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Apresentação
Novos paradigmas, práticas sociais e 
desafios para a Governança Ambiental  

Pedro Roberto Jacobi1

As aceleradas mudanças no plano social, econômico, tecnoló-
gico e ambiental desafiam cada vez mais as estruturas tradicionais 
dos governos. O uso do termo “governança” reflete o deslocamento 
de abordagens focadas no conceito de governo, para um conceito 
mais abrangente de governança que incorpora os atores não estatais.  

Governança é um conceito que tem se difundido muito, sendo 
hoje utilizado de forma difusa, seja no campo das ideias políticas, 
econômicas ou científicas. Abrange diferentes visões e significados, 
e suas múltiplas dimensões e usos possíveis permitem uma aborda-
gem bastante ampla.

Nos anos 1970, a palavra “governança” era entendida como 
“governar”, e governo como processo. Atualmente, o termo “gover-
nança” passou a ser usado, principalmente, para indicar um novo 
modo de governar, que difere dos modelos hierárquicos tradicionais 
em que as autoridades de estado exercem controle soberano sobre 
as pessoas e grupos da sociedade civil. Ao falarmos de Governança 

1. Professor Titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência Ambiental/Instituto de Energia e Ambiente da Uni-
versidade de São Paulo. Pesquisador do NAPP INCLINE/USP. Editor da 
Revista Ambiente e Sociedade. Pesquisador 1A CNPq.
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nos referimos basicamente a um modo não hierárquico de governo, 
onde atores não-estatais, e diversos segmentos participam na for-
mulação e implementação de políticas públicas.

Trata-se, portanto, de um conceito que transcende um simples 
conjunto de formatos de gestão. A Governança Ambiental pode 
ser desdobrada em sua dimensão instrumental e de compartilha-
mento baseada na participação ampliada em todos os processos, o 
que demanda o envolvimento ativo de todas as partes interessadas 
(stakeholders) em agendas pautadas pela busca de cooperação e 
consenso. 

A Governança Ambiental está relacionada com a implementa-
ção socialmente aceitável de políticas públicas, um termo mais in-
clusivo que governo, por abranger as relações entre sociedade, Esta-
do, mercados, direito, instituições, políticas e ações governamentais, 
associadas à qualidade de vida e aos aspectos que relacionam-se 
com a saúde ambiental. Isto implica no estabelecimento de um sis-
tema de regras, normas e condutas que refletem valores e visões de 
mundo daqueles indivíduos sujeitos a esse marco normativo. Na vi-
são da complementaridade entre o governo e a sociedade, promove 
compartilhamento de responsabilidade e accountability entre atores 
públicos, privados e o meio ambiente. 

O fortalecimento da Governança Ambiental pode ter muitas es-
tratégias (institucionais ou não), como as arenas de negociação, as 
práticas educativas e a participação da sociedade civil, ferramentas 
que contribuem para o processo de construção de tomada de decisão 
compartilhada. A construção desse sistema é um processo partici-
pativo, e acima de tudo, de aprendizagem. 

As relações entre Estado e sociedade civil podem efetivar alian-
ças e cooperação, entretanto muitas iniciativas são permeadas por 
conflitos que decorrem das assimetrias sociais e das desiguais for-
mas de organização e participação dos diversos atores envolvidos. 
Observa-se que nos processos de descentralização e cogerencia-
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13Apresentação Pedro R. Jacobi

mento dos recursos naturais; nos arranjos em que atores interagem 
de modo cooperativo, representando diversos segmentos – Poder 
Público, sociedade civil organizada e iniciativa privada – existe al-
guma forma de sinergia entre o Poder Público e a sociedade, que 
estabelece um capital social que tem importância nas relações entre 
os diversos segmentos. E os impactos das práticas participativas na 
gestão, apesar de controversas, apontam para uma nova qualidade 
de cidadania, que abre novos espaços de participação sócio-política 
e influenciam qualitativamente na transformação do estado atual da 
Governança Ambiental no Brasil. 

Os textos apresentados neste volume, resultantes de Disserta-
ções de Mestrado e Teses de Doutorado, defendidas entre o segundo 
semestre de 2010 e o início de 2012, representam a continuidade 
de um projeto inicial do PROCAM: publicizar os trabalhos elabo-
rados por nossos alunos, enfatizando a dimensão interdisciplinar e 
a diversidade que são marcas do programa, desde a sua criação há 
vinte e dois anos. Apresentam-se, neste oitavo volume, os resultados 
de vinte Dissertações de Mestrado e de cinco Teses de Doutorado.

O artigo de Luciana Travassos e Marta Dora Grostein, re-
sultado da Tese de Doutorado com o mesmo título e defendida 
em 2010, Revelando os rios. Novos paradigmas para a interven-
ção em fundos de vale urbanos no município de São Paulo, ana-
lisa o desenvolvimento das novas políticas públicas que abor-
dam a relação entre rios, várzeas e áreas urbanas na cidade de  
São Paulo. Observa-se que há avanços nestas políticas, o que in-
dica que a relação estabelecida com o sistema hídrico no século 
passado está em processo de transformação. Contudo, permanece o 
caráter setorial das intervenções, resultando em ações muitas vezes 
incompletas. Como resposta às questões colocadas pela análise, fo-
ram sugeridos alguns parâmetros para o planejamento, implantação 
e gestão de caminhos verdes, parques lineares, ou outros espaços 
livres públicos em fundos de vale.
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Ana Lucia Gomes dos Santos e Sueli Angelo Furlan em artigo 
fruto de Dissertação de Mestrado de mesmo nome, Os manguezais 
da Baixada Santista, SP, analisam a consequência do processo de 
ocupação da Baixada Santista, em São Paulo para o ecossistema 
manguezal. O recorte espacial abrange áreas de cinco municípios: 
Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá, escolhidos 
por representar as maiores alterações nos manguezais dessa região, 
a partir de um mapeamento dos manguezais existentes, e utilizando 
fotografias aéreas dos anos de 1962, 1994 e 2001. Constatou-se, nas 
imagens aéreas, a ocorrência de uma considerável área coberta por 
manguezais, contudo, ao longo dos anos, ocorreu uma diminuição 
desse ambiente, devido, principalmente, à expansão urbana, indus-
trial e portuária. Considera-se que, independente do seu estado de 
conservação, os manguezais devem ser mantidos na região da Bai-
xada Santista, pois o ecossistema ainda exerce suas funções vitais. 

Alexandra Franciscatto Penteado Sampaio e Joseph Harari 
apresentam em texto resultado da Dissertação de Mestrado com tí-
tulo  Avaliação da correlação entre parâmetros de qualidade da água 
e socioeconômicos no complexo estuarino de Santos - São Vicente, 
através de modelagem numérica ambiental, uma avaliação da con-
taminação das águas do Sistema Estuarino de Santos e São Vicente 
(SESS) por esgotos domésticos, através da aplicação de modelagem 
numérica para a análise da dispersão e decaimento da bactéria  
Escherichia coli introduzida por fontes pontuais e difusas identifi-
cadas nas áreas urbanas. Resultados obtidos apontaram um baixo 
nível de atendimento da rede sanitária, ocasionado pela ausência 
de saneamento adequado na região, incluindo bairros urbanizados 
sem rede coletora de esgoto e uma grande quantidade de moradias 
precárias irregulares próximas aos corpos d’água. A aplicação da 
modelagem demonstrou que a baixa qualidade microbiológica das 
águas estuarinas, devido à alta concentração de Escherichia coli, 
além de ser responsável pela queda da balneabilidade das águas em 
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todo o SESS, também pode, em marés de sizígia, afetar a qualidade 
das praias da Baía de Santos e de São Vicente. 

O artigo de Franco Nadal Junqueira Villela e Joseph  
Harari, foi elaborado a partir da Dissertação de Mestrado Análise 
decadal do fluxo de CO

2
 entre o oceano e a atmosfera na passagem 

de Drake, Oceano Austral. Os autores mostram como para uma área 
de 75 mil km2 no Sul da Passagem de Drake, Oceano Austral, próxi-
mo à Península Antártica, foram calculadas as distribuições médias 
de 2000 a 2009, sazonais e decadal, do fluxo de CO

2
 na interface 

oceano-atmosfera e de suas variáveis associadas. O fluxo médio esti-
mado foi de 95 Gg

C
.ano-1 (gigagramas de carbono por ano), assim no 

balanço anual a superfície do mar é fonte de CO
2  

para a atmosfera, 
principalmente devido ao comportamento da região da plataforma 
continental no Inverno e na Primavera, quando, devido ao aumento 
dos ventos e ao resfriamento da temperatura do mar, há uma grande 
mistura com águas profundas, abundantes em carbono, levando a 
superfície marinha a um estado de superssaturação de CO

2
. No Ve-

rão e Outono, a bomba biológica é o processo dominante na discreta 
absorção de CO

2
 pela superfície marinha. 

Joselene Marques, Joseph Harari e Nair Pereira em Estudo com-
parativo de parâmetros físicos e biológicos no Atlântico Sul e Tropical, 
baseado em modelagem numérica e sensoriamento remoto, resultado 
de Dissertação de Mestrado, mostram como o estudo comparativo da 
produção primária e parâmetros abióticos permite uma visualização 
das relações de causa e efeito dos fenômenos oceânicos. O obje-
tivo principal do trabalho é compreender as relações no Atlântico 
Sul e Tropical, identificando padrões específicos de variabilidade 
de certos parâmetros físicos e biológicos para cada região. A vali-
dação do modelo hidrodinâmico demonstrou existir uma razoável 
concordância de seus resultados quando comparados a medições. 
Esta pesquisa poderá futuramente fornecer subsídios em atividades 
econômicas, como a pesca, e na delimitação de áreas de proteção 
ambiental marinha ou regiões propícias à maricultura.
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Em Poluição aquática em Santos (SP): uma abordagem inter-
disciplinar, resultante de Dissertação de Mestrado com o mesmo 
título defendida em 2010, Andréa Pimenta Ambrozevicius e Ana 
Lúcia Brandimarte abordam a partir da análise dos canais de dre-
nagem pluvial urbana e das praias de Santos (SP), e através de me-
todologias diversas: caracterização da qualidade da água; pesquisas 
sobre políticas públicas e aplicação de entrevistas estruturadas. Em 
relação à qualidade das águas, os resultados indicam toxicidade 
aquática e severa contaminação de origem fecal. Algumas políticas 
públicas surtiram efeitos positivos, mas não foram suficientes para 
melhorar a qualidade da água ou mantê-la adequada. Constatou-
-se também que existe apenas um envolvimento incipiente da po-
pulação nas questões ambientais. Conclui-se que a qualidade das 
águas costeiras em Santos é crítica, como resultado de um modelo 
insustentável de desenvolvimento, falta de planejamento e políticas 
públicas inconsistentes. 

Renato Pasqual e Joseph Harari em Avaliação de indica-
dores de gestão e sustentabilidade para o Porto de Santos, SP, 
texto resultante de Dissertação de Mestrado, levantam a proble-
mática da utilização deste tipo de indicador para as atividades  
portuárias, sua importância e dificuldades. A pesquisa biblio-
gráfica e documental de caráter exploratório buscou o correto 
entendimento do contexto atual de operação do Porto de San-
tos, SP, e as possibilidades de melhoria da gestão portuária para 
a sustentabilidade. Com base em uma metodologia amplamen-
te aceita internacionalmente – o GRI (Global Reporting Initia-
tive) – e análise de informações coletadas junto à autoridade  
portuária – CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo) – 
o estudo apresenta uma proposta de estrutura de indicadores para a 
gestão e relato de sustentabilidade, com base nos atuais indicadores 
de gestão do porto.

Em Aprendizagem social e governança da água na sub-bacia 
hidrográfica Cotia-Guarapiranga, São Paulo, elaborado a partir da 
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Dissertação de Mestrado Governança da Água e aprendizagem social 
no Subcomitê da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga – Região 
Metropolitana de São Paulo e defendida em 2009, Rosilene Apare-
cida Nunes dos Santos e Pedro Roberto Jacobi, analisam o processo 
participativo para a criação da Lei Específica da Guarapiranga (Lei 
n.º 12.233 de 16/01/2006), nos aspectos da governança da água e 
da aprendizagem social. Foi desenvolvida com base na experiência 
do Subcomitê da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-
-CG), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). No processo 
de negociação para aprovação da referida Lei, entre 1999 e 2006. 
Estiveram envolvidos os representantes dos segmentos do Poder Pú-
blico, estado e prefeituras dos municípios da bacia, e da sociedade 
civil. Observa-se que, embora esse processo tenha sido marcado por 
diversos momentos de tensão, conflitos, indefinições institucionais e 
morosidade, representaram um significativo avanço na consolidação 
da governança da água, enquanto processo de aprendizagem social 
aperfeiçoado gradativamente.

O artigo Sustentabilidade e reputação no mercado financeiro, de 
autoria de Reginaldo Magalhaes e Ricardo Abramovay, resultado da 
Tese de Doutorado Lucro e reputação: interações entre bancos e orga-
nizações sociais na construção das políticas socioambientais defendi-
da em 2010, mostra como as interações entre instituições financei-
ras e organizações da sociedade civil resultaram na criação de novos 
padrões que incorporaram critérios socioambientais na avaliação de 
projetos de financiamento. Esse caso reforça duas características 
centrais sobre o funcionamento dos mercados. A primeira que estes 
não são constituídos apenas por fatores econômicos e a segunda, 
que os mercados se formam, se reestruturam e suas regras são con-
tinuamente redefinidas em arenas políticas, onde a capacidade de 
lidar com controvérsias, formar alianças e fortalecer a legitimidade 
são condições fundamentais das estratégias empresariais.

Maytê Benicio Rizek e Carla Morsello em Efeitos da ex-
posição ao mercado de produtos florestais não madeireiros  
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sobre o capital social de comunidades extrativistas da Amazônia  
brasileira, fruto de Dissertação de Mestrado, analisam se a expo-
sição ao mercado de produtos florestais não madeireiros afeta a 
cooperação entre unidades domésticas e, dessa forma, aumenta o 
risco de subgrupos mais vulneráveis. O estudo baseou-se em dados 
sistemáticos e análise de redes, comparando os eventos de coope-
ração em duas comunidades extrativistas que diferiam na existên-
cia de comercialização de PFNM. Os resultados indicaram existir 
diferenças no comportamento cooperativo das comunidades, sendo 
a cooperação menos frequente na comunidade exposta ao mercado 
de PFNM. Nesta, unidades vulneráveis receberam, em média, mais 
recursos que as demais, embora o total de recursos recebidos tenha 
sido menor que o montante recebido pelas unidades vulneráveis 
da comunidade sem mercado de PFNM. Portanto, o capital social 
disponível em períodos de escassez foi menor na comunidade mais 
exposta ao mercado.

Alice Brites e Carla Morsello analisam no artigo Efeitos eco-
lógicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais 
não madeireiros e a importância de seu monitoramento na Amazonia 
brasileira, as evidências dos efeitos da exploração de produtos. O 
texto resulta da Dissertação de Mestrado Monitoramento dos efeitos 
ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos flores-
tais não madeireiros defendida em 2010, “sobre parâmetros ecoló-
gicos e socioeconômicos”, e dá pistas de como os parâmetros de-
vem ser monitorados. Ao mesmo tempo, identifica em que medida o 
monitoramento tem sido implementado na Amazônia brasileira. Os 
resultados apontaram que efeitos ecológicos negativos nas escalas 
de indivíduo e população são frequentes, principalmente quando 
se coletam folhas ou cascas. Para os aspectos socioeconômicos, os 
efeitos positivos foram mais frequentes que negativos, porém alguns 
parâmetros dos capitais financeiro e social devem ser monitorados. 
Na Amazônia, apesar de o monitoramento ser considerado impor-
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tante, são poucas as iniciativas de implementação, especialmente 
devido à falta de recursos financeiros, apoio institucional e políticas 
de incentivo.

No artigo de autoria de Mauricio Voidovic e Luiz Carlos Be-
duschi Construção de legitimidade por meio da participação: gover-
nança e desenho institucional em um sistema voluntário de certifica-
ção, é apresentado como os “sistemas voluntários de certificação” 
passaram a ocupar uma posição de destaque no debate sobre a 
sustentabilidade. Na ausência de autoridades governamentais, os 
mesmos constroem e mantém legitimidade através do apoio políti-
co dos diferentes grupos da sociedade civil que participam em um 
determinado mercado. Este artigo, uma sínTese da Dissertação de 
Mestrado intitulada Os desafios de legitimidade em sistemas multis-
setoriais de governança: uma análise do Forest Stewarship Council 
(Voivodic, 2012), apresenta considerações sobre o processo de cons-
trução e manutenção de legitimidade do Sistema de Certificação  
Florestal FSC.

Isabel Garcia Drigo, Ricardo Abramovay, Alain Karsenty e Ma-
rie-Gabrielle Piketty, são os autores do artigo Concessões florestais: 
obstáculos para sua implantação. São apresentados os principais re-
sultados da Tese de Doutorado As barreiras para a implantação de 
concessões florestais na América do Sul: os casos de Bolívia e Brasil, 
defendida em 2010 no âmbito de uma convenção de cotutela entre 
a Universidade de São Paulo e o Instituto AgroParisTech na França, 
cujo tema central foi a aplicação de um novo instrumento jurídico 
e administrativo para a gestão de florestas públicas no Brasil e na 
Bolívia denominado de concessões florestais, forma dominante de 
gestão de florestas públicas em quase todos os países da África Cen-
tral e Ocidental. O texto aborda os principais obstáculos enfrentados 
pelas autoridades florestais bolivianas e brasileiras para implantar 
as concessões florestais na escala inicialmente prevista na região 
amazônica de cada país: nas terras baixas bolivianas e, no Brasil, na 
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região da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163). Os resultados mos-
tram que sob um cenário de confusão fundiária, no qual há batalhas 
por pedaços dos territórios florestais e onde as alianças políticas são 
forjadas para favorecer outros padrões de uso das terras, a aplicação 
de concessões florestais em grande escala pode ser inviabilizada ou 
ficar bastante reduzida.

Katia Carolino e Antonio Carlos Diegues apresentam o artigo 
em Direitos territoriais das comunidades tradicionais: um estudo de 
caso da comunidade da Ilha Monte de Trigo (São Sebastião, SP). 
Os resultados da Dissertação de Mestrado  Ilha de Monte Trigo: 
Implicações sócio-ambientais das legislações fundiária e ambiental, 
defendida em 2010 são apresentados. Trata-se de uma investigação 
dos direitos territoriais dos moradores da Ilha Monte de Trigo, loca-
lizada no município de São Sebastião, estado de São Paulo. Apre-
senta-se o referencial teórico que difere o direito estatal do direito 
vigente em determinadas comunidades marginalizadas por conta 
da ausência do estado no reconhecimento e na garantia de direitos 
fundamentais. No caso das comunidades caiçaras/insulares a abor-
dagem se centrou no uso coletivo dos recursos naturais no território 
terrestre e marinho. Em relação a comunidade da Ilha Monte de 
Trigo, constatou-se a existência de convicções acerca dos direitos de 
permanência na ilha devido a ocupação mansa e pacífica, transferi-
da de pais para filhos, ao longo de mais de dois séculos. Entretanto, 
a comunidade não apresenta nenhum tipo de organização que lhes 
permita reivindicar direitos

Daniel Stella Castro e Neli Aparecida de Mello-Thery, apresen-
tam o artigo A Reserva Legal, sua instituição e seu desmatamento. Este 
estudo, é o resultado da Dissertação de Mestrado A Reserva Legal, sua 
instituição e o seu desmatamento em propriedades rurais do município 
de Sorriso, Mato Grosso, defendida em 2010, realiza uma análise do 
fenômeno de desmatamento da Reserva Legal, objetivando compre-
ender os fatores que condicionaram o baixo enforcement exercido pelo 
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Estado acerca do cumprimento das regras de conservação da Reserva 
Legal instituídas pela Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 e suas 
alterações (Código Florestal. Observou-se que desde o período colo-
nial que a classe latifundiária no Mato Grosso conserva seus interes-
ses representados no seio do Estado. No que tange à conservação da 
Reserva Legal, verificou-se que algumas propriedades do município 
de Sorriso, MT, estavam abaixo do limite mínimo permitido no Código 
Florestal. Isto indica que a classe latifundiária e os grandes produtores 
dentro de suas práticas de classe não permitem que suas atividades 
sejam obliteradas por regras de proteção de vegetação nativa.

