todas as etapas e demais elos das cadeias e sistemas de produção de alimentos (BRASIL, 2014).
Fairtrade: Segundo a Fairtrade International (2014), a certificação Fairtrade é a garantia de uma
abordagem alternativa de comércio baseada na parceria entre produtores e consumidores, que se propõe a
melhorar as formas de negociação e troca para garantir o futuro dos membros envolvidos na atividade.
Indicação Geográfica: Indicações Geográficas é um tipo de registro que garante a proteção e
identidade da cultura local. As IGs são concedidas e registradas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) e são classificadas em (INPI, 2013):

Indicação de Procedência (IP) - é o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma
localidade de seu território que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de
determinado produto ou prestação de determinado serviço. É importante lembrar que no caso da Indicação
de Procedência é necessária a apresentação de documentos que comprovem que o nome geográfico seja
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto, ou prestação do serviço;

138 - Gestão Ambiental e Sustentabilidade

Denominação de Origem (DO) - é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu
território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Na solicitação da IG de
Denominação de Origem deve ser apresentada também a descrição das qualidades e as características do
produto ou serviço que se destacam, exclusiva ou essencialmente, por causa do meio geográfico, ou aos
fatores naturais e humanos (INPI, 2013).

Orgânicos: A certificação orgânica, oferecida pelo IBD (Instituto Biodinânico), por exemplo, garante a
conformidade da produção de alimentos orgânicos, com variações conforme o mercado interno, Americano e
Europeu (IBD, 2014).
Segundo Lourenzani, Lourenzani e Pigatto (2012), em análise da certificação BPA na fruticultura, a
obtenção da BPA pode trazer avanços técnicos, econômicos e ambientais, além de mudanças no comportamento
dos produtores nesse processo. Entre esses avanços, os autores destacaram a melhoria no uso dos agrotóxicos,
que passaram a ter aplicação controlada, diminuindo a contaminação da produção, meio ambiente e dos
trabalhadores. A análise de Dorr e Grote (2009), também na fruticultura, demonstrou que as certificações
GLOBALGAP e Fairtrade tiveram o papel de catalisador das exportações e trouxeram ganhos de renda por parte
dos produtores certificados. Neste caso, os autores não constataram efeitos de marginalização de produtores
originários da implantação das certificações.
Kilian et al. (2006) também evidenciaram que as certificações sustentáveis, no caso dos produtores de
café da América Central, geraram ganhos originários de melhores preços de mercado.
Mancini (2013), ao pesquisar sobre os registros de Indicação Geográfica de produtos como cafés e
queijos na América Latina, demonstrou que as mesmas de fato adicionam valor a cadeias produtivas nas regiões
em desenvolvimento. A autora afirma que os produtores mais pobres devem ser protegidos de atores que detém
poder na cadeia, por meio de ações que promovam o acesso a informação, estrutura de produção e canais de
comercialização.
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Lourenzani (2013), ao analisar duas regiões de café de origem no Brasil (Serra da Mantiqueira e Norte
Pioneiro do Paraná), demonstrou que as IGs trouxeram melhorias na gestão das propriedades, por meio da
adoção de inovações tecnológicas e gerenciais, sendo que tais melhorias proporcionaram aos produtores rurais de
café o acesso a mercados de maior preço do produto. Teuber (2007) comparou os cafés de origem nos países
Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Etiópia, confirmando também que os produtores de café com alta qualidade
(providas por IGs) obtiveram acesso a mercados que valorizam altamente seus produtos, como os Estados
Unidos e Japão, principalmente. A autora também afirma que a gestão do conhecimento é importante nesse caso,
pois como o café é um produto semiacabado nas propriedades rurais, os produtores devem ter conhecimento
sobre o produto final café de origem e suas características.
Vivas, Coelho e Esteves (2007), em análise da produção de queijos de origem em Portugal concluíram
que as IGs aumentaram a visibilidade e os ganhos de seus produtos, tendo como um dos principais fatores de
influência na decisão de compra dos consumidores, as características de sabor e também o fato de serem
registrados, aumentando a confiabilidade do produto.
No que diz respeito às Denominações de Origem (DOs), Caldas (2003) as avalia como uma estratégia
para desenvolver regiões locais, por meio do acesso a novos mercados e agregação de valor ao produto, uma vez
que as regiões e lugares desses tipos de registros assumem uma perspectiva singular de oportunidades de novas
formas de organização do território e desenvolvimento tecnológico. Afirma também que esse desenvolvimento
tem potencial para a transformação da agricultura local em um modelo voltado à sustentabilidade e eficiente em
aspectos organizacionais, como logísticos e de marketing, bem como uma forma de melhoria na qualidade de vida
dos agentes envolvidos no processo produtivo. O quadro a seguir demonstra uma síntese da literatura referente às
certificações (autores e tipos de certificações e/ ou registros trabalhados) e impactos relacionados (quando
possível) à sustentabilidade.
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Quadro 1 – Sistematização referente às certificações (e/ ou registros) e impactos relacionados à sustentabilidade.