Maria Olivia Ferreira Leite e Sueli Ângelo Furlan abordam no 
artigo Comitiva de boiadeiros no Pantanal sul-mato-grossense: modo 
de vida e leitura da paisagem, que resulta da Dissertação de Mes-
trado com o mesmo título, defendida em 2010, o modo de vida e 
a leitura da paisagem dos boiadeiros no Complexo Pantanal Sul-
-Mato-Grossense. Devido à escassez de material disponível na lite-
ratura, foram coletados relatos, principalmente em entrevistas com 
interlocutores locais sobre suas histórias de vida, além de acomapa-
nhar as comitivas de boiadeiros. Adotou-se a concepção de paisa-
gem como lugar no contexto de populações tradicionais, de acordo 
com o significado dado pelas experiências vividas e representações 
simbólicas. A interpretação dos dados leva em consideração a im-
portância do valor cultural desses trabalhadores, reconhecendo sua 
persistência e singularidade como um conhecimento integrado às 
paisagens pantaneiras. 

O artigo de Monica Bierwagen e Euler Sandeville, Ecologiza-
ção do consumo ou consumo do ecológico? Reflexões sobre o con-
sumo consciente como estratégia de enfrentamento da crise ambien-
tal resulta da Dissertação de Mestrado Ideologização do consumo 
consciente: uma análise da soberania do consumidor e liberdade de 
escolha, defendida em 2011. No texto, são abordados os contradi-
tórios em torno do chamado “consumo consciente”, um modo de 
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consumir que leva em consideração os impactos ambientais e so-
ciais das escolhas de consumo que tem recebido ampla acolhida 
pela sociedade, afirmando, por um lado, as escolhas de consumo 
como o instrumento de enfrentamento da crise ambiental, de outro, é 
criticado pelo limitado alcance para as transformações a que se pro-
põe, já que modificações apenas em hábitos e práticas de consumo 
não seriam suficientes para uma ordem social orientada por regras 
de mercado e pelo consumismo. Com base no estudo e no discurso 
sobre consumo consciente do Instituto Akatu, analisa-se como a es-
tratégia do consumo consciente se constrói, a que interesses atende 
e se é capaz de promover as transformações nos estilos de vida que 
a questão ambiental requer. 

Thiago Kanashiro Uehara, Waldir Mantovani e Renato J. Or-
sato escrevem Missão, estrutura organizacional e performance: uma 
análise de projetos de conservação ambiental envolvendo ONGs e o 
estado de São Paulo, artigo que resulta da Dissertação de Mestrado 
intitulada Desempenho de projetos de gestão ambiental pública: par-
cerias entre o estado de São Paulo e organizações sem fins lucrativos, 
defendida em 2010. Avalia-se a performance de 15 projetos de ges-
tão ambiental pública – por meio de indicadores de produtividade, 
de sistema e de qualidade – e analisa sua relação com a missão e 
a estrutura das ONGs que executaram esses projetos. A parceria 
assimétrica entre o estado e as ONGs facilitou a atuação destas mais 
burocráticas sem uma doutrina marcante, como algumas associa-
ções de produtores rurais. Aquelas com missão declarada, em sua 
maioria ONGs socioambientalistas de pequeno porte, executaram 
projetos de desempenho 26% acima dos demais. A avaliação de 
performance mostrou-se uma  ferramenta poderosa para auxiliar a 
gestão comprometida com princípios e orientada para os resultados.

O artigo Meio ambiente na Universidade de São Paulo: a susten-
tabilidade ambiental em práticas e políticas dos campi universitários, 
de autoria de Gabriela Gomes Prol Otero e Waldir Mantovani, é fru-
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to da dissertação de Mestrado Gestão ambiental em instituições de 
ensino superior: Práticas dos campi da Universidade de São Paulo, 
defendida em 2010. O texto mostra a existência de uma crescente 
pressão sobre as Instituições de Ensino Superior (IES) por exemplos 
ambientalmente sustentáveis e aplicáveis a todos os setores da so-
ciedade. O caso estudado se baseia na Universidade de São Paulo 
e seus campi de São Paulo e Piracicaba. Os fatores institucionais 
condicionantes à implantação de duas formas distintas de gestão 
ambiental foram analisados à luz da bibliografia especializada e in-
dicaram a necessidade de a instituição formalizar o compromisso 
com a gestão orientada à sustentabilidade em seus territórios. 

Larissa de Souza Lisbôa e Maria Cecília Loschiavo dos Santos 
em Uso e ocupação do solo na UFPA, Amazônia: uma análise am-
biental,  apresentam o resultado da dissertação de Mestrado Uso e 
ocupação do solo na UFPA, Amazonia, Brasil: história, evolução e 
desafios, defendida em 2011. No estudo, é abordado o processo his-
tórico de uso e ocupação do solo na Universidade Federal do Pará 
(UFPA), em Belém-do-Pará, no período de 1957 a 2011. Trata-se da 
análise das áreas verdes presentes no Campus do Guamá a partir 
dos preceitos da biologia em consonância com outras áreas de co-
nhecimento. Serve, entre outros, como um instrumento informativo 
para a mobilização social ou para fomentar ações por parte dos ges-
tores responsáveis. A pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo 
indicaram que o Campus do Guamá encontra-se em estado de con-
servação vulnerável, apesar da legislação vigente, do conhecimento 
e tecnologia gerados pela própria Universidade e do interesse global 
sobre a região amazônica, requerendo um plano de gestão patrimo-
nial comprometido com o paradigma da sustentabilidade.

No artigo Estudo da gestão de áreas contaminadas por postos 
de combustíveis no estado de São Paulo, resultado da Dissertação 
de Mestrado O impacto da resolução CONAMA 273/00 na gestão 
das áreas contaminadas por postos de combustíveis do estado de  
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São Paulo defendida em 2010, Anie Gracie Noda Amicci e Joel Bar-
bujiani Sígolo, analisam a gestão de áreas contaminadas por postos 
de combustíveis no estado de São Paulo antes e depois da resolução 
CONAMA 273/00. O estudo busca compreender o impacto decor-
rente de sua implementação. Apresenta a organização e o histórico 
dos instrumentos jurídicos que ao longo do tempo têm disciplinado 
a gestão de áreas contaminadas por postos de combustíveis no es-
tado de São Paulo. Realizou-se  análise qualitativa da gestão feita 
com base nos instrumentos de gestão utilizados, o que revelou uma 
gestão centrada em instrumentos de comando e controle, mas que se 
complementa com instrumentos econômicos e acordos voluntários. 
A análise quantitativa foi feita com base nos dados secundários di-
vulgados pela CETESB, evidenciando os resultados obtidos com a 
gestão de áreas contaminadas por postos de combustíveis no estado 
de São Paulo.

Paulo Pinho e Wanda Gunther apresentam o artigo Avaliação 
dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos ur-
banos na Amazônia brasileira, texto que resulta da Tese de Douto-
rado Avaliação dos planos municipais de gestão integrada de resí-
duos sólidos urbanos na Amazônia brasileira, defendida em 2011. 
Foram avaliadas pelos autores, as dezoito experiência elaboradas 
e implantadas na região. Além de revisão bibliográfica, foram rea-
lizadas visitas de campo e entrevistas aos secretários responsáveis 
pelo serviço nas dezoito localidades, possibilitando a avaliação de  
que os resultados foram aquém daqueles definidos nos planos. Ao 
longo deste trabalho, pode-se perceber os motivos do insucesso da 
empreita: os conceitos e as estratégias que embasaram os planos não 
eram adequados à realidade dos municípios,  e que a ausência de 
outros instrumentos de gestão de resíduos sólidos urbanos nos três 
níveis de governo inviabiliza a gestão integrada. 

Guilherme Borba Lefevre e Helena Ribeiro apresentam A con-
tribuição do mecanismo de desenvolvimento limpo no aterro sanitário 
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Bandeirantes para o desenvolvimento sustentável local – uma aná-
lise a partir de discursos e depoimentos, artigo elaborado com base 
na Dissertação de Mestrado A Contribuição do mecanismo de de-
senvolvimento limpo no aterro Sanitário Bandeirantes para o desen-
volvimento sustentável local – uma análise a partir de discursos e 
depoimentos, defendida em 2011. No estudo, analisam a contribui-
ção do Projeto MDL do Aterro Sanitário Bandeirantes na cidade de  
São Paulo, para o desenvolvimento sustentável local. Métodos: aná-
lise documental e entrevistas com cem moradores de bairros no en-
torno do Aterro para entender sua percepção sobre os benefícios do 
projeto por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Resulta-
dos: o Projeto MDL está proporcionando uma contribuição significa-
tiva para o desenvolvimento da região. Porém, este desenvolvimento 
não é necessariamente sustentável. A maioria das contribuições não 
difere de ações de desenvolvimento comumente adotadas. Partindo 
do pressuposto de que o desenvolvimento sustentável significa uma 
quebra no paradigma do desenvolvimento vigente, questiona-se, 
aqui, a maneira como o recurso deste Projeto está sendo investido. 
Conclusões: instrumentos para o desenvolvimento sustentável não 
podem ser criados somente a partir de práticas tradicionais de pla-
nejamento. 

O artigo de Sara Gurfinkel Marques de Godoy e Sonia Maria 
Barros de Oliveira, O Protocolo de Kyoto e os países em desenvol-
vimento: uma avaliação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
é produto da Tese de Doutorado com o mesmo título. Com base na 
Nova Economia Institucional, o foco desta pesquisa foi o de identi-
ficar os custos de transação existentes nos projetos de MDL (Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo) e investigar se eles são barreiras 
para o desenvolvimento do Projeto, e se podem afetar a eficiência de 
projetos já implantados. Foram analisadas as variáveis que afetam 
as diferenças entre as reduções de emissões estimadas nos projetos 
de MDL e as reduções realmente verificadas (Sucesso de Redução 
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- SR), depois do projeto implantado e monitorado. Em relação ao 
SR, a maior parte dos projetos não apresenta eficiência satisfatória. 
Os setores mundiais mais eficientes são N2O e HFC (Brasil N2O e 
troca de energia fóssil), e os setores de resíduos sólidos e agricultura 
(Brasil, agricultura e resíduos sólidos) são os menos eficientes. A 
pesquisa conclui que custos de transação afetam o sucesso da redu-
ção de MDL, e os mais importantes são os custos ex-ante, resultantes 
de problemas de falhas de informação e problemas de mensuração.

Patricia Andrade de Oliveira e Ana Paula Fracalanza apresen-
tam Estratégias de internalização da gestão ambiental à estrutura 
da empresa Suzano de papel e celulose – 1986 a 2010, resultado de 
Dissertação de Mestrado, defendida em 2011. São apresentadas as 
estratégias de internalização  da gestão ambiental na gestão hídri-
ca da empresa Suzano de Papel e Celulose nos últimos trinta anos. 
Os resultados da pesquisa demonstram que a empresa Suzano de 
Papel e Celulose passou de uma estratégia passiva a uma estraté-
gia proativa de internalização de seus impactos ambientais sobre os 
recursos hídricos. Isto ocorre em um contexto de reconhecimento 
de grandes parcelas da sociedade sobre os efeitos nefastos de certas 
atividades industriais sobre o meio ambiente, como a poluição de 
recursos hídricos. Setores industriais de grande impacto ambiental, 
como o setor de papel e celulose, têm adotado diferentes tipos de 
abordagens e estratégias no sentido de internalizarem seus impactos 
sobre o meio ambiente.

Nossos agradecimentos à Fapesp pela concessão dos recursos 
que possibilitaram a publicação deste oitavo volume da coletânea 
de Dissertações e Teses do PROCAM.
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Resumo

A Tese de mesmo nome que origi-
nou este artigo, analisou o anda-
mento das novas políticas públi-
cas que tratam da relação entre 
rios, várzeas e áreas urbanas em 
São Paulo. Foi possível observar, 
a partir dos estudos realizados, 
que apesar de a abrangência das 
intervenções ainda ser pequena, 
existem avanços nas políticas, o 
que indica que a relação estabe-
lecida com o sistema hídrico no 
século passado está em processo 
de transformação. Contudo, per-
manece o caráter setorial das in-

AbstRAct

This paper presents the main 
issues of the doctorate thesis: 
Revealing the rivers. New para-
digms for intervention in urban 
rivers corridors in the City of Sao 
Paulo. This thesis' reviewed the 
development of the public poli-
cies around rivers and riverbanks 
in the city of Sao Paulo. Results 
show that even though the scope 
of interventions is still narrow, 
there has been improvements 
in the way these public policies 
are made, which suggests a shift 
in the way water has been his-
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tervenções, resultando em ações 
muitas vezes incompletas. Como 
resposta às questões colocadas 
pela análise, foram sugeridos al-
guns parâmetros para o planeja-
mento, implantação e gestão de 
caminhos verdes, parques linea-
res, ou outros espaços livres pú-
blicos em fundos de vale.

Palavras-chave: Políticas Públi-
cas em São Paulo; Áreas urbanas; 
Sistema hídrico.

torically managed for the last 
century. Nevertheless, the silo 
approach to water management 
resources is still prevalent, which 
leads to incomplete interventions. 
In response to the challenge 
posed by this research, the thesis 
recommends a set of parameters 
for the planning, implementation 
and management of greenways 
and other public spaces on the 
urban river corridors.

Key words: Public polices;  
Rivers; Riverbanks.
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IntRodução

A região metropolitana de São Paulo, que compreende a 
Bacia do Alto Tietê, congrega uma rede de drenagem comple-
xa cujas águas têm como destino um rio meândrico, de baixa 
declividade e águas lentas. O município de São Paulo, núcleo 
dessa extensa área urbana, possui uma rede de rios e córregos, 
nos mais diversos contextos urbanos, ambientais e sociais. A 
evolução da ocupação urbana aí exigiu, e ainda exige, uma série 
de intervenções nas águas superficiais. 

As intervenções realizadas e os instrumentos legais criados 
não foram suficientes para evitar um acirramento dos conflitos 
entre a urbanização e as águas superficiais nesse território. Ao 
contrário, a rede de rios e córregos da região é cada vez mais o 
local onde se expressam as consequências negativas de uma ur-
banização extensiva e inadequada. Os corpos d’água que foram 
tratados pelo Poder Público ao longo do século 20 se localizam 
quase exclusivamente em galerias sob avenidas que se esten-
dem sobre suas várzeas; aqueles que não o foram são suporte 
para habitação da camada mais pobre da população, na forma 
de favelas. Raro é o curso d’água na área urbana que não apre-
sente uma dessas situações.

No começo da década de 2000, começa a se verificar a 
emergência de uma nova forma de atuação do Poder Público 
para a solução dos diversos conflitos resultantes da ocupação 
dessas áreas. 

O objetivo da do estudo foi analisar o andamento dessas 
novas políticas públicas, em suas diversas escalas, dos planos 
aos projetos urbanos, assim como a força dessas políticas frente 
às práticas consolidadas e aos parâmetros utilizados em outras 
cidades. 

A hipótese colocada é de que os novos projetos e interven-
ções em rios, córregos e várzeas apontam para um momento de 
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transição nas políticas públicas que os têm como foco. Contudo, 
verificam-se dificuldades em romper seu caráter setorial e sua 
vinculação a um único nível de governo tão usual nas políticas 
públicas territoriais, o que tem resultado em projetos incomple-
tos, que respondem parcialmente às demandas sociais, ambien-
tais e urbanas.

Apesar disso, é possível afirmar que existem avanços nas 
políticas públicas, que são verificados tanto nas propostas ela-
boradas, quanto no montante de investimentos direcionados a 
elas. Essas questões indicam que a relação estabelecida com o 
sistema hídrico no século passado está mudando.

mudAnçA de pARAdIgmA

O questionamento às avenidas de fundo de vale, como fi-
caram amplamente conhecidas as avenidas que estruturam a 
cidade e que nasceram do Plano de Prestes Maia, em 1930, não 
são atuais. Ainda na década de 1970, os estudos produzidos na 
Emplasa, então Empresa de Planejamento da Grande São Pau-
lo, órgão vinculado ao governo estadual, abordavam questões 
de saneamento e drenagem a partir de uma visão regional, que 
utilizava conceitos de conservação ambiental e adotava a bacia 
hidrográfica como unidade de planejamento. 

No âmbito científico, é também a partir da década de 1970, 
que a dimensão ambiental passa a representar um papel impor-
tante na evolução dos conceitos e teorias científicas nos mais 
diversos saberes, até mesmo as ciências sociais começaram a 
introduzir a temática como um aspecto relevante em seus ob-
jetos de pesquisa. A descoberta de processos físico-químicos 
nascidos nas áreas urbanizadas, como as chuvas ácidas ou a 
formação de ilhas de calor, que geram impactos significativos 
tanto nas cidades quanto em seu entorno, ou mesmo a relação 
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estabelecida entre a forma da cidade, dos espaços públicos, e os 
processos sociais, passa a ensejar propostas de (re)construção 
dos espaços urbanos em novas bases, tendo a qualidade de vida 
como o objetivo principal.

Por outro lado, tanto nas ciências exatas quanto nas ciên-
cias sociais, a incerteza adjacente aos estatutos científicos leva 
os estudos a considerarem cada vez mais os aspectos que não 
podem ser controlados. Essa questão, considerada nas interven-
ções urbanísticas, traz à tona dois aspectos: a necessidade de 
adoção de abordagens mais complexas e menos deterministas, 
de um lado; e de outro, processos de tomada de decisão parti-
lhados, não somente por vários saberes formais, mas também 
pelo conjunto da sociedade. 

Essa discussão ganha institucionalidade quando da publi-
cação da Constituição Federal, em 1988, e abre a perspectiva de 
criação de novas políticas públicas ambientais e urbanas que, 
ainda que apresentem incoerências entre si, direcionam a estru-
turação e a reestruturação dos espaços urbanos. Foi no bojo da 
regulamentação do capítulo de política urbana da Constituição 
Federal, consubstanciado na Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da 
Cidade, que em 2002 foi aprovado o Plano Diretor Estratégico 
do município de São Paulo, PDE. Complementarmente a esse, 
em 2004, foram aprovados os Planos Regionais Estratégicos, 
PREs, de cada subprefeitura municipal. Nesses, a rede hídrica 
foi considerada como um dos quatro elementos estruturadores 
do território municipal. A principal diretriz de planejamento 
colocada para o tratamento dessa rede e de suas várzeas foi a 
criação de uma série de parques lineares e caminhos verdes, 
mostrando uma clara mudança no discurso sobre o tratamento a 
ser dado aos rios e córregos paulistanos, ao apontar para novas 
formas de projeto e intervenção nessas áreas. 
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Entre 2007 e 2008 foi possível observar o início da realiza-
ção de algumas diretrizes do PDE e dos PREs. No que concerne 
ao tratamento das águas superficiais e das várzeas urbanas, os 
parques lineares começaram a ser implantados, e essa política 
pública começou a ganhar vulto e importância frente às práticas 
estabelecidas no século passado. Outros planos complementa-
res, como o Plano Municipal de Habitação, da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação (Sehab), introduziram parâmetros ambien-
tais nas intervenções de cunho habitacional.

A influência da questão ambiental associada às ações pú-
blicas envolvendo o uso da água também está presente nas po-
líticas estaduais para rios e córregos, principalmente com rela-
ção às políticas da Sabesp, que assumiu sua função precípua 
de saneamento ambiental com o Programa Córrego Limpo, em 
parceria com a prefeitura paulistana, e vem promovendo o sa-
neamento de uma parcela de córregos urbanos no município, 
até 2011 o Programa anunciava o saneamento de 103 córregos. 

A implantação desses programas tem grande importância 
social, ambiental, urbana e, nesse momento, também simbóli-
ca, uma vez que uma mudança consistente na forma de intervir 
em fundos de vale urbanos depende tanto da ampliação do re-
pertório técnico, quanto do reconhecimento de sua importância 
pela população. Novas relações entre os rios e a cidade somente 
poderão ser construídas sobre conhecimento e experimentações 
acumuladas, sobre diferentes tipos de intervenções. 

Uma primeira aproximação sugere que há um caminho rela-
tivamente longo a se percorrer para que novas práticas se con-
solidem, legitimem, e principalmente, sejam replicadas em um 
maior número de bacias em todas as subprefeituras, e mesmo 
em municípios vizinhos.
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As cIdAdes e As águAs no mundo. Aspectos teóRIcos e 
novAs AboRdAgens de pRojetos uRbAnístIcos

A internalização das incertezas é um dos principais desafios 
colocados para as políticas públicas contemporâneas, e deve ser 
especialmente considerada naquelas afetas à drenagem urbana. 
Especificamente na física, que serve de base à engenharia, Pri-
gogine (1996) ressalta que o determinismo e a previsibilidade 
que caracterizavam o estabelecimento de suas leis científicas 
fundamentais vêm sendo há muito revistos, principalmente com 
a física dos processos de não equilíbrio, que suporta a ideia de 
irreversibilidade, e dos sistemas dinâmicos instáveis. As leis 
fundamentais da física, nesse sentido, passam agora a exprimir 
possibilidades e não mais certezas.

A partir desses postulados, o autor defende a tese de que a 
flecha do tempo é um componente importante das leis da natu-
reza. A partir daí, estabelece que a observação dos processos no 
passado não pode ser prontamente transpassada para o futuro, 
uma diferenciação que estava ausente da mecânica newtoniana. 
Nos sistemas instáveis e aleatórios, que englobam boa parte dos 
eventos atmosféricos, pequenas modificações das condições ini-
ciais produzem mudanças que se amplificam ao longo do tempo. 
Mas, mesmo que não ocorressem mudanças, as variáveis que 
influenciam o clima e o tempo são tantas, que impossibilitam 
que se tenha certeza sobre os eventos. 

Segundo Tavares (2010) os elementos do clima, tempera-
tura, umidade e pressão atmosférica, variam no tempo e no es-
paço, em razão de fatores geográficos, como a latitude, a conti-
nentalidade, a altitude, mas também a vegetação e as atividades 
humanas. Assim, diz que a dinâmica atmosférica se superpõe 
aos elementos e fatores climáticos. Desastres naturais, como 
as inundações são resultado de determinadas combinações dos 
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elementos constitutivos do clima, dos fatores geográficos e do 
tempo atmosférico.

Sendo assim nas ciências exatas, não seria de se esperar 
maior simplicidade nas ciências sociais. Segundo Morin, “os fe-
nômenos antropossociais não poderiam responder a princípios de 
inteligibilidade menos complexos do que estes requeridos des-
de então para os fenômenos naturais” (Morin, 2006: 14). Nesse 
sentido, Leff (2003) coloca que são vários os contextos nos quais 
deve operar a mudança na forma do pensamento: olhar o ambien-
te significa ter uma visão de processos das mais diversas ordens, 
física, biológica, termodinâmica, econômica, política e cultural. 

No Urbanismo, como no Planejamento Urbano, por seu 
compromisso com a intervenção, a introdução da dimensão am-
biental e da complexidade introduz ainda novos desafios. Para 
Hough (1998), desde a Renascença as cidades são construídas 
a partir de ideais utópicos, desconectadas dos processos natu-
rais, em um contexto cultural onde a humanidade e a natureza 
são vistas como questões separadas. As ciências envolvidas na 
construção dos espaços urbanos nasceram dessa cultura: a en-
genharia, o desenho urbano, o planejamento. Essa cisão no pen-
samento se aprofundou na cidade moderna e disso resultaram 
ambientes climaticamente hostis e inapropriados. 

Segundo Hough (1998), em McHarg e Lewis, na década 
de 1960, estão as primeiras tentativas de reconciliar, em suas 
análises e proposições, a natureza e os assentamentos huma-
nos. Muito mais contemporaneamente, a dimensão ambiental e 
a ampliação da participação dos atores sociais no processo de 
planejamento territorial trouxeram novas variáveis ao problema 
de construção dos assentamentos humanos (Habermas, 1987). 
No âmbito do urbanismo, há alguns movimentos, de origem 
eminentemente Norte-americana ou europeia, que procuram 
enfrentar a cisão entre a humanidade e a natureza.
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O mais consolidado deles é a Arquitetura da Paisagem, do 
qual participam McHarg e Lewis. Mais jovem, o movimento de 
Urbanismo da Paisagem compartilha boa parte das premissas 
da Arquitetura da Paisagem e introduz a incerteza como atributo 
inerente ao processo de produção do espaço urbano, mesmo que 
projetado. Pollak (2006) coloca que nesse contexto a arquitetura 
é um instrumento que pode alterar uma paisagem urbana, mas 
que não possui o domínio completo das relações que podem se 
dar entre seus elementos constitutivos. 

Uma questão de fundo nas discussões teóricas sobre os pla-
nos e projetos, o conceito de sustentabilidade urbana é muito 
discutido e pouco consolidado. Como premissa, considera-se 
que a cidade, caso encerrada em seus limites urbanos, nunca 
poderá ser sustentável1. Uma vez que as áreas ocupadas com 
usos urbanos são sistemas abertos, dependem de aporte de 
insumos provenientes de seu entorno, ou de outras áreas não 
necessariamente contíguas, e causam impactos em uma área 
muito mais ampla que a ocupada, pela necessária utilização de 
recursos ambientais – ar, água e solo – para a absorção de seus 
resíduos. Daí, transformar o espaço urbano com vistas à sus-
tentabilidade significa ter como um dos objetivos de sua (re)
construção a diminuição do impacto em seu entorno. 

Por outro lado, se considerarmos a sustentabilidade de for-
ma ainda mais ampliada, como sugerida por Sachs (2000), ao 

1. Mesmo no meio científico, há diversas definições para a sustentabilida-
de. Sem entrar no debate, o que se entende aqui por sustentabilidade 
é, em termos gerais, a capacidade de resiliência dos ecossistemas, ou 
seja, a capacidade que um sistema tem de, frente a impactos e distúrbios, 
manter suas funções, se adequando às novas situações. Também se pode 
olhar a questão pelo viés dos fluxos de energia e matéria, entendendo que 
para a sustentabilidade é necessário que esses fluxos sejam diminuídos. 
Para uma discussão dos diversos conceitos de sustentabilidade, ver Vei-
ga, 2005 e 2007.
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introduzir aspectos culturais, históricos, institucionais e sociais, 
fica claro que a análise da forma que adquirem os espaços in-
traurbanos e seu impacto direto nos modos de vida também se 
torna essencial. 

Como as cidades são grandes ecossistemas artificiais, o uso 
de tecnologia adequada para lidar com os problemas ambientais 
da urbanização deve ser considerado. O rol de tecnologias dis-
ponível é amplo e a escolha daquela a ser usada depende muito 
do contexto e dos objetivos da intervenção. 

Em termos de drenagem, as tecnologias evoluíram de dire-
trizes que se apoiavam em promover um aumento da condutivi-
dade hidráulica para aquelas que preveem a reservação de água 
pluvial nas proximidades de onde ela se precipita. Isso significa 
que, na maior parte dos casos, se passou da ideia de retificar 
e canalizar cursos-d’água, com o objetivo de expulsar rapida-
mente toda a água precipitada, para a elaboração de formas de 
retardamento dessa água, principalmente porque se observou 
que os impactos da forma precedente de tratamento eram muito 
grandes nos cursos d’água à jusante. 

Em muitas cidades, reservar água significou a construção 
de reservatórios, e no entanto, mesmo essas medidas, não foram 
suficientes para eliminar as inundações, mas apenas reduzir sua 
frequência (EEA, 2001).

Nesse contexto, tornou-se evidente a necessidade de criar 
outros mecanismos para a proteção da vida e do patrimônio ur-
bano. Os planos passaram a considerar uma série de ativida-
des: o mapeamento de áreas de risco de inundação, a proibição 
de novas construções nessas áreas e a retirada de estruturas 
existentes, a instalação e melhoria de sistemas de previsão e 
alerta de inundação, a restauração dos rios e a manutenção de 
barragens, entre outros. A implantação dessa série de ações 
implicou também na criação de instituições e linhas de finan-
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ciamento, destinados à prestação de socorro e às indenizações 
(EEA, 2001).

Em termos de políticas públicas, surgem premissas impor-
tantes para a drenagem urbana. A primeira é a necessidade de 
coordenação dos diversos órgãos envolvidos com o tema, a fim 
de que suas ações sejam integradas e que um rol amplo de ti-
pos de intervenção seja aplicado. A segunda é tratar a questão 
com realismo: não é possível eliminar por completo o risco de 
extravasamento dos corpos-d’água. Esta premissa gera a ter-
ceira: transparência, ou seja, é preciso esclarecer para as co-
munidades os riscos que continuam presentes em cada medida 
tomada para mitigar inundações. Por último, mas não menos im-
portante, é preciso considerar a questão ambiental relacionada 
às inundações, que nos ambientes naturais possui a função de 
renovação do substrato, ao carrear mais sedimentos que a vazão 
de períodos normais. Nesse sentido muitas das ações pensadas 
para as águas superficiais têm como objetivo “dar espaço para o 
rio respirar” (EEA, 2001: 78, tradução e grifo nosso)

A Diretiva2 2007/60/CE, relativa à avaliação e gestão dos 
riscos de inundação, reconhece a inevitabilidade das inunda-
ções e o papel do uso do solo e das mudanças climáticas no acir-
ramento de seus impactos negativos e a necessidade de tratar as 
inundações no âmbito da bacia hidrográfica como um todo. Esta 
dá aos estados-membros a responsabilidade pela elaboração 
dos planos de gestão dos riscos de inundação e coloca algumas 
diretrizes metodológicas, como a necessidade de mapeamento 
de áreas inundáveis, e conceituais, como “dar mais espaço aos 

2. Diretiva é um ato legislativo da União Europeia que estabelece metas, re-
lacionadas ao tema de cada Diretiva, e prazos para seu estabelecimento, 
sem definir o processo pelo qual tais metas serão atingidas, o que deve 
ser elaborado por cada membro – em geral, o estabelecimento das formas 
de atingir os objetivos é a primeira das metas das Diretivas.

MIOLO - PROCAM 13a.indd   37 23/8/2013   11:56:38



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)38

rios” por meio da manutenção e recuperação das planícies alu-
viais, sempre que possível, bem como a adoção de medidas de 
proteção às pessoas e ao patrimônio. 

No Brasil, no começo de 2010, o município de Belo Hori-
zonte, apoiado em sua Carta de Inundações – um dos instrumen-
tos do Plano de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte e do 
Drenurbs –, tomou algumas ações nesse sentido, criou Núcleos 
de Alerta de Chuvas e implantou placas de aviso em áreas inun-
dáveis, que somam oitenta e duas “manchas” (Cobrape, 2010). 
As cartas de inundação também estão disponíveis no Portal da 
Prefeitura (http://www.pbh.gov.br).

De forma geral, é possível concluir que as mudanças con-
ceituais na forma de lidar com as inundações têm resultado em  
planejamento do uso do solo, com remoção paulatina da popula-
ção que vive em áreas inundáveis e em políticas de “dar espaço 
para o rio”, protagonizadas pelo Poder Público. Bons exemplos 
são a parcela holandesa do rio Reno (Netherlands Water Par-
tnership, 2010), o Projeto “Make room for the river”, também 
na Holanda (fonte: Room for the river, http://www.topos.de/ em 
dez de 2009), e casos que tem envolvimento da comunidade 
e outros tipos de instituições, como as discussões na bacia do 
Danúbio, encabeçadas pela World Wildlife Foundation, WWF 
(Beckmann, 2006). 

Nas áreas urbanas, a política de criar espaço para o rio tem 
como uma de suas principais estratégias a criação de áreas que 
atendam a demandas urbanas, mas que possam conviver com 
cheias periódicas. A criação de espaços verdes públicos, con-
substanciados naquilo que a literatura chama de caminhos ver-
des, atende adequadamente a essa dupla função.

O planejamento de espaços abertos apresenta uma rica bi-
bliografia conceitual e empírica sobre os caminhos verdes. Ape-
sar da manutenção do termo historicamente construído, recen-
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temente o conceito evoluiu da ideia de caminhos verdes para 
a de corredores verdes e, mais recentemente ainda, passou a 
integrar uma nova categoria: a infraestrutura verde. No Brasil, 
usualmente dá-se o nome de parques lineares às áreas verdes 
lindeiras aos rios ou a outras estruturas lineares nos espaços 
urbanos, ou corredores ecológicos, quando no âmbito regional e 
fora de malhas urbanas.

Ahern (1995) conceitua os caminhos verdes como re-
des de terrenos que contêm elementos planejados, desenha-
dos e geridos para múltiplos objetivos, inclusos aí o eco-
lógico, o recreacional, o cultural, o estético, dentre outros.  
Frischenbruder & Pellegrino (2006) consideram que, por vin-
cularem o desenho, ou o projeto urbano, à ecologia, os cami-
nhos verdes podem contribuir eficazmente para a construção 
de cidades onde se viva melhor e possibilitam o contato entre a 
população e a natureza e fazendo uma ponte entre os processos 
sociais e naturais. 

O avanço conceitual e metodológico no planejamento de ca-
minhos verdes se deu, no final da década de 1990, com sua vin-
culação à infraestrutura verde como um de seus componentes.

Benedict & McMahon (2002) definem infraestrutura verde 
como uma rede de áreas verdes que conservam os valores e fun-
ções dos ecossistemas, trazendo benefícios para a sociedade. O 
foco na conservação em consonância com o planejamento ter-
ritorial e de infraestrutura é, segundo os autores, a diferença 
entre planejar utilizando o conceito de infraestrutura verde e o 
tradicional planejamento de áreas verdes.  

Nas cidades, a infraestrutura verde tem como objetivo or-
ganizar o espaço urbano para que este dê suporte a diversas 
funções ecológicas e culturais. Embora os aspectos bióticos e 
abióticos predominem nas funções buscadas por meio da intro-
dução da infraestrutura verde, ela também deve ser vista como 
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uma estratégia para que objetivos sociais e culturais sejam al-
cançados (Ahern, 2007). 

As questões colocadas acima ressaltam a importância das 
políticas públicas em fundos de vale para a adoção de novas 
abordagens em drenagem urbana e para atender às demandas 
por áreas verdes, de lazer e serviços ambientais nas cidades. No 
entanto, nas grandes cidades brasileiras, adotar essas políticas 
significa lidar com os assentamentos precários que têm ali uma 
de suas localizações principais.

InteRvenções em fundos de vAle no munIcípIo de são pAulo,
o começo de um longo cAmInho

Com um ambiente favorável, muitas intervenções para a 
criação de parques lineares e urbanificação das várzeas come-
çaram a ser encaminhadas e, à luz das questões que surgem, as 
políticas que lhe dão suporte são construídas ou revistas. Como 
contribuição a esse debate, é necessário analisar os planos e 
projetos de saneamento, drenagem ou criação de áreas verdes 
propostos para os fundos de vale da Bacia do Alto Tietê, suas 
características, qualidades e desafios, bem como averiguar a 
força dos mesmos, frente aos desafios colocados.

Para além desses planos, é preciso reconhecer a cidade que 
ocupa hoje os fundos de vale e resolver as questões afetas a essa 
ocupação. Paulatinamente, os fundos de vale, protegidos por di-
versos instrumentos legais, passaram a ser ocupados pela parce-
la mais empobrecida da população, com sua cada vez mais bai-
xa capacidade de adquirir terrenos regulares e pela ausência de 
uma política habitacional abrangente o suficiente para atender 
às demandas crescentes. Diversos trabalhos mostram no muni-
cípio de São Paulo a relação entre o crescimento populacional 
nos fundos de vale e nas demais áreas das bacias hidrográficas 
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e os padrões de renda de cada um: naquelas áreas a popula-
ção cresce a taxas maiores que em outros trechos das bacias e 
possui renda inferior (Travassos, 2004; Alves & Torres, 2006). 
Assim, o desafio das políticas públicas no trato dos fundos de 
vale urbanos no contexto da região metropolitana de São Paulo 
não pode prescindir das políticas de atendimento habitacional.

Esse novo rol de políticas públicas, analisado na tese, abar-
ca o Plano Diretor Estratégico e os planos complementares a 
esse – Habitação e Drenagem –, os Plano Regionais Estraté-
gicos, o Plano Municipal de Saneamento, até o Plano Dire-
tor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê e os programas  
estaduais Córrego Limpo e Defesa das Águas. 

Destes planos destacam-se três principais programas de 
intervenção em fundos de vale em curso no município de São 
Paulo: o Programa 100 Parques para São Paulo, originado do 
Plano Diretor Estratégico e encabeçado pela Secretaria do Ver-
de e do Meio Ambiente, SVMA; o Programa de Urbanização de 
Favelas, denominado Programa de Microbacias Prioritárias e 
Favelas Complementares, desenvolvido pelo Plano Municipal de 
Habitação, da Secretaria Municipal de Habitação, SEHAB; e o 
Programa Córrego Limpo, da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo, Sabesp, em convênio com o município 
de São Paulo. 

A observação das formas que assumem essas políticas e 
programas, a partir da análise de uma gama de casos, revela a 
maneira como o Poder Público pensa e atua nos rios urbanos. 
Revela também limitações ou restrições de caráter político, fi-
nanceiro, de tempo, de interlocução entre os diversos órgãos 
envolvidos e entre esses e a população. Mostra também as opor-
tunidades que são aproveitadas ou perdidas pelos projetos.

Revela também a importância estratégica que os fundos de 
vale, rios e várzeas adquiriram para a solução de uma série de 
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questões de cunho social e ambiental na cidade de São Paulo. 
Há o reconhecimento de que nessas áreas se encontra a popula-
ção mais pobre, vivendo em situação precária, e também de que 
ali a vulnerabilidade social encontra a fragilidade ambiental de 
forma mais eloquente. Por outro lado, é nos fundos de vale que 
se deve implementar uma parcela importante das estruturas de 
esgotamento sanitário. São, então, locais chave para projetos ur-
banos de habitação, áreas verdes, saneamento e drenagem.

Como resposta às questões colocadas, os planos trazem di-
versas inovações técnicas e certamente expõem uma nova abor-
dagem com relação ao tratamento a ser dado para os fundos de 
vale urbanos, indicando inclusive a necessidade de articulação 
entre os diversos órgãos públicos envolvidos no tema, tanto no 
âmbito municipal, como estadual. Mais do que isso, do ponto de 
vista da observação da realidade e das premissas para a inter-
venção, os planos possuem abordagens convergentes. Algumas 
questões, porém, merecem discussão. 

A primeira delas está diretamente relacionada às diferen-
ças entre as diretrizes de cada plano ou programa – apesar da 
análise e das premissas semelhantes – o que implica em que as 
ações e os recursos alocados dos principais órgãos vinculados 
a cada um deles acabem sendo aplicadas a regiões diferentes 
do território, mantendo o caráter setorial das ações do Poder 
Público. 

Enquanto a metodologia de escolha do Programa de Ur-
banização de Favelas prioriza as ocupações mais precárias e, 
portanto, mais vulneráveis, o Programa Córrego Limpo possui 
como premissa a conclusão das intervenções em curto prazo de 
tempo, dois anos. Por outro lado, o Programa 100 Parques, da 
SVMA, embora atenda algumas subprefeituras em sua demanda 
por parques lineares, tem como política enfatizar a implanta-
ção de parques em áreas livres de ocupação, na Macrozona de 
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Proteção Ambiental3, principalmente na Área de Proteção aos 
Mananciais e na Zona de Amortecimento da Cantareira. 

Assim, é possível dizer que, enquanto os programas da 
Sehab começam pelas áreas de maior conflito, o Programa 100 
Parques e o Programa Córrego Limpo optam por áreas onde os 
conflitos são menores, no intuito de realizar mais ações em me-
nos tempo. Esse desencontro faz com que as intervenções em 
áreas de habitação precária nos fundos de vale, especialmente 
no que concerne ao saneamento, à drenagem e à criação de es-
paços públicos, sejam restritas.  