Grupo

Grupo 1

Grupo 1

Autor

Tipo de certificação e/ ou
registro

Caldas (2003)

Denominação de Origem
(Indicação Geográfica)

Lourenzani, Lourenzani e
Pigatto (2012)

BPA

Lourenzani (2013)

Fortalecimento de um território
específico e redução da desigualdade
Social.
Ambiental, como melhoria em uso de
agrotóxicos, com efeitos ao meio
ambiente e trabalhadores.
Socioeconômico, fortalecimento do
território local e melhoria nos aspectos
da gestão e processo.
Ganhos de renda e de coordenação da
cadeia produtiva.

Kilian et al. (2006)

Orgânicos e Fairtrade

Vivas, Coelho e Esteves
(2007)

Indicação geográfica

Acesso a nichos de mercados locais.

Teuber (2007)

Indicação Geográfica

Acesso a novos mercados.

Door e Grote (2009)

PIF, GLOBALGAP e Fairtrade

Melhorias na renda e acesso a
informação;
Ausência de sinais de marginalização.

Nunes et al. (2013)

Certificações como estratégia de
diferenciação

Melhoria na qualidade do produto,
mas com necessidade de
investimentos.

Hatanaka, Bain e Busch
(2005)

Certificações de terceira parte

Potencial exclusão dos produtores
mais pobres.

Mancini (2013)

Indicação geográfica

Potencial exclusão dos produtores
mais pobres;
Necessidade de Políticas Públicas.