Embora o passivo de ordenação territorial e de saneamen-
to ambiental, assim como a ausência de áreas verdes públicas 
por toda a mancha urbana, ratifique a atuação do Poder Público 
em qualquer região, a integração entre as ações, a partir da de-
finição de áreas em comum para as intervenções, possui uma 
capacidade de transformação mais expressiva do tecido urbano 
e pode contribuir de forma mais efetiva para a melhoria da qua-
lidade de vida.

3. O Plano Diretor Estratégico definiu duas Macrozonas, de Estruturação 
e Qualificação Urbana e de Proteção Ambiental. Esta abrange as Áreas 
de Proteção aos Mananciais, além das Unidades de Conservação de Uso 
Restrito e as bordas municipais ao leste, oeste e Norte.

Duas imagens do Parque Linear do Água Vermelha, no Itaim Paulista: o proje-
to de um amplo parque linear não foi seguido pela solução da questão habita-
cional às margens do rio e de seu saneamento (Fotos da  autora).
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Duas urbanizações de favelas na Zona Norte, no Recanto do Paraíso, à esquer-
da, com canalização aberta, e no Jardim Guarani, à direita, com canalização 
do córrego em galeria fechada: nenhuma área de várzea e extravazão do curso 
d’água (Fotos da autora).

Observa-se que, com exceção do Plano Municipal de Sanea-
mento, que possui um conselho gestor intersecretarial para o Fundo 
de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, os demais planos não 
apresentam uma dinâmica integrada de gestão das políticas públi-
cas. É possível que o volume de recursos colocado no fundo pro-
mova intervenções compartilhadas, mas, sob a mesma estrutura 
administrativa compartimentada, entretanto não existe garantia de 
mudanças expressivas e de tomadas de ação interssetoriais.

Outro ponto pouco explorado nos planos é a participação da 
população nas tomadas de decisão. Mesmo que os planos este-
jam corretos do ponto de vista técnico, é o controle social que os 
legitima, de um lado, e que pode garantir que sejam executados, 
de outro. Do contrário, aumentam as chances de que os planos 
não sejam plenamente utilizados e que os critérios políticos se 
sobreponham aos técnicos na definição das intervenções. 

Além disso, os planos não consideram de forma expressiva o 
nível administrativo local, as subprefeituras. Como esses órgãos 
são também aqueles que estão mais próximos da população, sua 
presença poderia ser estratégica na discussão, implementação e, 
principalmente, na gestão das intervenções e dos espaços criados.
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Este último item, monitoramento e gestão pós-intervenção, 
também está em grande medida ausente dos planos, e muitas 
vezes, também, do orçamento municipal, o que gera uma série 
de problemas de pós-ocupação e manutenção e, portanto, preci-
sa ser levado em consideração.

Adicionalmente, ainda que possamos considerar relevante 
o montante de recursos destinados às diversas intervenções, 
sua comparação com outras políticas coloca a importância dada 
ao tema em perspectiva: o montante de recursos para a cana-
lização de córregos no período de 2007 a 2009 é quase cinco 
vezes o valor destinado à criação de parques lineares, consi-
derando as verbas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 
SVMA, da Secretaria de Infraestrutura Urbana, Siurb, e o Fun-
do Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundurb (São Paulo,  
Sempla, 2010).

Como consequência, tem-se que, embora as secretarias es-
tejam empenhadas em seus programas, a escala das interven-
ções realizadas é ainda pequena para que surtam um impacto 
regional positivo, principalmente quando se trata de drenagem, 
do aumento de áreas verdes e da qualidade da água. Quando se 
analisam as questões habitacionais, a esfera regional também 
não possui indicadores satisfatórios, principalmente porque 
em algumas reurbanizações a quantidade de remoções é muito 
superior à quantidade de unidades habitacionais construídas. 
Assim, embora a precariedade seja resolvida no âmbito local, 
ela permanece para uma parcela significativa das famílias, que 
provavelmente segue para outro assentamento precário, no  
próprio município ou nos outros municípios da região  
metropolitana.
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pARâmetRos pARA As polítIcAs públIcAs de InteRvenção em fundos de 
vAle uRbAnos nA cIdAde de são pAulo

Um dos principais desafios colocados à consolidação e am-
pliação dessas políticas é a sua integração, o que passa pela 
questão da organização institucional. Uma premissa importante 
nesse contexto é que as ações do Poder Público nos fundos de 
vale precisam ser coordenadas. Quando dado fundo de vale é 
selecionado para uma intervenção, seja qual for o objetivo prin-
cipal, essa deve ser feita da forma mais abrangente possível, 
tanto do ponto de vista institucional, quanto espacial, pois não 
faz sentido adotar ações compartimentadas e isoladas, que so-
mente resolvam parcialmente as questões colocadas.

Para tanto, é necessário que haja um programa intersetorial 
que, considerando as funções múltiplas das várzeas e dos rios 
urbanos e os diversos problemas ambientais, sociais e urbanos 
neles encontrados, priorize as regiões e as sub-bacias da cidade 
onde as intervenções devem ocorrer, com objetivos e horizontes 
temporais diversos. 

O Plano Diretor Estratégico criou as bases legais para um 
programa que pode cumprir essa função, indicando inclusive 
seus objetivos e atividades, ao propor o Plano de Recuperação 
Ambiental de Cursos-d’Água e Fundos de Vale, vinculado à 
Rede Hídrica Estrutural. Contudo, deixou em aberto quais ór-
gãos participariam da concepção de tal plano e quaisquer pro-
cedimentos para sua instituição. 

Para que um programa intersetorial seja estabelecido, é 
preciso que haja um grupo com as mesmas características que 
o sustente. Este deve contar com uma equipe técnica compos-
ta por funcionários dos diversos órgãos públicos participantes, 
conformando um verdadeiro grupo de trabalho, que se dedi-
caria exclusivamente ao tema da recuperação dos fundos de 
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vale. Como os objetivos e demandas para cada intervenção são 
diferentes, seria interessante que um órgão de planejamento, 
como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, fos-
se protagonista em tal grupo de trabalho, assumindo um papel 
de coordenação das ações. O grupo também deveria contar, 
no mínimo, com as secretarias do Verde e do Meio Ambiente, 
de Habitação, de Infraestrutura Urbana, de Coordenação das 
Subprefeituras, de Segurança Pública (em sua divisão de De-
fesa Civil), de Saúde, de Assistência Social, de Esportes e de 
Educação, uma vez que as ações em voga têm relação direta 
com seus temas de trabalho. De forma mais ampliada, o gru-
po poderia ser formado por diferentes instâncias de governo, 
contando também com a participação de órgãos estaduais im-
portantes às obras, como as secretarias de Saneamento e Ener-
gia (especialmente a Sabesp e o DAEE), de Habitação e do  
Meio Ambiente. 

A partir do trabalho técnico coletivo, o Plano de Recupe-
ração Ambiental de Cursos-d’Água e Fundos de Vale seria ela-
borado, visando, em primeiro lugar, à adoção de um conceito 
espacial, nos termos de Ahern (2007), para a criação de uma 
rede de parques lineares, caminhos verdes, caminhos de pe-
destres e demais espaços agradáveis para se estar e se deslocar  
(Turner, 1995), estruturada em um plano geral e com múltiplos 
objetivos. Deve-se propor, junto a esse, um conjunto de estra-
tégias que serão utilizadas em cada caso, para responder às de-
mandas colocadas: redução de inundações, aumento de permea-
bilidade na várzea ou na bacia, urbanização de favelas, remoção 
de famílias de áreas de risco, desafetação de áreas públicas, 
desapropriação, revegetação ou implementação de infraestrutu-
ra de esgotamento sanitário. O plano assim concebido deverá 
servir de diretriz para a priorizar as ações setoriais de cada ór-
gão com relação às suas políticas para os fundos de vale. 
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Com relação à participação social e ratificando a tese de 
Luymes & Tamminga (1995), de que o processo que leva às in-
tervenções deve ser tanto “top-down” quanto “bottom-up”, es-
tabelecendo um caminho do meio, é preciso que, a partir da 
priorização das ações e da instituição de premissas e diretri-
zes, que são atividades eminentemente técnicas, os projetos de 
intervenção saiam dos órgãos públicos e incluam a população 
para a construção dos projetos de intervenção. Nesse momen-
to, a participação das subprefeituras diretamente envolvidas é 
essencial, porque podem fazer apropriadamente a ponte entre o 
grupo de trabalho e as comunidades, assim construindo traba-
lhos e cumplicidade em um período mais longo, o que é essen-
cial para que a participação social na construção dos projetos 
não seja inválida.

Nesse contexto, o grupo de trabalho também poderia ter 
como compromisso melhorar o entendimento dos próprios téc-
nicos das várias secretarias e subprefeituras com relação aos 
processos físicos relacionados às bacias e aos fundos de vale 
e às estratégias necessárias para a solução dos problemas em 
cada contexto. Como formulado por Moretti, Comaru e Klink 
(2009), a adoção desses conceitos não é complexa, mas o que 
a torna complexa é a mudança de posicionamento de técnicos 
formados com outra visão e da população que cresceu vendo a 
água como inimiga (Moretti, Comaru e Klink, 2009).

Mais especificamente na elaboração do conceito espacial 
que dá forma ao plano geral, é possível sugerir alguns parâ-
metros de planejamento e projeto. As principais questões a se 
considerar são: a drenagem, a criação de áreas verdes – para 
manutenção ou ampliação de áreas permeáveis e das funções 
ambientais da várzea – e de lazer, a promoção de conexões não 
motorizadas e caminhos prazerosos para pedestres e também o 
atendimento habitacional às famílias que precisam ser removi-
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das para que as intervenções sejam implantadas. Paralelamen-
te, é inconcebível que se executem obras nos fundos de vale 
sem que se implante a infraestrutura de esgoto necessária ao 
saneamento e à salubridade das áreas urbanificadas. Esse é um 
parâmetro que, a princípio, nem precisaria ser colocado, dado 
ser essencial. Porém, é comum que não seja considerado, e 
muitas obras em fundos de vale foram concluídas sem que os 
coletores-tronco fossem instalados.

Com relação à drenagem urbana, alguns parâmetros gerais 
podem ser mencionados. O primeiro é que é imperioso que se 
elabore um plano de drenagem urbana para a Bacia do Alto  
Tietê, em todas as suas sub-bacias, o que pode tanto ser reali-
zado por meio da ampliação das sub-bacias tratadas pelo Pla-
no Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, PDMAT, 
quanto ser levado a cabo pelos municípios, a partir das premis-
sas e diretrizes desse plano.  

Os planos de drenagem devem enfatizar a necessidade de 
conter as águas pluviais no território de todas as bacias, e não 
somente naquelas em que as áreas ocupadas sofrem inundação. 
Como é necessário assegurar a máxima capacidade de escoa-
mento dos rios principais e a Bacia do Alto Tietê se encontra em 
uma situação crítica, as contenções serão sempre úteis. 

Além disso, é preciso avançar nas metodologias de análise 
das vazões dos rios – que atualmente se limita aos cálculos da 
vazão de pico em hidrograma unitário – e de seu impacto nos 
territórios, com um embasamento maior na geomorfologia e com 
uma análise da ocupação do território mais criteriosa. Assim,  o 
mapeamento das manchas de inundação para diversos períodos 
de retorno é informação prioritária para planejamento, para as 
ações de intervenção e para a defesa civil. Do mesmo modo, é 
relevante informar o significado dos períodos de retorno e as 
incertezas relacionadas aos padrões de chuva – provavelmen-
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te majoradas pelas mudanças climáticas. A falta de conheci-
mento sobre os riscos não os elimina; ao contrário, faz com que 
os danos advindos da efetivação de um desastre natural sejam 
maiores.

Por fim, ainda que se considere essencial para o tratamento 
de todas as questões abordadas que se institua o Plano de Recu-
peração Ambiental de Cursos-d’Água e Fundos de Vale, os Pla-
nos Municipais de Saneamento e Habitação já trazem diversos 
elementos que permitem a coordenação das ações. Também é 
positiva a instituição do conselho intersecretarial que faz a ges-
tão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraes-
trutura, e é possível que muitas questões, que se apresentaram 
como problemas, sejam resolvidas no âmbito desse conselho. 

Nada está consolidado, e é preciso observar de perto a im-
plementação desses planos, como os discursos se concretizarão 
e como os programas e projetos evoluirão. Desse modo, esta pes-
quisa não acaba nestas páginas, mas se abre para a análise dos 
novos acontecimentos.

Uma coisa é certa: ainda que longo, o caminho entre a he-
gemonia do binômio “canalização de córregos e construção de 
avenidas de fundo de vale” e os novos projetos urbanos, ba-
seados principalmente em um novo binômio “canais naturais 
e parques lineares”, começou a ser percorrido. A adoção dos 
parâmetros aqui colocados visa tornar esse caminho mais praze-
roso e eficaz, aberto e compartilhado, seguro e legitimado. Como 
um bom parque linear!
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Resumo

Na presente pesquisa analisou-se 
a consequência do processo de 
ocupação da Baixada Santista, 
São Paulo para o ecossistema 
manguezal. O recorte espacial 
abrange áreas de cinco municí-
pios: Santos, São Vicente, Cuba-
tão, Praia Grande e Guarujá, 
escolhidos por representar as 
maiores alterações nos mangue-
zais dessa região. Foi elaborado o 
mapeamento destes ecossistemas 
existentes, utilizando as fotogra-
fias aéreas dos anos de 1962, 
1994 e 2001. Nessa análise 

AbstRAct

In this study was analyzed the 
consequence of the occupation 
process of Baixada Santista, São 
Paulo to the mangrove ecosystem. 
The spatial area chosen covers 
five cities: Santos, São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande and Gua-
rujá, due to represent the biggest 
changes in the mangroves of this 
region. Was mapped the existing 
mangroves, using aerial photo-
graphs from the years 1962, 1994 
and 2001. In this analysis was 
found out a considerable area 
covered by mangroves, however, 
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constatou-se a ocorrência de uma 
considerável área coberta por 
manguezais, contudo, ao longo 
dos anos ocorreu uma diminuição 
desse ambiente, devido princi-
palmente a expansão urbana, in-
dustrial e portuária. Considera-se 
que, independente do seu estado 
de conservação, devem ser man-
tidos na região da Baixada San-
tista, pois o ecossistema ainda 
exerce suas funções vitais para o 
meio ambiente.

Palavras-chave: Baixada Santista; 
Manguezais; ocupação humana

over the years occurred a decre-
ase in this environment, mainly 
due to growth of urban  industrial 
and port occupation. Conside-
ring, regardless of its condition, 
the mangroves should be main-
tained in the region of Baixada 
Santista, because the ecosystem 
still keeping their functions, vital 
to the environment.

Key words: Baixada Santista;  
Human occupation; Mangroves.
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IntRodução

Os ecossistemas litorâneos são ambientes de elevada pro-
dutividade primária e sempre foram locais preferenciais para 
abrigo e alimentação do Homem1. São ecossistemas com grande 
biodiversidade e por isso são utilizados como recursos naturais 
para diversas atividades econômicas. 

Nessa pesquisa, foram analisadas as alterações advindas 
da ocupação humana nos manguezais da Baixada Santista,  
São Paulo. Elaborou-se o mapeamento destes ecossistemas, a 
partir de informações obtidas na análise das fotografias aéreas 
dos anos de 1962, 1994 e 2001, nos trabalhos de campo e levan-
tamento bibliográfico. 

Os manguezais da Baixada Santista sofreram redução do 
espaço físico devido à ocupação e deterioração de suas áreas 
de ocorrência, acarretando uma ameaça ao equilíbrio ecológico 
desse ambiente e de outros a ele associado.

A dinâmica ambiental nos manguezais e o processo de cres-
cimento urbano-industrial ocorrem de forma diferenciada, no 
espaço e no tempo, ou seja, em alguns anos uma área de man-
guezais alterados pode se regenerar e formar densos bosques, 
que podem ser retirados e aterrados rapidamente para constru-
ção de indústrias e moradias.

O objetivo da pesquisa de Mestrado, intitulada  
Manguezais da Baixada Santista,SP: alterações e permanências  
(1962-2009), foi analisar as causas das mudanças ambientais 
no contexto da Baixada Santista-SP, ao longo de quarenta e sete 
anos, período entre os anos de 1962 e 2009.

1. A ocorrência de sambaquis constitui-se em registro histórico da ocupação 
humana em áreas litorâneas. Pescadores, pré-históricos, habitam essas 
regiões há 6.500 anos (Gaspar, 2000).
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bAses conceItuAIs

A pesquisa fundamentou-se na abordagem teórica da Teoria 
da Comunicação da Informação Cartográfica que se preocupa 
em analisasr as informações transmitidas pelos mapas por meio 
do processo de comunicação. 

Esta teoria teve origem nos estudos de A. Kolacny em 
1969, que vê a Cartografia essencialmente como um veículo 
de comunicação. Em seu trabalho Kolacny (1969, apud Lima, 
1999), considera que um mapa é feito a partir da observação da  
realidade. Dessa observação se origina a informação cartográ-
fica, que será transformada em um produto final, sendo o mapa 
esse produto, comunicado por uma simbologia gráfica. 

O mapa é um veículo de comunicação, que deve estimular 
a reflexão do usuário e a sua atenção à mensagem transmiti-
da, portanto, deve ter uma linguagem própria, cujo principal 
objetivo é revelar a informação selada nos dados, bem como  
transmiti-la a outra pessoa, não podendo ter uma função mera-
mente ilustrativa (Martinelli, 1991).

Nos manguezais da Baixada Santista, muitos problemas am-
bientais são causados pelos impactos antrópicos. Dete modo, 
utilizou-se a cartografia ambiental como uma possibilidade de 
agregar a questão social ao ambiente, e representá-la na elabo-
ração de mapas ambientais analíticos, mostrando a dinâmica 
da área. 

A metodologia da Cartografia Ambiental proposta por Jour-
naux (CETESB, 1985) e Ozenda (1986), foi utilizada ao longo 
deste estudo. De acordo com Ozenda (1986), a Cartografia Am-
biental propicia a visualização da interação entre a atividade 
humana e o meio natural, sendo assim considerada como uma 
cartografia de síntese, visto que representa as relações e as 
contradições existentes no ambiente. Portanto, além de mape-
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amentos das áreas com presença de vegetação, também foram  
mapeadas as áreas do entorno, verificando-se que, com o pas-
sar dos anos, a vegetação natural foi substituída por uma ocu-
pação urbana: residencial, comercial, industrial e portuária.

Os mapas têm como objetivo auxiliar a revelar graficamente 
o que está sendo discutido no texto, sobre degradação e conser-
vação dos manguezais na Baixada Santista, é o que vere.

bAIxAdA sAntIstA, sp

A Baixada Santista está localizada no litoral central do es-
tado de São Paulo – Brasil, como indicado na Figura 1. 

Como área de estudo, para essa pesquisa, definiu-se o re-
corte da “Carta do meio ambiente e de sua dinâmica”, Baixada 
Santista-SP (CETESB, 1985). Entre as coordenadas geográfi-
cas: 23°51’ e 24° 03’ Sul e 46° 30’ e 46° 15’ Oeste.

A Região Metropolitana da Baixada Santista, criada pela 
Lei Estadual nº815, em 30 de julho de 1996, abrange nove 
municípios do estado de São Paulo, são eles: São Vicente, 
Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Santos, Mongaguá,  
Itanhaém e Peruíbe, totalizando 2.422,776km² e abriga cerca 
de 1.663.082 habitantes de acordo com os dados do Censo De-
mográfico 2010 (IBGE, 2011).

A área de estudo dessa pesquisa abrange parte dos municí-
pios de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, 
correspondendo a uma área total de 551,7km².
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Figura 1. Localização da Baixada Santista, SP, Brasil. Elaboração:  
Santos (2009).

De acordo com Menezes (1999), na região da Baixada  
Santista-SP, estão presentes as bacias de importantes rios: Cubatão, 
Mogi, Jurubatuba, Quilombo, Diana, Itapanhaú, Piacabuçu, Agua-
peú e Branco, que nascem no alto da Serra do Mar e encerram o per-
curso no estuário de Santos, como pode ser visualizado na Figura 2. 

Quando esses rios descem a escarpa da Serra do Mar, apresen-
tam fluxos rápidos e intensos, mas com a chegada na planície cos-
teira essa energia diminui e muitos canais são formados, transfor-
mando essa área em um ambiente propício ao desenvolvimento de 
manguezais (Goldenstein, 1972). Entretanto, as condições naturais 
dos canais fluviais têm sido alteradas ao longo dos anos, devido às 
intervenções antrópicas, com a construção de estradas e áreas urba-
nas, causando a retificação de alguns canais e a abertura de outros.
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Figura 2. A Serra do Mar e a Baixada Santista-SP. Fonte: Titarelli  
(1986, p.91)

Os manguezais dominam a paisagem da Baixada Santista, 
devido a caracterísitcas climáticas e geomorfológicas da área 
analisada. De acordo com Andrade e Lamberti (1965), essa ve-
getação formava originalmente extensos bosques. No entanto, a 
ocupação urbana, industrial e portuária alterou, ao longo dos 
anos, as áreas de manguezais na região.

Para Ab’Saber (1982), a faixa litorânea brasileira sofre com 
os problemas gerados pela grande aglomeração urbana, visto 
que os espaços são ocupados de forma intensa e desordenada. 
De acordo com Diegues (2001), 80% da população mundial 
vive na Zona Costeira, ou próximo a ela. No Brasil, para Moraes 
(1999), esse valor corresponde a mais de 22% da população. 

A formação desse parque industrial incentivou a migração 
para essa região, devido à oferta de trabalho. Essa população 
começou a ocupar as áreas que estavam disponíveis e assim 
construíram suas casas sobre os manguezais, em áreas aterradas 
ou com a construção de palafitas. É importante destacar que, a 
industrialização, a migração e posteriormente o turismo favore-
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ceram o crescimento da área urbana da Baixada Santista (Oli-
veira e Ribeiro Neto, 1989).

No início do processo de industrialização da Baixada San-
tista, as atividades desenvolvidas utilizavam os recursos exis-
tentes na região. Essas pequenas indústrias se instalaram no 
final do século XIX, época em que foi construída a Ferrovia 
São Paulo Railway, inaugurada em 1867, que favoreceu o cres-
cimento econômico das cidades de Santos e São Paulo. Com a 
instalação de grandes indústrias o impacto gerado nesse am-
biente foi maior, tanto pela ocupação direta de áreas de man-
guezais por algumas indústrias e surgimento de novos bairros, 
como pelo despejo de resíduos tóxicos e efluentes contaminados 
no estuário (Goldenstein, 1972; Gutberlet, 1996).

Inaugurado em 1892, o Porto de Santos tem papel funda-
mental na economia da região da Baixada Santista, movimenta 
cerca de 76 milhões de toneladas de produtos por ano, repre-
sentando mais de 40% do movimento de contêineres no Brasil 
(EMPLASA, 2009). 

Já no final da década de 1940, foi inaugurada a rodovia An-
chieta (SP-150), ligando a capital paulista ao litoral do esta-
do, o que facilitou ainda mais o fluxo de pessoas e mercadorias 
para essa região, assim como o acesso de turistas, a expansão 
de loteamentos imobiliários e a fixação de moradias de segunda 
residência, intensificado também com a construção da rodovia 
dos Imigrantes (SP-160) na década de 1970. 

A refinaria Presidente Artur Bernardes foi inaugurada em 
1955, atraindo diversas indústrias do setor petroquímico, quí-
mico, de fertilizantes e de materiais sintéticos. Em 1963, foi 
inaugurada a Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, que 
se beneficiou da presença da Refinaria e do Porto de Santos. 

De acordo com Fruehauf (2005), os sistemas estuarinos de 
Santos e São Vicente, representam um dos maiores exemplos no 
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Brasil de degradação ambiental causada por indústrias (siderúr-
gicas, petroquímicas e de fertilizantes), estes estuários recebe-
ram durante anos resíduos tóxicos sem nenhum tratamento, que 
representam hoje um enorme passivo ambiental.

 
A ocoRRêncIA de mAnguezAIs nA bAIxAdA sAntIstA

O estado de São Paulo conta com uma área de 231km² de 
manguezais, no entanto, 28km² dessa área encontram-se alte-
rada ou degradada, sendo somente 203km² de área preservada. 
Separando-se o litoral paulista em três setores obtêm-se: Litoral 
Norte com 3km² de manguezais, Baixada Santista com 120km² 
e Litoral Sul com 108km² (HERZ, 1987). 

Lamparelli (1998) verificou, dez anos depois, que a área 
de manguezais na Baixada Santista é de 120,21km², sendo que 
o município de Santos apresenta a maior área com 30,69km², 
equivalente a 25,53% do total, seguido pelos municípios de 
Cubatão 23km² (19,13%), Bertioga 18,31km² (15,23%), São Vi-
cente 16km² (13,31%), Guarujá 15km² (12,48%), Praia Grande 
8km² (6,66%), Peruíbe 5,46km² (4,54%) e Itanhaém 3,75km² 
(3,12%), somente o município de Mongaguá não apresenta  
áreas de manguezal.

De acordo com Lamparelli (1998), os manguezais degrada-
dos2 da Baixada Santista totalizam uma área de 41km², sendo 
que o município de Santos apresenta a maior área de mangue-
zais degradados, cerca de 20km², o município do Guarujá apre-
senta 10km², Cubatão e Praia Grande apresentam 4km² cada e 
São Vicente 3km², além dos 21km² de manguezais que foram 
ocupados e os 17km² que foram degradados por poluição.

2. Ambientes degradados sofreram alteração negativa, possivelmente resul-
tante de atividades humanas, que causaram desequilíbrio e destruição 
parcial ou total do ecossistema. Esses ambientes têm dificuldade na re-
cuperação natural, necessitando de intervenção antrópica.
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Herz (1991) constatou que mais de 10% dos mangue-
zais presentes no estado de São Paulo, encontram-se degra-
dados ou alterados e destacou que o Complexo Lagunar de  
Cananéia-Iguape e a planície costeira da Baixada Santista for-
mam as maiores áreas de manguezais do estado de São Paulo.

AnálIse e dIscussão dos ResultAdos

As principais fontes de alterações nos manguezais da Baixa-
da Santista são: despejos e disposições de resíduos industriais e 
domésticos, aterros, construção de vias de acesso, derrames de 
petróleo e derivados (CETESB, 1990).

De acordo com a Cetesb (1990), a área de manguezal de-
gradada acompanha o eixo industrial de Cubatão. Poffo (2007) 
considera que as obras de ampliação do Porto de Santos, a 
construção de ferrovias, rodovias e indústrias são as grandes 
responsáveis pelo aterro de extensas áreas de manguezais na 
Baixada Santista. Esse quadro é agravado pela existência de 
metais pesados nesses sedimentos, dragados dos canais locais e 
depositados em áreas de mangue. 

Menghini (2004) afirma que embora os manguezais da Bai-
xada Santista estejam muito alterados, continuam exercendo a 
retenção de sedimentos, que é uma importante tarefa. Devido à 
retirada destes ambientes das margens do Porto de Santos, exis-
te a necessidade de constantes dragagens, pois os sedimentos 
não são mais mantidos nas áreas de mangue. 

Durante a pesquisa destacaram-se alguns tensores antrópi-
cos que afetam diretamente os ambientes presentes na Baixada 
Santista, exposto no Quadro 1.

O despejo de resíduos (domésticos, industriais e gorduro-
sos) são tensores que afetam todos os ambientes encontrados na 
região estudada. 
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O desmatamento, afeta os ambientes com a presença de 
bosques, como as florestas, restingas e manguezais. As partícu-
las aéreas e a poluição das águas são fatores que afetam todos os 
ambientes, assim como os processos erosivos e deposicionais. 

Outro fator, é o intenso tráfego de navios, que interfere di-
retamente nos ambientes em que ocorre esse trânsito, como os 
corpos d’água, restingas, manguezais, praias, costão rochoso e 
as áreas urbanas: residencial, comercial, portuária e industrial. 
As estradas atuam como tensor nos ambientes onde são cons-
truídas. 

Quadro 1. Tensores antrópicos nos ambientes da Baixada  
Santista-SP

Elaboração e organização: Santos (2009).

Durante os trabalhos de campo, realizados em 2008 e 2009, 
constatou-se a presença de muitos bairros construídos sobre pa-
lafitas em todo o estuário de Santos e São Vicente, como pode 
ser observado na Figura 3. Esses bairros possuem uma grande 
quantidade de lixo depositados ao ar livre, além do despejo de 
esgoto diretamente nos rios. 
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Figura 3. Palafitas no estuário de São Vicente-SP.  
Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2009.

Verificou-se que o Estuário de Santos é fortemente influen-
ciado por atividades industriais e portuárias, recebendo con-
taminação dessas duas atividades, acrescidas pelos despejos 
de esgotos e lixo. Esse lixo, despejado livremente, acaba depo-
sitando-se em áreas de mangue, levado para esses ambientes 
com a movimentação das marés, conforme pode ser observado 
na Figura 4.

Figura 4. Lixo em áreas de manguezais da Baixada Santista-SP. 
Fotografia: Ana Lucia G. Santos, 2008.
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Os atuais projetos de expansão do Porto de Santos apresen-
tam o aterro de áreas de manguezal, mesmo sendo consideradas 
áreas de preservação permanente. As propostas do Zoneamen-
to Ecológico Econômico para a região primeiramente delimi-
taram os manguezais como zona 1, com maior restrição, mas 
devido à forte pressão para o crescimento econômico local, os 
manguezais próximos a Ilha Barnabé passaram a fazer parte da  
zona 5, com menor restrição, o que possibilita a expansão portuária.  
O município de Cubatão utiliza áreas de Ocupação de Interesse 
Público para expansão retro-portuária, áreas de mangues são 
ocupadas por empresas privadas, com a alegação de interesse 
público. No município do Guarujá, parte da área de manguezais 
é ocupada por residências, com lotes de grandes dimensões, que 
se enquadram na Zona Verde do município. 

Os trabalhos de campo possibilitaram verificar in loco a exu-
berante manifestação da vida no Estuário de Santos e São Vi-
cente. Com bosques repletos de Rhizophora mangle, Avicennia 
schaueriana e Laguncularia racemosa, que abrigam entre suas 
raízes caranguejos como os guaiamuns (Cardisoma guanhumi). 
Resguardam também uçás (Ucides cordatus), aratus (Goniop-
sis cruentata), chama-marés (Uca rapax), marinheiros (Aratus  
pisonii), além de moluscos, que servem de alimentos as belíssi-
mas aves presentes nos manguezais da região, proporcionando, 
aos visitantes, um inesquecível espetáculo de cores.

Considerado como um dos mais importantes abrigos de 
aves aquáticas do litoral de São Paulo, os manguezais da Bai-
xada Santista, servem de pouso para aves migratórias como as 
Águias-pescadoras Norte americanas (Pandion haliaetus), o 
Falcão-peregrino (Falco peregrinus) e os Maçaricos canadenses 
(Tringa flavipes) (Olmos e Silva, 2003).
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A sItuAção dos mAnguezAIs dA bAIxAdA sAntIstA, em 1962

O mosaico de fotografias aéreas de 1962 apresenta um uso 
do solo pouco diversificado, a área de estudo nesse período é 
composta por vegetação natural e algumas áreas de agricultura, 
além da zona urbanizada. De acordo com Cetesb (1990), em 
1962 os manguezais da Baixada Santista constituíam uma mas-
sa de caráter relativamente homogêneo. 

Na Figura 5, sobre o Perfil esquemático e mangue-
zais da região da Ilha dos Bagres – Baixada Santista – 1962,  
verifica-se o início dessa industrialização, com algumas ins-
talações na parte Norte do Largo do Canéu, no município  
de Cubatão. 

Além de uma extensa área de Solo Exposto, que evidencia 
uma área de aterro para a expansão industrial, a Ilha dos Bagres 
apresenta cobertura total de manguezais, em 1962. Nessa data 
os canais fluviais ainda mantinham o seu curso original, possi-
bilitando que houvesse uma grande área coberta por Mangue-
zais, como evidencia o perfil esquemático da Figura 5.

A sItuAção dos mAnguezAIs dA bAIxAdA sAntIstA, em 1964

Em 1994, grande parte da vegetação natural, presente em 
1962, cedeu lugar para a ocupação urbana. Para Pozzi Neto 
(2000), o processo de degradação ambiental na Baixada Santista 
foi intensificado pela poluição industrial associada a eventos de 
vazamentos de petróleo.

Segundo Paschoal (1996), os manguezais da Baixada San-
tista estavam razoavelmente preservados em 1962, depois de 
pouco mais de vinte anos, em 1985, já se encontravam bastante 
degradados, principalmente nas áreas próximas ao polo indus-
trial e urbano. A retificação de canais de marés, também contri-
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buiu para a diminuição dos ambientes naturais, possibilitando 
o aumento da área de expansão urbana (Bonetti-Filho, 1996).

Os manguezais sob influência direta das águas dos rios 
Cubatão e Mogi, encontram-se muito degradados pela poluição 
(CETESB, 1991). A degradação dessas áreas ocasiona a perda 
de produtividade pesqueira, além de um maior assoreamento 
dos canais à jusante, fazendo com que a área precise de draga-
gens constantes, nos canais de navegação. 

Na Figura 6, observa-se que a Ilha dos Bagres,  
encontrava-se próxima ao continente, devido ao excesso de sedi-
mentos depositados nesta área do Largo do Canéu. Essa Figura 
também apresenta uma grande modificação da mesma área re-
presentada na Figura 5, na região Norte. Em 1962, existia uma 
extensa área de Solo Exposto, entretanto em 1994 uma grande 
área industrial, com grandes instalações industriais: Cosipa, Ul-
trafértil e Carbocloro. Verifica-se também a construção do canal 
fluvial de ligação entre o rio Cubatão e o rio Cascalho. Em 1977, 
o rio Cubatão teve uma alteração no seu curso, um canal artificial 
foi construído para conectá-lo ao rio Cascalho, com o objetivo de 
aumentar a sua vazão e reduzir o risco de enchentes na cidade de 
Cubatão (Olmos e Silva, 2003).

Na representação do perfil esquemático, nas Figuras 5 e 6, 
é possível comparar a modificação da paisagem dessa região 
nessas duas datas, visto que grande parte da área coberta por 
Manguezais, em 1962, foi transformada em área com Vegeta-
ção Herbácea e Solo Exposto, em 1994. Além da presença de 
mais dois Corpos d’água, no início do perfil, representado pela 
instalação de uma pequena represa e pela construção do canal 
de ligação entre os rios Cubatão e Cascalho. No final do perfil 
verifica-se o aterro de um corpo d’água para possibilitar a ex-
pansão industrial nessa região. 
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A sItuAção dos mAnguezAIs dA bAIxAdA sAntIstA, em 2001

A degradação do ecossistema manguezal, na Baixada San-
tista, está também associada aos efeitos da poluição hídrica, 
causada pelo polo industrial localizado na região de Cubatão e 
pelo Porto de Santos. 

Nas últimas décadas, as dragagens constantes dos canais de 
navegação ocasionaram alterações nesse ecossistema, visto que 
os resíduos provenientes destas dragagens eram depositados em 
áreas de mangues. 

Durante a década de 1990 continuou o crescimento indus-
trial em toda a Baixada Santista, com a ampliação de algumas 
empresas já instaladas e com o incremento de novas indústrias 
na região, Figura 7. Verifica-se, nesta imagem, a continuidade 
do processo de assoreamento na Ilha dos Bagres, aumento da 
área da ilha e sua junção ao continente.

Comparando o perfil esquemático entre as Figuras 6 e 7 
observa-se a expansão da área representada por indústrias, que 
foram instaladas em áreas de Vegetação Herbácea e Solo Ex-
posto, em 2001, e representam uma parte significativa da Área 
industrial da região. Nestes locais, ocorreu a retirada da vegeta-
ção de mangue, mas as condições hidrográficas foram mantidas, 
o que gerou uma recolonização por essa vegetação.
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consIdeRAções fInAIs

No mapa 1, observa-se a área de estudo, compreenden-
do 551,2 km² de extensão, e a área ocupada pelo ecossistema 
manguezal em cada data é destacada. Em 1962, os bosques de 
mangue cobriam uma área de 93,3 km², em 1994 essa área di-
minuiu para 66,3 km² e em 2001 os manguezais representavam 
65,2 km² da área de estudo. 

Percebe-se que durante os anos de 1994 e 2001 não houve 
uma expressiva diminuição do ecossistema manguezal, como 
observado entre 1962 e 1994, com a redução de cerca de  
27 km² de área desse ecossistema, no segundo período estuda-
do, houve uma redução de 1,1 km². Verifica-se, portanto, que 
em 1962 os manguezais representavam 16,9% da área de estu-
do, em 1994 esse ecossistema era encontrado em 12% da área 
e em 2001 representava 11,8%. 

Nota-se que entre os anos de 1962 e 1994 houve uma redu-
ção de 28,9% de áreas de manguezais, entre os anos de 1994 e 
2001 houve uma redução menor, 1,7%, entretanto, ao longo do 
período de análise observa-se uma redução de mais de 30% de 
manguezais na Baixada Santista.

Para essa análise deve-se levar em consideração que o pri-
meiro período, 1962 a 1994, se refere a uma passagem de mais 
de trinta anos e que corresponde aos anos de crescimento eco-
nômico e de expansão urbana em toda a Baixada Santista. No 
segundo período a análise se refere à duração de menos de uma 
década, 1994 a 2001, período em que já havia o estabelecimen-
to de protocolos ambientais que dificultaram a degradação dos 
ambientes naturais no estado de São Paulo.

Apesar da ocupação de ambientes costeiros ser uma reali-
dade histórica, essa pressão se intensificou, principalmente nas 
últimas décadas. Como consequência, os ecossistemas litorâne-
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os não conseguem absorver todas essas alterações, tendo os seus 
processos e a sua dinâmica modificada e, às vezes, totalmente 
desestruturadas

As causas das alterações dos manguezais na Baixada San-
tista são diversas: mudanças nos fluxos hidrográficos, barramen-
to e abertura de canais; mudanças no sistema de drenagem dos 
rios; construção de aterros, para expansão imobiliária e indus-
trial; frequentes derramamentos de petróleo, provenientes das 
atividades portuárias – Porto de Santos e do transporte e arma-
zenamento de produtos; despejo de efluentes industriais e do-
mésticos nos rios e solo; deposição de resíduos e lixões; constru-
ção de ferrovias, rodovias e demais estradas; extração mineral e 
realização de atividades extrativistas, entre outras.

Um dos tensores de maior impacto nos manguezais é a mo-
dificação da topografia e dos cursos fluviais. As alterações dos 
fluxos dos rios e canais de marés são ocasionadas, geralmente, 
por construções de vias de acesso e instalações imobiliárias. 

A utilização de fotografias aéreas na elaboração dos mapas 
possibilitou uma visão sinóptica da região da Baixada Santista, 
como a área de estudo possui uma grande extensão, com a uti-
lização dessa técnica foi possível ter uma visão de conjunto e 
multitemporal desse espaço.

Verificou-se que os manguezais da Baixada Santista, inde-
pendente do seu estado de conservação, proporcionam melho-
rias ambientais para o estuário, servindo de abrigo para diversos 
animais, de pouso para aves migratórias, retendo os sedimentos 
levados pelos cursos fluviais, reduzindo a erosão costeira, au-
xiliando na manutenção dos estoques pesqueiros e, principal-
mente, são importantes pois fazem parte de um sistema maior, 
e se retirados, dos locais de origem, ocasionarão maiores danos 
ao ambiente, do que sendo mantidos e tendo a possibilidade de 
recuperarem o seu habitat. 
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Os manguezais devem permanecer na região estuarina da 
Baixada Santista – SP, pois mesmo com alterações, permane-
cendo no local de origem, esse ecossistema ainda realiza suas 
funções ambientais, entre elas, a retenção de sedimentos, visto 
que ao contrário, sua retirada ocasiona maior assoreamento nos 
canais fluviais.