Grupo 2

Grupo 3

Indicação geográfica

Impactos vinculados à
sustentabilidade

Fonte: elaborado pelos autores (2014).
Legenda: Grupo 1 - estudos que demonstraram impactos positivos diretamente ligados à sustentabilidade; Grupo 2 - estudos que mostraram impactos
não ligados diretamente à sustentabilidade; Grupo 3 - estudos que demonstraram os impactos negativos e seus potenciais em certificações.
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A tabela foi dividida em três grupos: O Grupo 1, de estudos que demonstraram impactos positivos diretamente
ligados à sustentabilidade; Grupo 2, de estudos que mostraram impactos não ligados diretamente à sustentabilidade; e
Grupo 3, os estudos que demonstraram os impactos negativos e seus potenciais das certificações.
De maneira geral, a bibliografia demonstra uma série de benefícios originários das certificações, como o acesso a
novos mercados, melhoria de renda, acesso a nichos locais, melhorias de processo de gestão e de fortalecimento local. Os
trabalhos elaborados por Nunes et al. (2013), Door e Grote (2009), Teuber (2007) e Kilian et al. (2006) apresentaram ganhos
ligados às condições de mercado. Vale lembrar que esta análise considerou os principais resultados da bibliografia e não os
conceitos das certificações em si. Por exemplo, a certificação de orgânicos em sua definição demonstra aspectos ligados a
questões ambientais, entretanto, o estudo de Kilian et al. (2006) demonstrou principalmente ganhos de renda dos
produtores certificados.
No caso das pesquisas de Caldas (2003), Lourenzani (2013) e Lourenzani, Lourenzani e Pigatto (2012), os
benefícios originários das certificações encontram-se também nas esferas social e ambiental voltadas à sustentabilidade.
Estes benefícios estão diretamente ligados ao desenvolvimento de uma localidade, seja por proteções geográficas (Caldas
2003; Lourenzani 2013), ou por melhorias de práticas ambientais de um grupo de produtores, como em Lourenzani,
Lourenzani e Pigatto (2012).
Entretanto, em pesquisas como de Hatanaka, Bain e Busch (2005) e Mancini (2013), foi identificada a necessidade
de investimentos para a implantação efetiva das certificações. No trabalho de Dorr e Grote (2009) em especial, a presença
de mais de uma certificação na mesma propriedade rural demonstrou menor rentabilidade em relação às que possuíam
apenas uma certificação ou registro, devido aos investimentos e custos oriundos para a manutenção das certificações.
Entre os benefícios, especificamente para o produto café, Teuber (2007), em sua pesquisa sobre os cafés de
origem demonstrou que também houve acesso a novos mercados (Americano e Japonês), bem como o aumento do volume
de exportação dos produtores de café da Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Etiópia. A autora destaca o café de origem
Colombiano, que conseguiu obter a reputação como um dos cafés de maior qualidade mundialmente. Mancini (2013)
demonstrou que houve de fato o acesso a mercados, a novos mercados, e com ganhos de renda por parte dos cafeicultores
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na América latina. Entretanto, a autora destaca a necessidade de proteção aos produtores com menor capacidade de
investimentos, para que não ocorra um processo de marginalização daqueles que não conseguiram aderir à certificação.
Além dos benefícios citados anteriormente, Lourenzani (2013) em seu estudo sobre o café de origem no Brasil, demonstrou
que o registro de Indicação Geográfica fornece aspectos de melhoria de gestão e fortalecimento local para agricultores
familiares.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura da literatura apresentada demonstra que os benefícios originários das certificações (e dos
registros) contribuem para a produção sustentável de produtos agroalimentares. Entre os benefícios identificados
é possível destacar: o acesso a novos mercados para exportação, ganhos de renda, melhorias de gestão, proteção e
desenvolvimento de comunidades locais e melhoria nas práticas ambientais.
Esses benefícios nem sempre contemplam todas as dimensões de desenvolvimento sustentável,
descritas, por exemplo, por Guedes, Torres e Campos (2014) nas esferas econômica, social e ambiental, porém
geram características combinadas de valor aos produtores e ao mercado. As pesquisas que demonstraram maior
impacto na produção sustentável levaram em consideração maior equilíbrio de aspectos ambientais e sociais
(fortalecimento local e melhorias em práticas ecológicas) em relação aos resultados econômicos (ganhos de renda
e acesso a fatias de mercado).
Especificamente para o produto café, as pesquisas demonstraram melhorias de condições locais voltadas
a uma produção sustentável, conforme exposto anteriormente, desde que haja um ambiente favorável em termos
de disponibilidade de investimentos e políticas públicas.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos principais males do progresso é a geração de resíduos pelo homem. Tais compostos são os
rejeitos da qualidade de vida que a humanidade sempre buscou e, por não pertencerem a nenhum ciclo, acabam
por trazer desequilíbrios físicos, químicos ou biológicos ao meio ambiente. Dentre todos os tipos de resíduos
gerados, os que causam o impacto mais gritante são os de difícil degradação. Este tipo de resíduo impacta a
natureza de forma física e acaba trazendo prejuízos, principalmente, à própria sociedade (DYER, 2009).
Um desses resíduos é o plástico, que devido à pouca degradabilidade e baixa densidade, ocupa vastos
espaços no ambiente por um longo tempo. Com o crescente uso desse tipo de material, principalmente na área de
embalagens, cujo descarte é muito mais rápido quando comparado a outros produtos, tem-se um agravamento da
situação dos locais de destino de lixo (MANCINI et al., 1998).
Segundo Haigert (2009), a reciclagem é uma das formas de reduzir o volume de sólidos urbanos e vem
sendo estimulada em várias cidades. A reciclagem permite, entre outros: recuperar matéria-prima, economizar
energia, reduzir o impacto ambiental, criar novos postos de trabalho e gerar renda.
As garrafas PET são utilizadas basicamente para o armazenamento de bebidas e, após o consumo, elas
acabam se destinando a aterros sanitários. Atualmente, este espaço está ficando cada vez mais escasso devido ao
alto crescimento da população de consumo e também pela dificuldade de decomposição desse material. Além
disso, elas têm demonstrado bastante resistência mecânica e térmica, o que as tornam fortes candidatas para ser
utilizadas no ramo da construção civil. Concomitantemente, o custo da edificação feita por PET é muito menor e
os impactos ambientais causados por esse material podem diminuir consideravelmente (GALLI et al., 2012).
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Este projeto teve como objetivo estudar maneiras de reaproveitar as garrafas de PET na construção civil,
contribuindo assim com o meio ambiente; construir um espaço piloto na FATEC de Presidente Prudente com
garrafas de PET, fazer a análise de custo desta construção e compará-la a uma construção de alvenaria.

2. METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido no campus da Fatec de Presidente Prudente localizada na Rua Terezina, n°
75, Vila Paulo Roberto, Presidente Prudente - SP.
A primeira etapa consistiu em definir o layout do ambiente e o preenchimento das garrafas de PET de 2
litros utilizadas na obra. Após essa etapa, iniciou-se a construção do ambiente e firmaram-se parcerias para reduzir
custos. Decidiu-se por construir um ambiente, denominado Casa PET, com uma área total de 24 m2, sendo um
cômodo de 16 m2 e uma área de serviço de 8 m2 de área.
A fundação, as paredes e as muretas do ambiente foram construídas com garrafas de PET deitadas
sobrepostas preenchidas com areia lavada ou solo-cimento em seu interior e foram unidas com massa semelhante
à utilizada para assentar tijolos. Optou-se por uma laje impermeabilizada ao invés de um telhado comum e, essa
laje foi construída com uma pequena inclinação para que no futuro possa acomodar um telhado verde.
Todos os demais materiais necessários para a obra foram cotados nos depósitos da cidade e a mão-deobra foi contratada. Além disso, as etapas da obra foram acompanhadas pelos Professores Responsáveis e/ou
alunos integrantes do projeto. O andamento do projeto foi divulgado nas redes sociais.
Para fazer um comparativo entre o custo de um ambiente com materiais recicláveis e um ambiente de
alvenaria com as mesmas características, elaborou-se uma planilha de custo considerando 1 m2 de parede feita
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com garrafas de PET preenchidas com areia lavada, garrafas de PET preenchidas com solo-cimento, tijolos
comuns e tijolos de 6 furos.

3. RESULTADOS

Antes de iniciar a construção da Casa PET decidiu-se pelo layout da mesma, estratégias para arrecadar
garrafas de PET e divulgar o projeto. Além disso, foram realizados testes com o intuito de determinar o material
ideal para o preenchimento das garrafas de PET utilizadas na construção do ambiente. Na fundação foi utilizada
garrafas de PET preenchidas com areia lavada e nas paredes e muretas foram utilizadas garrafas de PET
preenchidas com solo-cimento. Todas essas etapas estão descritas em Viais et al. (2013).
Em relação à fundação, utilizou-se aproximadamente 500 garrafas preenchidas com areia lavada no
baldrame e foram feitos 6 brocas de 30 cm de largura por 30 cm de comprimento e 1 m de profundidade. Para o
preenchimento das brocas utilizou-se concreto e ferro de construção (Figura 1).

Figura 1. Fundação.
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Na construção das colunas, ao todo 6 colunas de 2,80 m de altura, o material utilizado foi concreto e
ferro de construção. Nas quatro colunas de canto, utilizou-se uma lâmina de alumínio para dar o formato
arredondado que, além de melhorar a questão estética, economizou-se concreto (Figura 2).

Figura 2. Colunas.

Foram preenchidas cerca de 3510 garrafas de PET com solo-cimento (Figura 3) para a construção das
paredes e muretas. Para que isso fosse possível, algumas pessoas trabalharam por aproximadamente 20 dias
fazendo este preenchimento para que as garrafas ficassem prontas para o uso na obra.
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Figura 3. Garrafas de PET preenchidas com solo-cimento.

Enquanto as garrafas eram preenchidas, foram feitos moldes de madeira e, nesses moldes, foram
construídos utilizando ferro e concreto o batente da janela e o batente da porta da Casa PET (Figura 4).