É fundamental a preocupação com a destinação adequada 
dos resíduos provenientes das constantes dragagens dos canais 
locais, visto que, esses resíduos não podem ser depositados li-
vremente em áreas de mangues. Maior atenção deve ser dada 
aos sedimentos que contêm poluentes, como graxas, óleos e me-
tais pesados, que devem receber tratamento adequado.

As atividades de recuperação desse ecossistema devem ser 
incentivadas pelo Poder Público, e ações que promovam o seu 
desmatamento e aterramento, como a ocupação urbana, indus-
trial e portuária, devem ser evitadas.

Classificar os manguezais da Baixada Santista como área de 
manguezais degradados não auxilia esse ambiente, pelo contrá-
rio, deixa argumentos para que empresários, com pretensões de 
expansão das instalações industriais e portuárias, utilizem essa 
prerrogativa para proporem novas infraestruturas, tendo como 
principal discurso o crescimento econômico do país.

Considera-se que o processo de alteração dos manguezais 
da Baixada Santista está diretamente associado à história de 
ocupação da região. A conservação dos manguezais da Baixada 
Santista é imprescindível, entende-se que o melhor uso, para 
qualquer área de manguezal é deixar esse sistema como área 
conservada, pois somente dessa forma será possível manter to-
dos os valores atribuídos ao ecossistema.
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Resumo

O presente estudo avalia a con-
taminação das águas do Sistema 
Estuarino de Santos e São Vicen-
te (SESS) por esgotos domésticos, 
através da aplicação de mode-
lagem numérica para a análise 
da dispersão e decaimento da  
bactéria Escherichia coli  introdu-
zida por fontes pontuais e difusas 
identificadas nas áreas urbanas. 
Resultados obtidos apontaram 
um baixo nível de atendimento da 
rede sanitária, ocasionado pela 
ausência de saneamento adequa-
do na região, incluindo bairros 
urbanizados sem rede coletora de 
esgoto e uma grande quantidade 
de moradias precárias irregula-

AbstRAct

The present study was sought 
to assess the degree and the ex-
tension of contamination in the 
waters of the Santos-São Vicen-
te estuarine system (SESS) by 
domestic sewage, through the 
application of numeric mode-
ling, for the analysis of disper-
sion and bacteriological decay 
of enteric bacteria, Escherichia 
coli., introduced by punctual and 
diffusive sources identified in 
the urban areas.  The obtained 
results pointed at a low level of 
sanitary servicing caused by the 
lack of adequate sanitation in 
the region, including urbanized 
neighborhoods without sewera-
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res próximas aos corpos d’água. 
A aplicação da modelagem de-
monstrou que a baixa qualidade 
microbiológica das águas estua-
rinas, devido à alta concentração 
de Escherichia coli, além de ser 
responsável pela queda da bal-
neabilidade das águas em todo 
o SESS, também pode, em marés 
de sizígia, afetar a qualidade das 
praias da Baía de Santos e de 
São Vicente. Os resultados obti-
dos demonstram que um esforço 
conjunto de melhoria da oferta 
de serviços sanitários dos muni-
cípios da região metropolitana 
da Baixada Santista poderia ter 
resultados significativos, uma vez 
que estes problemas ocorrem nas 
cinco cidades situadas no entorno 
do SESS.

Palavras-chave: Estuário de San-
tos; Balneabilidade; Qualidade 
da água; Modelagem numérica.

ge network and a great quantity 
of precarious housing units near 
to water bodies. The modeling 
results showed that the high con-
centration of Escherichia coli 
might be associated with houses 
that have no connection to sewe-
rage networks. Moreover, the low 
microbiological quality of the 
estuarine waters might affect the 
beaches in Santos and São Vicen-
te bay in spring tides, as well as 
the low balneability indexes all 
over the SESS. The results show 
that a combined effort for the 
improvement of housing sanitary 
conditions in the Metropolitan 
Region of Baixada Santista could 
bring significant outcomes, since 
these problems occur in the five 
cities surrounding the SESS.

Key words: Santos estuary;  
Balneability; Water quality; Nu-
merical modeling.

MIOLO - PROCAM 13a.indd   84 23/8/2013   11:56:47



85Avaliação da correlação Sampaio e Harari

res próximas aos corpos d’água. 
A aplicação da modelagem de-
monstrou que a baixa qualidade 
microbiológica das águas estua-
rinas, devido à alta concentração 
de Escherichia coli, além de ser 
responsável pela queda da bal-
neabilidade das águas em todo 
o SESS, também pode, em marés 
de sizígia, afetar a qualidade das 
praias da Baía de Santos e de 
São Vicente. Os resultados obti-
dos demonstram que um esforço 
conjunto de melhoria da oferta 
de serviços sanitários dos muni-
cípios da região metropolitana 
da Baixada Santista poderia ter 
resultados significativos, uma vez 
que estes problemas ocorrem nas 
cinco cidades situadas no entorno 
do SESS.

Palavras-chave: Estuário de San-
tos; Balneabilidade; Qualidade 
da água; Modelagem numérica.

ge network and a great quantity 
of precarious housing units near 
to water bodies. The modeling 
results showed that the high con-
centration of Escherichia coli 
might be associated with houses 
that have no connection to sewe-
rage networks. Moreover, the low 
microbiological quality of the 
estuarine waters might affect the 
beaches in Santos and São Vicen-
te bay in spring tides, as well as 
the low balneability indexes all 
over the SESS. The results show 
that a combined effort for the 
improvement of housing sanitary 
conditions in the Metropolitan 
Region of Baixada Santista could 
bring significant outcomes, since 
these problems occur in the five 
cities surrounding the SESS.

Key words: Santos estuary;  
Balneability; Water quality; Nu-
merical modeling.

IntRodução

Levantamentos do início deste século, realizados pela 
WHO/ UNICEF, apontam que cento e trinta e sete milhões de 
pessoas na América Latina e Caribe não possuem instalações 
adequadas de saneamento (Periago et al., 2007). No Brasil, de 
acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, apenas 
44% dos domicílios possuem sistema de coleta e afastamento 
de esgoto, como rede de esgoto ou sistema de fossas sépticas, e 
somente 28,5% das cidades possuem suas águas residuais trata-
das antes do seu lançamento em um rio, lago ou oceano (IBGE, 
2010). O relatório de desenvolvimento humano do PNUD (2006) 
relata ainda que, no Brasil, 20% da população mais rica goza de 
um acesso a água e saneamento em níveis amplamente compa-
ráveis aos registrados nos países ricos, enquanto 20% dos mais 
pobres registram taxas de cobertura similares às de países mui-
to pobres, em níveis diretamente proporcionais ao rendimento 
econômico, demonstrando, mais uma vez, o resultado da acen-
tuada desigualdade social existente no país.

No sistema estuarino de Santos – São Vicente (SESS) este 
cenário não é diferente. Composto por cinco de nove cidades 
que fazem parte da região metropolitana da Baixada Santista, 
a terceira maior região metropolitana do estado de São Paulo, 
é possível verificar que os índices de coleta e afastamento de 
esgoto são insuficientes para atender a qualidade sanitária al-
mejada para a região. 

Resultados do monitoramento da qualidade de águas lito-
râneas pela CETESB (2009), referente ao período entre 1999 e 
2009, incluindo as praias das cidades de Santos e São Vicente, 
demonstraram, de uma maneira geral, piora na balneabilidade 
nos últimos dez anos. Além disso, muitos trabalhos de investiga-
ção apontam como fonte potencial de poluição, nos canais e nos 
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rios do sistema estuarino de Santos-São Vicente, o lançamento 
de efluentes domésticos sem tratamento (Braga et al., 2000; CE-
TESB, 2001; Lima, 2003; Gianesella, 2006b; Sampaio, 2008).

Sabe-se que a contaminação de rios, lagos e estuários, 
pela descarga inadequada de águas residuais urbanas sem 
tratamento, é responsável por causar inúmeros impactos com 
dimensões sociais, ambientais e econômicas. Nos ambientes 
costeiros e marinhos, reconhecidamente entre os ambientes 
mais produtivos do planeta, a eutrofização das águas, decor-
rente do aporte de nutrientes oriundo de grandes volumes de 
efluentes domésticos lançados sem tratamento, e a presença 
de seres patogênicos associadas a estes descartes, podem con-
taminar a biota marinha e causar impactos na saúde humana 
e na economia local, uma vez que pescados, crustáceos e mo-
luscos fazem parte da alimentação da população. Além disso, 
em zonas balneares, a presença de esgoto na água expõe os 
banhistas a bactérias, vírus e protozoários patógenos, trazen-
do risco potencial, principalmente à saúde de crianças, idosos 
ou pessoas com baixa resistência, suscetíveis a desenvolverem 
doenças ou infecções após o banho em águas contaminadas 
(CETESB, 2003).  

De acordo com Von Sperling (2005), a presença de orga-
nismos patogênicos nos esgotos reflete diretamente o nível de 
saúde da população e as condições de saneamento básico de 
uma região. Segundo Waldman et al. (1999) nos países não de-
senvolvidos, o papel patogênico das enteroparasitoses faz-se 
sentir com maior intensidade pela existência de amplos seg-
mentos populacionais vivendo em áreas sem saneamento, sob 
condições habitacionais precárias e submetidos a condições ali-
mentares deficientes. Segundo os autores, os bolsões de miséria 
existentes nos centros urbanos também constituem uma ameaça 
constante de epidemias de grandes proporções. 
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Um estudo epidemiológico realizado por Lamparelli et al. 
(2003) em cinco praias da Baixada Santista em 1999, demons-
trou que tanto as areias como as águas mais poluídas destas 
praias constituem fator de risco para a manifestação de sintomas 
de gastroenterite. Neste estudo, foi observado que as praias com 
águas poluídas também apresentaram areias muito contamina-
das; entretanto, os resultados indicaram que em um grau muito 
maior de risco estão aqueles que se expõem à água do mar, de-
monstrando que, em praias consideradas impróprias ao banho, 
é recomendável à população evitar qualquer contato direto com 
a água.

Além disso, pesquisa realizada sobre o hábito de consumo 
de pescados e crustáceos oriundos dos rios e mangues pela po-
pulação local, na área de estudo, apontaram que grande parte 
dos consumidores se alimenta com frequência desses alimentos 
oriundos da fauna aquática da região, sendo base da alimenta-
ção de muitas famílias (CETESB, 2003).

A detecção de organismos patogênicos no ambiente é difí-
cil e onerosa. Por isso, utilizam-se organismos indicadores de 
riscos para a saúde, que permitem identificar mais facilmente a 
presença de poluição fecal recente e a probabilidade dos locais 
poluídos estarem contaminados por organismos patogênicos.

Um dos organismos indicadores utilizados para a análise da 
balneabilidade de corpos d’água, é a bactéria de origem entéri-
ca do grupo coliformes termotolerantes, anteriormente denomi-
nados também coliformes fecais. A presença destas bactérias é 
utilizada como indicativo da presença recente de esgoto domés-
tico na água. Suas concentrações indicam os limites para a bal-
neabilidade dos corpos d’água e determinam sua qualidade, de 
acordo com o que dispõe a Resolução n. 274/2000 do CONAMA 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente).
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Neste trabalho, resultado de uma Dissertação de Mestrado 
intitulada Avaliação da correlação entre parâmetros de qualida-
de da água e socioeconômicos no complexo estuarino de Santos 
– São Vicente, através de modelagem numérica ambiental (Sam-
paio, 2010), avaliou-se a extensão e o grau de contaminação 
microbiológica das águas estuarinas pelas fontes existentes de 
lançamento de efluentes domésticos na bacia hidrográfica desta 
área. Além disso, como forma de auxiliar na compreensão das 
intervenções sanitárias em curso na região de estudo, e conhe-
cer sua relação com a balneabilidade das praias, foram utili-
zadas as técnicas numéricas de simulação hidrodinâmica e da 
qualidade das águas em zonas costeiras, através do sistema de 
modelos numéricos MOHID (Neves, 1985). 

Os modelos numéricos hidrodinâmicos acoplados a modelos 
de qualidade de água têm sido amplamente utilizados em estu-
dos de análise integrada entre o estado do ambiente aquático e a 
socioeconomia local. Esta abordagem, já aplicada em inúmeros 
estudos costeiros no Brasil e no mundo, é também desenvolvi-
da no estuário de Santos há mais de uma década por Harari & 
Camargo (1995, 1998, 2003), Berzin et al. (1997, 1999), Hidro-
mod-Unisanta (2000, 2002) e Leitão et al. (1999). De acordo 
com Frick et al. (2001) a possibilidade de utilização dos colifor-
mes termotolerantes (fecais) na modelagem numérica, como um 
importante indicador da eficiência de sistemas de disposição 
final de efluentes domésticos nas águas marinhas e estuarinas, é 
de particular relevância.

Na América do Sul, estudos recentes efetuados na Argentina, 
no Chile e no Brasil, compilados por Neves et al. (2008), demons-
tram como os modelos numéricos, entre eles o MOHID, podem ser 
extremamente úteis na análise integrada do meio socioeconômico e 
do meio aquático, auxiliando no conhecimento das relações de cau-
sa e efeito das pressões que as atividades socioeconômicas exercem 
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sobre estes ambientes. Estes modelos, uma vez implementados e ca-
librados, permitem simular a resposta do meio aquático às pressões 
antrópicas sob diversas condições hidrodinâmicas, principalmente 
em um ambiente altamente dinâmico como o estuarino. 

Desta maneira, o cenário sanitário na região foi caracteri-
zado de modo a identificar as pressões urbanas de origem ha-
bitacional quanto à destinação dos efluentes domésticos. Para 
tanto, dois principais problemas relacionados à bacia de dre-
nagem foram investigados através da modelagem da qualidade 
da água: 1) os problemas sanitários oriundos dos efluentes das 
habitações irregulares, localizadas nas proximidades dos rios e 
sobre os canais estuarinos, e aqueles decorrentes do lançamento 
de esgotos oriundos das habitações regulares presentes na área 
urbana sem esgotamento sanitário, e 2) a qualidade microbioló-
gica das águas estuarinas em função de variáveis do meio físico 
conhecidas, de forma a estabelecer correlações com os padrões 
de balneabilidade das praias e identificar a existência de even-
tuais zonas e/ou situações críticas e, desta forma, contribuir com 
a gestão de políticas públicas neste setor. 

áReA de estudo

O Sistema Estuarino de Santos e São Vicente (SESS) está loca-
lizado na planície costeira da porção central do litoral do estado de 
São Paulo. Constitui uma zona de transição entre as águas salgadas 
do Oceano Atlântico e as águas doces presentes na bacia hidrográ-
fica de cinco cidades que fazem parte da terceira maior região me-
tropolitana do estado, a região metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS) composta por nove cidades (Jakob, 2003) . 

De acordo com Sampaio (2008), a população residente na 
bacia hidrográfica pertencente ao SESS é de aproximadamente 
1.100.000 pessoas, ou aproximadamente 68% da população to-
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tal da RMBS, distribuída entre os seguintes municípios: Cuba-
tão, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande (Figura 1). 
Dados da última contagem populacional pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010 revelam que a po-
pulação da RMBS passou de 1.476.820 pessoas para 1.663.082, 
um aumento regional de 12,61% (IBGE, 2010).  

Figura 1. Localização da área de estudo. Em detalhe a localização das 
praias da região. Fonte: EMBRAPA. Mosaico de fotos do satélite Landsat  
(www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br)

Trata-se de um dos mais importantes estuários do Brasil sob 
o ponto de vista socioeconômico, pois a região abriga: o maior 
porto nacional em tamanho e movimentação de cargas – o Porto 
de Santos; um importante polo de indústrias de base, com sede 
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na cidade de Cubatão; e elevado adensamento populacional e 
importantes estâncias balneárias do estado de São Paulo. Sua po-
pulação quase duplica em períodos de temporada de Verão e fe-
riados, tendo perspectivas de desenvolvimento e pressão urbana 
ainda maiores, em função do início da exploração do pré-sal em 
águas profundas adjacentes à região. Do ponto de vista ambien-
tal, ainda se destaca por abrigar 31% do total de 231 km2 de áre-
as remanescentes de florestas de mangue do estado de São Paulo 
e 59% das florestas de mangue da RMBS (Sampaio et al., 2009; 
Schmigelow et al., 2008; SMA/CETESB, 1998; e Herz, 1991). 

As principais praias da região estão situadas na Baía de 
Santos e na Baía de São Vicente. Elas são drenadas pelas 
águas provenientes do interior do estuário por meio das saí-
das dos canais naturais de Santos e de São Vicente e recebem  
influência das águas costeiras por meio das duas baías de mesmo 
nome. Além disso, estas praias sofrem a influência dos canais 
artificiais de drenagem pluvial das áreas urbanas em períodos 
de chuvas intensas. De acordo com a CETESB (2008), com o 
crescimento da cidade, os canais de drenagem se transformaram 
na principal fonte de poluição fecal das praias, em decorrência 
de inúmeras ligações irregulares de esgoto. Para combater esta 
poluição, desde 1992 a operação de descarga da água de chuva 
passou a ser realizada por meio de um sistema de abertura e 
fechamento de comportas, a fim de conter a descarga contínua 
dessas águas na Baía de Santos e preservar a qualidade das 
praias adjacentes. 

O rápido processo de crescimento que se estabeleceu há dé-
cadas na região não foi acompanhado pela oferta de serviços de 
saneamento básico, gerando um déficit da rede coletora de es-
goto. Além disso, o crescimento urbano desordenado culminou 
na proliferação de inúmeras favelas e palafitas em áreas inade-
quadas do ponto de vista urbano, ambiental e de saúde pública. 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   91 23/8/2013   11:56:48



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)92

Para diminuir o déficit sanitário, melhorar a balneabilidade 
das praias e os indicadores de saúde da região, a Cia. de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está implantando 
o Projeto de Recuperação da Qualidade Ambiental da Baixada 
Santista (Diário do Senado Federal, 2004). Atualmente em exe-
cução, ele prevê a expansão da rede coletora e de tratamento de 
esgoto nas áreas urbanas em toda RMBS. Denominado Projeto 
Onda Limpa, ele pretende elevar, até o final de 2012, o índi-
ce de atendimento da rede de esgoto de 57% para 95% nas 
nove cidades. Entretanto, apesar deste investimento, ressurge 
um problema histórico, que ainda hoje representa um desafio 
no planejamento urbano, relacionado à população estabele-
cida irregularmente e ilegalmente em núcleos de habitações  
desconformes. 

Dados municipais apontam a existência de um grande nú-
mero de núcleos de habitações irregulares na região que, desta 
forma, não contam com a oferta de serviços de infraestrutura 
urbana e sanitária adequada. Estas habitações, em sua maior 
parte, estão localizadas em áreas públicas situadas às margens 
de rios e dos canais do estuário ou nos morros das cidades, em 
áreas de preservação permanente (CONAMA, 2002), pois são 
áreas associadas à proteção dos recursos hídricos e represen-
tam um ecossistema único, de extrema importância no ciclo re-
produtivo de inúmeras espécies. Entretanto, sabe-se que estes 
ecossistemas, quando localizados em proximidade aos grandes 
centros urbanos, têm ampliadas as chances de serem ocupa-
dos pela população carente de opção de moradia popular nas 
cidades mal planejadas, tornando-se locais alternativos para a 
fixação de moradias precárias.  

Por consequência, os processos para regularização ou remo-
ção dos núcleos habitacionais irregulares nestas áreas exigem 
soluções complexas, que vão além do serviço de implantação de 
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rede de esgoto sanitário, com consequente demora no combate 
a esta situação. De acordo com o cadastro de dados municipais, 
na área de estudo existem assentamentos que aguardam regula-
rização fundiária há décadas. Enquanto aguardam uma solução, 
entre outros problemas, eles permanecem lançando volumes 
consideráveis de efluentes domésticos em valas, redes de dre-
nagem ou diretamente nas águas, como é o caso das habitações 
do tipo palafitas, o que compromete a qualidade das águas na 
região estuarina, e põe em risco a segurança do seu uso pela 
população (Mateus et al., 2008; Pereira et al., 2004; e Sam-
paio et al., 2008a). Verifica-se ainda que águas à montante do 
estuário, muito próximas aos núcleos habitacionais irregulares, 
costumam ser utilizadas por adultos para pesca de subsistência 
e por crianças e adolescentes que vivem nas proximidades, para 
lazer de contato primário, em substituição às praias da região, 
mais distantes de suas residências (Figura 2). 

       (a)                                                     (b)
Figura 2. (a) Banho nas águas pela população, principalmente por crianças 
(Vila Dos Pescadores-Cubatão) e (b) Conjunto de palafitas no largo da Pompe-
ba (Santos e São Vicente)

       
A contaminação das águas pela escassez de serviço de cole-

ta de esgoto é agravada pela característica geográfica e climáti-
ca da região a qual está situada. A proximidade da Serra do Mar, 
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associada à influência de frentes frias frequentes, é responsável 
pelos altos índices pluviométricos na região da Baixada Santis-
ta, agravando a poluição difusa. De acordo com as séries plu-
viométricas do DAEE, a pluviosidade anual média varia entre 
2000 mm nas áreas baixas e 3000 mm nas áreas mais elevadas 
(LNEC 2005). Por conta da influência oceânica, embora não 
haja uma estação seca, o Verão apresenta o período mais chu-
voso e o Inverno o período com maior estiagem (Pelegatti, 2007; 
Braga et al., 2000; Santos, 1965). 

metodologIA

Foram reunidos dados secundários disponíveis em Sam-
paio et al. (2008 a,b), Mateus et al. (2008), Berzin et al. (2007), 
Prinahd (2006), Lima (2003) e CETESB (2001:2009). Pelo fato 
das cidades de Santos, Guarujá e Praia Grande possuírem parte 
do seu território situado em áreas fora da bacia de drenagem 
do SESS, os dados demográficos e de cobertura sanitária conti-
dos nos levantamentos existentes da região fornecem uma ideia 
distorcida destes números, uma vez que eles incluem em suas 
análises toda a extensão territorial destas cidades. Desta forma, 
os estudos sócio-demográficas foram limitadas à área da bacia 
por meio da base cartográfica contida em Neves et al. (2008), 
espacializada na escala 1:50.000. Cruzamentos entre os dados 
demográficos, de distribuição das redes de água e esgoto forne-
cidas pela Sabesp, de topografia e da rede de drenagem local, 
possibilitaram estimar com detalhamento o nível de atendimen-
to  sanitário na bacia estuarina e, assim, identificar as principais 
fontes pontuais e difusas de lançamento de esgotos. 

Para as estimativas dos volumes produzidos e lançados pe-
las habitações regulares que não possuem rede coletora de es-
goto, foram fornecidos pela Sabesp os volumes micromedidos 
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do consumo de água de todas as economias por bairro. Uma 
vez estabelecidas as vazões de consumo de água, aplicou-se um 
coeficiente de 80% sobre o consumo adotado a fim de se estimar 
o volume de esgoto gerado. Para as estimativas dos núcleos de 
habitações irregulares foi adotado um consumo médio de água 
per capita de 100 litros/hab.dia.

A partir destes dados, foi possível aplicar um sistema 
de modelos numéricos sustentado pelo modelo conceitual  
Driver-Pressure-Impact-State-Responses (DPSIR) (EEA 1999), 
com a finalidade de associar as atividades humanas às respostas 
do ambiente, a partir do atual modelo de gestão existente e seus 
respectivos impactos sobre os ambientes aquáticos. A aplicação 
da modelagem ambiental foi feita através do sistema de modelos 
MOHID (Neves 1985), utilizando um módulo numérico bidimen-
sional para a hidrodinâmica e outro para a qualidade de água do 
estuário. A batimetria utilizada possui 147 x 137 pontos, com 
profundidades relacionadas ao zero hidrográfico, variáveis entre 
-3 e 26 m, sendo que a malha de cálculo possui um espaçamen-
to variável de 100 a 400 m. Este modelo vem sendo aplicado 
há mais de uma década na região por  Berzin & Leitão (1997), 
Hidromod-Unisanta (2000), Hidromod-Unisanta (2002) e Leitão  
et al. (2004), e representa, além da hidrodinâmica, as proprie-
dades da água, como temperatura, salinidade e sedimentos coe-
sivos, bem como o parâmetro microbiológico E. coli , como apli-
cado por Sampaio et al. (2008) e Mateus et al. (2008). Também 
foram obtidos resultados com o modelo para o parâmetro do T

90
. 

Este parâmetro foi calculado utilizando um T
90

 dinâmico, como 
função da radiação solar, da temperatura da água e da salinida-
de, permitindo estabelecer um modelo mais realista da variação 
espacial e temporal da contaminação de origem fecal.

Para análise dos resultados do modelo foram utilizados da-
dos das campanhas de amostragem em toda a área de estudo 
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realizadas por Berzin et al. (2007), Sampaio et al. (2008b), Ha-
rari et al. (2008), Gianesella et al. (2008) no Inverno/2006 e 
Verão/2007 e Lima (2003) no Inverno/2000 e Verão/2001. Os 
resultados da calibração e da validação do modelo de qualida-
de de água são apresentados com detalhes em Sampaio (2010), 
Sampaio et al. (2008b) e Mateus et al. (2008), e são sumarizados 
neste trabalho.

ResultAdos e dIscussão

Na área restrita à bacia do SESS residem mais de um milhão 
de habitantes, sendo Santos a cidade mais populosa, seguida de 
São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande (Tabela 1).

Tabela 1. População residente na bacia hidrográfica do SESS 
por cidade. Fonte: IBGE (2000)                                                   
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O diagnóstico sanitário (Tabela 2 e Figura 3) demonstrou 
que 42% dos efluentes domésticos gerados pela população re-
sidente são despejados sem controle através de valas, ou por 
meio da rede de drenagem urbana nos corpos d’água afluentes 
às praias de Santos e São Vicente, ou diretamente nos canais 
estuarinos no caso das palafitas; 48% são lançados na Baía de 
Santos por meio do emissário submarino de Santos e 2% saem 
da bacia estuarina para serem lançados no mar por meio de ou-
tros dois emissários submarinos, um na Praia Grande e outro no 
Guarujá. Além disso, 8% dos efluentes domésticos são tratados 
em três estações de tratamento de esgoto da Sabesp, duas delas 
localizadas em São Vicente e uma em Cubatão. 

De acordo com Lamparelli (2006) no litoral do estado de 
São Paulo, uma das principais soluções encontradas para os es-
gotos gerados é a disposição oceânica por meio de emissários, 
sem nenhum tipo de tratamento primário, contando apenas com 
um pré-tratamento para remoção de sólidos grosseiros e parte 
do material em suspensão, e com a capacidade de diluição e 
autodepuração do mar, para realizar a degradação do material 
introduzido no meio marinho. A partir deste conceito, conside-
rando as características da destinação dos efluentes no SESS 
na Tabela 2, é possível estimar que, excetuando as descargas 
oriundas das 3 ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) e dos 
emissários de Praia Grande e Guarujá, somadas as descargas do 
emissário submarino de Santos e as demais descargas de esgoto  
não coletadas, aproximadamente 90% do total dos esgotos gera-
dos na bacia são lançados diretamente no sistema estuarino de 
Santos e São Vicente sem tratamento adequado. 
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Tabela 2. Nível de atendimento sanitário no SESS

Fonte: Fontes: Sampaio et al. (2008a), Sabesp e IBGE (2000).

Figura 3. Cobertura da rede de esgoto (cinza claro), rede de água 
(cinza médio) e áreas de habitações irregulares (cinza escuro)

Fonte: Sampaio et al. (2008)
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Tabela 3. Estimativa do número de habitantes em áreas irregu-
lares na área do SESS

Fonte: IBGE (2000), Municipal e PRIMAHD (2005).

Segundo dados obtidos junto às autoridades municipais por 
Sampaio et al. (2008), aproximadamente 21% da população 
residente na bacia de drenagem do SESS se utiliza de mora-
dias subnormais (Tabela 3). Entretanto, é válido ressaltar que 
estes dados podem estar subestimados, uma vez que os levan-
tamentos mais recentes fornecidos são do início desta década, 
portanto, com defasagem em média de dez anos em relação ao 
último levantamento disponível. A cidade com o maior número 
de habitações nesta condição no SESS é a cidade de São Vicen-
te, seguida de Cubatão, Guarujá, Santos e Praia Grande. Veri-
ficou-se que a maior concentração de moradias irregulares está 
situada na região do Largo da Pompeba (Figuras 1 e 3). Nesta 
área são despejados efluentes oriundos de habitações precárias 
de aproximadamente 61.500 pessoas, distribuídas entre as três 
cidades que fazem fronteira nesta região, Santos, São Vicente e 
Cubatão. Entretanto, além da alta concentração de submoradias 
nesta área, observando a Figura 3, nota-se a existência de áreas 
urbanas adjacentes somente atendidas pela rede de água e com 
ausência de rede coletora de esgoto. 
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Situação semelhante ocorre em todo o SESS. No município 
do Guarujá, a falta de rede coletora de esgoto na bacia do SESS 
concentra-se, na maior parte, em bairros urbanizados situados 
no distrito de Vicente de Carvalho, tendo como destinação fi-
nal dos efluentes o Canal de Santos e o Canal de Bertioga. Em 
Cubatão, bairros situados dentro da área do Parque Estadual da 
Serra do Mar (PESM) não contam com rede de esgoto, bem como 
na região do largo da Pompeba, onde estão situadas duas comu-
nidades com características domiciliares opostas, de um lado a 
favela da Vila dos Pescadores, com suas habitações precárias e 
palafitas, e do outro o bairro Jardim Casqueiro, considerado um 
dos melhores bairros urbanizados da cidade. Na área insular 
de São Vicente, além das favelas próximas ao largo da Pom-
peba, dois bairros urbanizados situados na área insular ainda 
não possuem ligação com a rede coletora de esgoto do restante 
da cidade; as demais submoradias existentes, como a favela do  
México 70, constituída de moradias precárias e palafitas, loca-
lizada próximo à Baía de São Vicente, possui um projeto de ur-
banização subdividido em fases, tendo em vista que esta é a co-
munidade irregular mais numerosa da região, com quase 30.000 
habitantes. Na área continental de São Vicente localiza-se o 
maior vetor de crescimento demográfico da cidade e, segundo 
Sampaio et al. (2008), este crescimento localizado tem sido res-
ponsável por elevar a taxa de crescimento populacional do mu-
nicípio. No entanto, 22.900 pessoas vivem na área continental 
de São Vicente em moradias irregulares. Embora esta área conte 
com duas estações de tratamento de esgoto, responsáveis por 
coletar e tratar os efluentes dos bairros urbanizados, as submo-
radias existentes evidenciam o crescimento desordenado que a 
região vem sofrendo. Na cidade de Santos, o déficit de rede de 
esgoto está localizado nos núcleos de habitações irregulares, em 
sua maioria concentrados no Largo da Pompeba e em alguns 
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morros da cidade, principalmente os situados na zona central 
e aqueles próximos às praias, como no bairro José Menino. Na 
cidade de Praia Grande, a área situada na bacia de drenagem 
do SESS compreende uma população carente de habitação de 
14.592 pessoas; grande parte destes núcleos estão situados à 
margem do manguezal do rio Piaçabuçu, e seus efluentes são 
lançados na rede de drenagem, tendo como destinação final as 
águas estuarinas do SESS.

Resultados de dois cenários de simulação da dispersão e 
decaimento bacteriológico, em condições de Inverno e Verão, 
demonstraram que o modelo MOHID acompanhou satisfato-
riamente a tendência de variação espacial e temporal das con-
centrações medidas, com destaque para o período do Inverno  
(Figuras 5 e 6). Os resultados apresentaram as maiores diferen-
ças com relação às medições no Verão, na maré de quadratura, 
com valores em torno de duas ordens de grandeza e concentradas 
nos pontos localizados no centro da Baía de Santos, próximos ao 
lançamento de esgoto pelo emissário submarino. Entretanto, as 
menores diferenças entre os resultados dos modelos e medições 
foram encontradas no Canal de Santos e no interior do estuário. 
No interior do estuário essas diferenças foram variáveis e as 
maiores ocorrências foram de, no máximo, uma ordem de gran-
deza. O modelo acompanhou as variações das concentrações 
medidas quando estas ultrapassaram o valor limite estabelecido 
pela legislação CONAMA 274/2000 para recreação de conta-
to primário, de 1000 NMP coliformes termotolerantes/100ml 
e 800 NMP Escherichia coli/100ml (linhas vermelhas nas Fi-
guras 5 e 6). De maneira geral, para o cenário de 2000/2001  
(Figura 5), as concentrações de coliformes medidas foram su-
periores às simuladas com o MOHID. Este resultado pode ter 
relação com o fato de que as concentrações medidas foram efe-
tuadas para coliformes termotolerantes e os resultados da simu-
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lação com o MOHID são para E. coli. Desta forma, mesmo sendo 
a E.coli, o maior grupo de bactérias termotolerantes, pode haver 
outros grupos de bactérias nas contagens das amostras, tornan-
do os valores finais superiores. Nos resultados das simulações 
de Verão, soma-se a esta diferença o fato de que os aumentos 
das descargas ocasionadas pela chuva não foram computados 
nas simulações do modelo. Comparando o cenário de simulação 
2006/2007 com os dados de campo (Figura 6), os resultados na 
simulação de Inverno também tiveram melhor qualidade que 
no Verão; no Inverno os pontos localizados no Canal de Santos, 
a leste e oeste da entrada do Canal da Piaçaguera/COSIPA, os 
pontos nas proximidades do largo da Pompeba, no Canal de São 
Vicente e na Baía de São Vicente foram concordantes. Na região 
da Pompeba, os valores foram concordantes e estão acima do 
limite de 800 NMP/100ml de Escherichia coli/100ml (linha em 
destaque no gráfico), bem como os pontos na Baía de São Vicen-
te e no Canal de Santos.

Analisando os quadros de simulação da dispersão dos efluen-
tes em diferentes condições de maré, nas Figuras 7 a 9, é pos-
sível observar que, na maré de quadratura (Figuras 7a e 08), as 
águas com maiores concentrações de coliformes ficam retidas nos 
canais estuarinos. Como esperado, verifica-se a ocorrência de 
maior dispersão dos coliformes na sizígia (Figuras 7b e 9), quan-
do comparado à maré de quadratura. Embora ocorra um aumento 
na dispersão e consequente diluição dos efluentes na sizígia, não 
se observa uma diminuição muito significativa nas concentrações 
de coliformes. Uma das causas pode estar relacionada ao fato de 
que, em sizígia, é esperada uma maior turbulência, responsável 
pela ressuspensão dos sedimentos de fundo, aumentando a turbi-
dez no ambiente. Quanto maior a turbidez, menor será a penetra-
ção da luz através da coluna d’água, principal fator influente no 
decaimento bacteriológico. Verifica-se ainda, na sizígia, um au-
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mento da concentração de coliformes nas Baías de São Vicente e 
de Santos e nas praias a Leste da Baía de Santos, principalmente 
nas localizadas mais próximas à saída do Canal de Santos, evi-
denciando, nesta condição de maré, uma possível influência das 
descargas de efluentes provenientes deste Canal nestas praias, e 
nas praias de São Vicente provenientes do Canal de São Vicente.

    (a)               (b)
Figura 4. (a) Localização dos pontos de colimetria para a análise dos resul-
tados das simulações do modelo em 2001/2002 e (b) Localização dos pon-
tos de colimetria para a análise dos resultados das simulações do modelo em 
2006/2007. Fontes: Lima (2003),  Berzin et al. (2008) e Sampaio et al. (2008)
Figura 6. Validação do modelo para Escherichia coli  em quadratura no Inver-
no/2006 (c) e Verão/2007(d). 
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(a)

(b)
Figura 5. Validação do modelo para coliformes termotolerantes com resultados 
das campanhas de quadratura e sizígia, em (a) Verão/2001 e (b) Inverno/2000.
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Através do modelo de dispersão de coliformes, foi possível 
estimar o tempo de decaimento bacteriológico para a E.coli e sua 
variação em função da estação climática e da maré no SESS. Es-
tes resultados têm certo grau de incerteza, especialmente no que 
se refere às vazões dos efluentes estimados e pelo fato do mode-
lo não considerar o efeito de estratificação na coluna de água. 
Apesar destas limitações, estima-se que os resultados obtidos do 
modelo são representativos das condições de qualidade da água 
no interior do estuário e úteis para compreender a dispersão e o 
comportamento da contaminação fecal no SESS. Resultados do 
modelo para um T90 variável, em função da temperatura, salini-
dade e da radiação solar, variaram entre 5 e 22 horas, sendo que 

(c)

(d)
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os menores valores de T90 são observados no horário de pico da 
radiação solar e os maiores valores na sua ausência. Da mesma 
forma, os menores valores de T90 ocorrem na Baía de Santos e 
de São Vicente, e seguem aumentando em direção à cabeceira 
dos rios na medida em que a salinidade também diminui. 

Estes valores foram calculados pelo modelo, a partir da in-
tegração dos valores de temperatura, salinidade e radiação na 
coluna, de modo são valores médios calculados para toda a co-
luna de água (Figuras 10a e b).

Figura 7. Dispersão das partículas de E. coli  no Inverno/2000 para marés de 
quadratura (a) e sizígia (b).

(a)

(b)
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Figura 8. Dispersão das partículas de E. coli no Inverno/2006 em maré qua-
dratura.

Figura 9. Dispersão das partículas de E. coli no Inverno/2006 em maré de 
sizígia.
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Figura 10. Variação do T90 em maré de quadratura (a) e sizígia (b) no  
Inverno/2000.

(a)

(b)
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consIdeRAções fInAIs

Os resultados das campanhas de colimetria e de modelagem 
evidenciaram a ocorrência da elevada concentração de colifor-
mes nos canais de Santos, São Vicente e principalmente no Lar-
go da Pompeba, associados às descargas de esgoto oriundo de 
habitações irregulares e regulares que não contam com ligação 
na rede de esgoto nas cinco cidades. É possível considerar es-
tas áreas como críticas do ponto de vista de contaminação por 
bactérias nas águas do SESS, representando, portanto, risco à 
população que faz uso destas águas para lazer e alimentação. 

A aplicação da modelagem demonstrou que a baixa quali-
dade microbiológica das águas estuarinas, devido à alta concen-
tração de Escherichia coli, além de ser responsável pela queda 
da balneabilidade das águas em todo o SESS, também pode, 
em marés de sizígia, afetar a qualidade de algumas praias da 
Baía de Santos e de São Vicente. Somado a isto, embora não 
tenha sido objeto deste trabalho, os problemas de contaminação 
microbiológica nas praias também estão associados às ligações 
indevidas de esgoto nos canais de drenagem pluvial em áre-
as já atendidas pela rede de esgoto, principalmente em Santos.  
Diante destes fatos, é possível constatar que os problemas de 
contaminação por esgoto sanitário na região são complexos e, 
por isso, necessitam de um grande esforço de gestão, principal-
mente no âmbito metropolitano, a fim de se alcançar a qualida-
de microbiológica que se almeja para as águas do SESS. 