Figura 4. Batentes da Casa PET.

Com as garrafas e batentes prontos, as paredes e as muretas (Figura 5) começaram a ser erguidas
empregando entre uma garrafa e outra uma massa semelhante a utilizada para assentar lajotas. Além disso, foram
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fixados os batentes e a maior dificuldade nesta fase da obra foi colocar o batente da janela devido ao seu peso. No
total foram utilizadas aproximadamente 4000 garrafas de PET na obra.

Figura 5. Levantamento das paredes e muretas da Casa PET.

Com as paredes prontas, iniciou-se o reboco interno. Este reboco foi feito de modo que as tampas das
garrafas ficassem visíveis. Na parte externa decidiu-se por não rebocar as paredes, pois a ideia é que as pessoas
vejam a casa e percebam que são paredes construídas utilizando garrafas de PET tanto quando observada por fora
quanto por dentro, além disso, muitas pessoas elogiaram este acabamento mais rústico. Também nesta etapa
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decidiu-se o local onde serão instalados interruptores e tomadas para que fosse deixado o espaço necessário para a
passagem de mangueiras e posteriormente os fios elétricos (Figura 6).

Figura 6. Reboco da parte interna das paredes e detelhe da parte externa.

A próxima etapa foi construir a laje (Figura 7). Para isso, foi encomendado em uma loja especializada
trilhos de concreto com treliça para cobrir uma área de 38,5 m2. Optou-se por uma laje cujo preenchimento deuse por placas de isopor e concreto. Este tipo de preenchimento reduz as reações nos apoios das vigas para os
pilares e dos pilares até as fundações. O escoramento foi realizado com madeiramento e 5 escoras de ferro
alugados.
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Figura 7. Instalação da laje.

Encerrado o período de cura da laje, retiraram-se os escoramentos e iniciou-se o aterramento para que
fossem construídos o contra piso do cômodo e da área de serviço, e as calçadas no entorno da casa. Na sequência
foram confeccionadas molduras com tábuas de madeira para receber o concreto. Além disso, foi feita a ligação do
encanamento tanto para a captação de água quanto para a saída de esgoto do lavatório que posteriormente foi
instalado na área de serviço da casa. Também foi construída uma pequena coluna para auxiliar na sustentação da
mureta frontal. Todos esses detalhes podem ser vistos na Figura 8.

Figura 8. Calçadas no entorno da Casa PET.
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Com contrapiso terminado, iniciou-se a pintura da casa. Nas paredes internas e na parte interna das
muretas foram aplicados fundo preparador e em seguida tinta acrílica branco neve. No teto e nos beirais foi
aplicada apenas tinta acrílica branco neve. Nas vigas, colunas e batentes utilizou-se tinta acrílica verde folha. Nas
paredes externas, foi aplicado apenas resina com o intuito de proteger, selar e destacar a massa utilizada para
assentar as garrafas. E por fim, pintou-se a porta e a janela com tinta esmalte verde folha (Figura 9).

Figura 9. Pintura da Casa PET.

Paralelamente à pintura, deu-se inicio a fase de acabamento. Nesta fase foram executados os seguintes
serviços: colocação de pisos no cômodo e na área de serviço utilizando argamassa e finalizando com rejunte na
cor grafite; impermeabilização da parte superior da laje com produto específico para tal; instalação de pedras de
ardósia para finalização das muretas; colocação da janela, porta e lavatório em seus devidos lugares; colocação de
tijolos no entorno da laje deixando brechas no fundo para saída de água; instalação dos interruptores, tomadas e
luminárias. Estes serviços podem ser vistos na Figura 10.
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A impermeabilização e os tijolos assentados no entono da laje fazem parte das preparações para a futura
instalação do telhado verde sobre a casa.

Figura 10. Acabamento da Casa PET.
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O encerramento da construção do ambiente deu-se com o término da pintura tanto da parte interna
quanto da parte externa e a confecção de um jardim no entorno da obra. A Figura 11 apresenta o término da
construção da Casa PET.

Figura 11. Casa PET.

A contabilidade final dos custos da construção deste ambiente esta resumidamente descrita na Tabela 1.
Nesta tabela constam os valores de mão-de-obra e materiais necessários para a construção da Casa PET. As
outras despesas são parte do projeto e englobam principalmente custos com a divulgação, transportes, impostos,
equipamentos, além de outros serviços de mão-de-obra como jardinagem e para preenchimento das garrafas com
solo-cimento. O custo de construção do ambiente considerando apenas ao materiais e mão-de-obra da construção
foi de R$ 17.244,11, ou seja, R$ 718,50 m-2.
O total gasto no projeto foi de R$ 30.400,00, sendo R$ 30.000,00 conquistados por meio do 5º Prêmio
Instituto 3M para Estudantes Universitários em 2013 e R$ 400,00 recebidos por doações de terceiros.
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Tabela 1. Descrição dos custos do projeto Casa PET.
Despesas

Descrição

Valor (R$)

Materiais de construção

Materiais de construção utilizados na Casa PET

8.839,11

Mão-de-obra construção

Mão de obra empregada a construção da Casa PET

8.405,00

Mão-de-obra garrafas

Mão de obra empregada no preenchimento das Garrafas

3.120,00

Divulgação

Cartazes, Placas, Adesivos, Camisetas, Inscrições de Congressos, Maquete
eletrônica e Maquete

1.271,40

Jardinagem

Serviços de Jardinagem no entorno da casa

446,04

Impostos

Impostos pagos sobre a mão de obra

2.256,60

Equipamentos

Computador, Impressora, Acessórios de informática e Ferramentas

2.903,00

Combustível

Transporte

1110,00

Outros
Total

Sacos plásticos, fretes, lanches, aluguéis de equipamentos, serviços
terceirizados, etc.

2.048,85
30.400,00

Além desta análise, foi apurado o custo de 1 m2 de parede construída com garrafas de PET preenchidas
com areia lavada, garrafas de PET preenchidas com solo-cimento, tijolos comuns e tijolos de 6 furos (Figura 12).
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Figura 12. Materiais utilizados no comparativo.

Nos cálculos de 1 m2 de parede, não foram considerados a massa utilizada para assentar e rebocar o
material escolhido, a água utilizada para fazer o barro e o valor da garrafa de PET, pois a mesma foi adquirida por
meio de doações. Os valores desta análise são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Comparativo entre os possíveis materiais para construir as paredes.
Material

Preço Unitário
(R$)

Quantidade

Valor de 1 m2
(R$)

Garrafa de PET preenchida com areia lavada

0,14

100

14,00

Garrafa de PET preenchida com solo-cimento

0,20

100

20,00

Tijolo comum (19,5 X 8,5 X 4,5)

0,38

110

41,80

Tijolo de 6 furos (24 X 11,5 X 14)

0,58

28

16,24
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Ao analisar os dados comparativos, deve-se levar em consideração que a espessura da parede quando
construída com garrafas de PET será de aproximadamente 35 cm, enquanto a espessura das paredes construída
com tijolos comuns e tijolos de 6 furos são, respectivamente, 8,5 cm e 11,5 cm. Além disso, no caso da garrafa
preenchida com solo-cimento, considerou-se o preço da terra, caso contrário, teríamos um custo de R$ 16,00 m-2.

4. CONCLUSÕES

O projeto apresentou bons resultados no que diz respeito a construção, fez grandes parcerias com
empresas e pessoas, e divulgou a ideia tanto na região de Presidente Prudente quanto fora por meio de congressos
e feiras. O ambiente será inaugurado no início de outubro e teve um custo total de materiais e mão-de-obra de R$
17.244,11, ou seja, R$ 718,50 m-2. O restante R$ 13.155,89 foram gastos em outras frentes segundo a tabela
apresentada. Também pode-se notar pelo comparativo feito que o custo de 1 m2 de parede feita com garrafas de
PET é inferior aos demais materiais se considerarmos no cálculo a espessura da parede. Além disso, o valor total
desse ambiente poderá ser reduzido caso dê-se preferência por um telhado convencional e colunas menos
espessas.
Esse modelo de ambiente é uma alternativa viável tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental
em determinadas situações. Além disso, é visível que sua exposição incentiva o ato de reciclar materiais tais como
as garrafas de PET e despertam a curiosidade das pessoas por novas formas de construção e uso de materiais.
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