Dada a recente publicação do censo de 2010, é recomendá-
vel uma atualização dos dados demográficos e das estimativas 
de descargas de efluentes, uma vez que as projeções neste es-
tudo foram baseadas nos dados da contagem populacional do 
censo demográfico de 2000. Da mesma forma, nesta revisão é 
indicado atualizar os dados da cobertura da rede de esgoto, de 
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forma a incluir no SESS as áreas que possam estar já atualmente 
sendo atendidas pelo projeto Onda Limpa da SABESP. Dessa 
forma, estima-se que o presente trabalho e futuras pesquisas 
neste tema estarão contribuindo com informações relevantes 
para a melhoria da qualidade das águas da região e, consequen-
temente, para a qualidade de vida da população que faz uso de 
suas águas.
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Resumo

Para uma área de 75 mil km2 no 
Sul da Passagem de Drake, Oce-
ano Austral, próximo à Penínsu-
la Antártica, foram calculadas 
as distribuições médias de 2000 
a 2009, sazonais e decadal, do 
fluxo de CO

2
 na interface oceano-

-atmosfera e de suas variáveis as-
sociadas. O fluxo médio estimado 
foi de 95 GgC.ano-1 (gigagramas 
de carbono por ano), assim no ba-
lanço anual a superfície do mar 
é fonte de CO

2
 para a atmosfera, 

principalmente devido ao com-
portamento da região da plata-
forma continental no Inverno e 
na Primavera, quando, devido ao 

AbstRAct

For a 75,000 km2 area in the sou-
thern Drake Passage in the Sou-
thern Ocean, near the Antarctic 
Peninsula, mean seasonal and 
annual distributions of CO

2
 flux 

at the ocean-atmosphere interfa-
ce, from 2000 to 2009, have been 
computed, as well as their asso-
ciated variables. The total annu-
al carbon flux was estimated as  
95 GgC. Thus, in the annual esti-
mate the region acts as a source to 
the atmosphere, mainly due to the 
continental shelf having PCO2sw 
considerably greater than that of 
the atmosphere in the winter and 
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aumento dos ventos e ao resfria-
mento da temperatura do mar, há 
uma grande mistura com águas 
profundas, abundantes em carbo-
no, levando a superfície marinha 
a um estado de superssaturação 
de CO

2
. No Verão e Outono, a 

bomba biológica é o processo do-
minante na discreta absorção de 
CO

2
 pela superfície marinha. De 

1948 a 2010 ocorreram tendên-
cias lineares de aumento da ve-
locidade do vento de 0,23 ± 0,03 
m.s-1.década-1 e da frequência da 
componente zonal de oeste de 
1,47 ± 1,13 % .década-1. Sugere-
-se que estas tendências estejam 
relacionadas com a fase positiva 
do Modo Anular Austral (SAM). 

Palavras-chave: Dióxido de car-
bono; Pressão parcial de CO

2
, 

fluxo de CO
2 
mar-ar; Passagem de 

Drake, Oceano Austral, Penínsu-
la Antártica, Antártida.

spring, when deep water mixing 
takes place due to stronger winds 
and colder sea temperatures, brin-
ging water rich in dissolved inor-
ganic carbon to the sea surface, 
leading to a state of supersaturation 
in CO

2
 relative to the atmosphere. 

In summer and autumn the biolo-
gical pump is the dominating pro-
cess in lowering the PCO2sw and 
the absorption of atmospheric CO

2
 

by the sea surface. From 1948 to 
2010 it has been detected a mean 
trend of wind intensity 0.23 ±  
0.03 m.s-1.decade-1 and an increase 
in the western zonal component of 
1.47 ± 1.3%.decade-1. It is sugges-
ted that these trends are related to 
the Southern Annular Mode (SAM). 

Key words: Carbon dioxide, CO
2 

partial pressure; CO
2
 sea-air flux; 

Drake Passage; Southern Ocean; 
Antarctic Peninsula; Antarctica.
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IntRodução

Os oceanos influenciam o clima pelo armazenamento e 
transporte de grandes quantidades de calor, umidade e dióxido 
de carbono, que podem ser levados pelas correntes marinhas 
a distâncias de milhares de quilômetros antes de serem libe-
rados à atmosfera. No balanço global, os oceanos são grandes 
absorvedouros do carbono antropogênico e desde a revolução 
industrial já absorveram 48% do total das emissões de combus-
tíveis fósseis (Sabine et al., 2004). O Oceano Austral (ao Sul de  
50o S) é responsável por cerca de 4% da retirada oceânica global 
de CO

2
 atmosférico, ou seja, -0,05 Pg

C
.ano-1 (-0,05. 1015 gramas 

de carbono por ano), estimado para o ano de 2000 (Takahashi 
et al., 2009). Porém, a região apresenta lacunas observacionais 
e variabilidades naturais por vezes consideráveis. É importante 
ressaltar que as observações de CO

2 
no Oceano Austral têm au-

mentado significativamente, resultando em estimativas de flu-
xos mais apuradas. Em estudo anterior, Takahashi et al. (2002) 
contavam com cerca de 400 mil observações e estimaram um 
fluxo de -0,39 Pg

C
.ano-1 (valores negativos indicam sentido do ar 

para o mar) para o ano de referência 1995, o que correspondia 
a 24% da absorção oceânica global, fluxo esse uma ordem de 
grandeza maior que o estimado no trabalho de 2009, que contou 
com uma base de dados quase três vezes maior, de 1,1 milhão 
de observações. As diferenças na estimativa são atribuídas ao 
refinamento proporcionado pelo aumento de dados e não devido 
a mudanças ambientais.

A região do Oceano Austral Sul é uma das quais os ecossis-
temas são mais vulneráveis aos impactos do aumento de CO

2
, 

devido à sensibilidade do sistema carbonato, que pode ser re-
sumido pelas bombas física e biológica; esta responsável pela 
fixação do carbono pelo fitoplâncton, além de estar relacionada 
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com a formação e dissolução de carbonato de cálcio (utilizado 
na formação de estruturas como carapaças); e com a decomposi-
ção (oxidação) de matéria orgânica. A dinâmica da abundância 
do fitoplâncton, chamada produção primária, é de extrema im-
portância, por ser base da teia trófica. Respondem pela bomba 
física: a solubilidade do CO

2 
na água do mar, a qual depende 

basicamente da temperatura e da salinidade; o aumento do CO
2
 

na atmosfera e o transporte de CO
2
 de outras regiões, tanto pela 

mistura vertical quanto pela circulação horizontal. 
Algumas previsões apontam que em 200 anos a queda do 

nível do pH, induzida pelo aumento do CO
2  

no oceano irá ser 
tal que modificará o estado de saturação do carbonato de cál-
cio a ponto de dissolver conchas e minerais de calcita, além de 
enfraquecer estruturas esqueléticas de carbonato, deixando-as 
mais vulneráveis à erosão e à dissolução (Millero, 2007). Neste 
contexto é importante o estabelecimento de todos os fatores que 
afetam a concentração de CO

2
, de qualquer origem, seja ela fí-

sica, química, biológica ou geológica.
Uma das variáveis de maior peso no fluxo do CO

2
 é a veloci-

dade do vento, que promove a agitação das águas e a turbulência 
do ar sobre a superfície marinha. O principal sistema de cir-
culação do Oceano Austral é a Corrente Circumpolar Antártica 
(CCA), a qual circunda o continente e que flui de oeste para les-
te transportando um volume de cerca de 130 milhões de m3.s-1 
na Passagem de Drake. Ela é conduzida principalmente pelos 
ventos da Oeste, que determinam o sentido da circulação. Tanto 
estes ventos como a corrente marinha são resultados da estrutura 
baroclínica de ambos os fluidos. A superfície do mar e as superfí-
cies isobáricas da atmosfera se inclinam para baixo na direção do 
continente antártico e, pelo efeito de Coriolis, em equilíbrio com 
a força do gradiente horizontal de pressão, criam um movimento 
de Oeste para Leste, conhecido como fluxo geostrófico. 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   120 23/8/2013   11:56:55



121Fluxo de Co
2
 Villela e Harari

Em latitudes subpolares ao redor da Antártida existe outro 
sistema climático peculiar, sem paralelo no hemisfério Norte: o 
cavado circumpolar antártico, cuja existência é devida à grande 
frequência e intensidade dos ciclones. Este sistema de circula-
ção, com fortes ventos de Oeste e frequentes ciclones é consi-
derado parte do Modo Anular Austral (Southern Annular Mode 
ou SAM) (Trenberth et al., 2007). O SAM constitui o mais pro-
nunciado modo de variabilidade climática das altas latitudes do 
hemisfério Sul. A configuração a ele associada varia de inten-
sidade e localização conforme se altera o gradiente de pressão 
entre as latitudes médias (pressão alta) e a costa da Antártida 
(pressão baixa). Nos últimos 50 anos o SAM tornou-se mais po-
sitivo à medida que a pressão caiu ao redor da costa Antártica e 
subiu nas latitudes médias, esta alteração intensificou os ventos 
de Oeste sobre o Oceano Austral em 15 a 20% (Turner et al., 
2005). A acentuada fase positiva do SAM demonstra a com-
plexidade do sistema climático na Antártida e se deve a uma 
mudança atmosférica atribuída a causas antrópicas: o buraco 
da camada de ozônio. O resfriamento promovido pela menor 
absorção de radiação pela diminuição de ozônio estratosférico 
intensifica o gradiente de temperatura entre as médias latitudes 
e o polo, o que propicia uma maior baroclinicidade em níveis 
troposféricos que desencadeia ventos mais velozes.

Diante da importância dos fluxos de carbono e do papel fun-
damental dos oceanos no processo de regulação da concentra-
ção de dióxido de carbono na atmosfera, esta pesquisa buscou: 
1) estabelecer, a partir de uma abordagem climatológica, a ca-
racterização média decadal de 2000 a 2009 dos fluxos de CO

2
 

e de suas componentes em uma região do Oceano Austral, na 
Passagem de Drake, próximo à Península Antártica; 2) identi-
ficar os principais processos e interações que atuam no sistema 
de fluxos de dióxido de carbono na interface oceano-atmosfera; 
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3) verificar como mudanças no padrão dos ventos de superfície 
podem influenciar no fluxo de CO

2
 em uma região delimitada, 

dentro de águas antárticas.
Este artigo é resultado de Dissertação de Mestrado intitu-

lada Análise decadal do fluxo de CO
2
 entre o oceano e a atmos-

fera na passagem de Drake, Oceano Austral (Villela, 2011), em 
que os resultados das pesquisas são apresentados com grande  
detalhamento.

bAse de dAdos e métodos  

A área de estudo, daqui por diante também denominada 
de AE, encontra-se ao Sul do Drake, junto às Ilhas Shetland 
Sul, é delimitada pelos meridianos 60°W e 65°W e os paralelos 
60°S e 62,5°S (Figura 1a). A superfície da área de estudo é de  
74.345 km2; em seu setor sudeste encontram-se pequenas áreas 
da Ilha Livingston, único afloramento de terra dentro do períme-
tro, não obstante a AE foi considerada como sendo integralmen-
te oceânica. O perfil topográfico da AE, no sentido de NW-SE, 
pode ser visto na Figura 1c.

Foram utilizados os seguintes dados, descritos na Tabela 1: 
componentes vetoriais do vento em superfície (Vento), pressão 
atmosférica ao nível médio do mar (PNM), temperatura da su-
perfície do mar (TSM), salinidade da superfície do mar (SAL), 
concentração de CO

2
 na atmosfera seca (χCO

2
) e pressão parcial 

de CO
2
 na superfície do mar (PCO

2
sw) . Cada uma dessas variá-

veis foi interpolada para uma grade de 0,5° de longitude por 0,5° 
de latitude, exceto χCO

2
, cuja série é repetida para os pontos da 

grade e posteriormente convertida em pressão parcial de CO
2
 no 

ar (PCO
2
ar), utilizando-se dos métodos descritos por Takahashi 

et. al., 2009, Ambrose e Lawrenson, 1972 e DOE, 1994. Os 
dados em grade uniforme foram interpolados linearmente e os 
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Figura 1. Mapas da localização da área de estudo, em vermelho (A e B), e 
perfil topográfico (C).

dados esparsos de PCO
2
sw pelo método Nearest Neighbor, que 

somavam 46.453 observações, das quais 16% no Verão, 30% no 
Outono, 21% no Inverno e 33% na Primavera. Com relação às 
estações de anos que não apresentavam dados, a ausência foi 
suprida com os valores da média sazonal da década.

MIOLO - PROCAM 13a.indd   123 23/8/2013   11:56:55



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)124

Tabela 1. Resumo das bases de dados

*Estação de Jubany, Ilha Rei George, Arquipélago Shetlands do Sul (62° 14'S, 
58° 40'W)

O fluxo líquido na interface oceano-atmosfera (F) foi calcu-
lado a partir da diferença entre as pressões parciais de CO

2
 na 

água do mar e na atmosfera, pela equação:

F = TR.ΔPCO
2 

(1)

Onde TR é a taxa de transferência gasosa (produto entre 
a velocidade de transferência do CO

2
 e a solubilidade do CO

2 

na água do mar); ΔPCO
2
 é a diferença das pressões parciais de 

CO
2
 no mar menos no ar (PCO

2
sw – PCO

2
ar ). A solubilidade 

do CO
2
 (Ks) é a função da temperatura da superfície do mar e 

da salinidade e foi calculada segundo Weiss (1974), além de 
ser inversamente proporcional à temperatura e à salinidade, ou 
seja, diminui à medida que a água se torna mais quente ou mais 
salina. A TR foi calculada a partir da equação 2 (Wanninkhof, 
1992, modificada por Takahashi et. al, 2009): 

TR = 0,58566. Ks. (Sc)-1/2. (U)2 (2)

Onde U é a velocidade do vento médio climatológico, em 
m.s-1 a 10 metros de altura; Sc é o número de Schmidt, uma 
razão adimensional da viscosidade cinemática da água pelo  
coeficiente de difusividade do CO

2
 e foi calculado como propos-

to por Wanninkhof (1992).
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Para o período de dezembro de 1999 a novembro de 2009, 
foram estimados os valores médios decadais, os valores sazo-
nais decadais médios e posteriormente as séries temporais sa-
zonais de dez anos do fluxo de CO

2 
(F) e de suas componentes: 

PCO
2
sw, ΔPCO

2 
e TR. Considerou-se o seguinte padrão de es-

tações do ano: Verão, de dezembro do ano anterior a fevereiro 
(D

*
JF); Outono, de março a maio (MAM); Inverno: de junho a 

agosto (JJA); Primavera: de setembro a novembro (SON). Para 
o cálculo de tendência da concentração de CO

2
 na atmosfera 

e da velocidade escalar do vento, foram utilizadas as séries 
completas disponíveis, de 1994 a 2009 e de 1948 a 2010,  
respectivamente.

ResultAdos e dIscussão

CO
2
 atmosférico

Em termos de concentração molar de CO
2 
na atmosfera, a 

tendência encontrada para a série de 1994-2009 de Jubany é de 
1,89 ppm.ano-1 (Figura 2), muito próxima da tendência média 
global para os mesmos anos de 1,91 ppm.ano-1 (NOAA, 2011),  
valor dentro da faixa de flutuação das tendências encontrada por 
Takahashi et al. (2009), que globalmente, entre 1970 e 2006, 
variaram de 0,8 a 2,9 ppm.ano-1.

Na média sazonal, os valores da PCO
2 
na atmosfera apresen-

tam mínimo no Verão e máximo no Inverno (amplitude média 
de 3,7 ppm) e estão em fase oposta com a atividade biológica 
hemisférica sazonal, que intensifica a absorção e a fixação do 
carbono pela biosfera no Verão austral. Os processos locais e 
regionais relacionados com o próprio fluxo mar-ar também in-
fluenciam nessa sazonalidade marcante. As taxas de crescimen-
to da concentração de CO

2
 na atmosfera, obtidas neste estudo, 
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são praticamente iguais às taxas de aumento das emissões re-
sultantes do uso de combustíveis fósseis (Millero, 2007). No en-
tanto, o armazenamento na atmosfera é somente metade do total 
estimado das emissões da era industrial (Millero, op. Cit., Bian-
chi et al., 2009, Siegenthaler e Sarminento, 1993). O restante 
das emissões está sendo armazenado nos oceanos e nas áreas 
terrestres. As variabilidades das taxas de emissão e de concen-
tração de CO

2 
na atmosfera estão relacionadas com a economia 

mundial e com o fenômeno El Niño. Na ocorrência do El Niño, 
as taxas médias de acumulação no oceano e em terra diminuem 
(Millero, op. Cit.). Em períodos de recessão econômica a utiliza-
ção de combustíveis fósseis também sofre redução.

Pressão de CO
2
 na superfície do mar

Nos oceanos, as variações sazonais e geográficas da pressão 
de CO

2
 em águas superficiais são maiores que as encontradas 

na atmosfera, sendo a magnitude e a direção do fluxo mar-ar 

Figura 2. Série temporal diária (azul) e tendência linear (verde) da concentra-
ção de CO

2
 em Jub
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de CO
2
 principalmente governadas pela PCO

2
sw (Takahashi  

et al., 2002). A PCO
2
sw é resultado da interação com a ativi-

dade biológica, mistura vertical e transporte lateral, além de 
variar com a salinidade e a temperatura. Para o Oceano Austral, 
a correlação entre temperatura e PCO

2
sw é baixa, mesmo em 

regiões de notáveis gradientes térmicos, como nas imediações 
da Frente Polar (Schneider e Morlang, 1995). Neste estudo, os 
valores pontuais médios decadais de PCO

2
sw variaram de 355,5 

a 404,4 µatm. Na distribuição espacial decadal, nota-se uma va-
riação de 40 µatm entre as regiões de máxima e mínima PCO

2
sw. 

A região Sudoeste da AE apresenta os maiores valores, acima 
de 400 µatm, enquanto que na região Oeste-Noroeste a distri-
buição é quase homogênea, em torno de 360 µatm. A orientação 
das isóbaras de PCO

2
sw (fig. 3a) acompanham a orientação da 

plataforma continental – que por sua vez orienta as isotermas de 
TSM– de modo que o gradiente está orientado no sentido noro-
este-sudeste, apontando para sudeste, dessa forma, os maiores 
valores são encontrados em águas  rasas da AE e os menores nas 
águas profundas. 

Na AE os maiores valores de PCO
2
sw junto à costa das Ilhas 

Livingston e Greenwinch (Fig. 3a), são provavelmente explica-
dos pela ressurgência de água mais profunda, desencadeada pe-
los fortes ventos de componente Oeste – ventos com frequência 
de 64% na região costeira. Esses ventos geram um transporte 
de Ekman (resultante vetorial de transporte máximo da coluna 
d’água a 90° à esquerda do vento no hemisfério Sul) de massa 
na direção Norte (Turner et al., 2009), promovendo uma menor 
pressão hidrostática na superfície junto à costa, que desenca-
deia o afloramento de água rica em CO

2
 pela presença de gran-

des quantidades de carbono inorgânico dissolvido de maiores 
profundidades. Em outras regiões do oceano, esse afloramen-
to normalmente favorece uma produção primária significativa, 
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devido à abundância de nutrientes transportados em direção 
à superfície, mas os valores discretos de clorofila-a (indicador 
qualitativo da atividade fitoplanctônica) sugerem que outros 
processos estão atuando à limitar a biomassa fitoplanctônica. 
O fator apontado como o maior limitante à produção primá-
ria em todo Oceano Austral é a baixa disponibilidade de ferro 
como nutriente essencial para o crescimento fitoplanctônico.  
(Hansen et al., 2004). Dessa forma as águas antárticas são clas-
sificadas como High Nutrient Low Chlorophyll (HNLC), ou seja, 
concentrações elevadas de nutrientes e baixas de clorofila. Os 
valores sazonais máximos de clorofila-a (e menor PCO

2
sw) na 

AE são encontrados no Verão; em particular, na área costeira, 
são próximos a 1,0 mg.m-3 (Hansen et al., 2004 e NASA, 2011). 
Para a mesma época, em regiões adjacentes, os valores podem 
ultrapassar 8,0 mg.m-3, como no estreito de Gerlache, Platafor-
ma Leste da Península e Mares de Scotia e de Bellingshausen  
(Alvarez et al. 2002, Hansen et al., op. Cit. e NASA, op. Cit). No 
estreito de Bransfield, próximo à Ilha Snow, os valores podem 
chegar a 5 mg.m-3 (Basterretxea e Aristegui, 1999). No Verão a 
velocidade do vento apresenta a menor intensidade, o que re-
duziria a ressurgência, e é quando a TSM está mais elevada, 
reduzindo a instabilidade e criando uma maior possibilidade de 
estratificação próxima à superfície, que favoreceria o desenvol-
vimento fitoplanctônico. No entanto, pesquisas no estreito de 
Bransfield (op. cit.) sugerem que as maiores concentrações de 
clorofila-a encontradas no setor Sudoeste, adjacente à AE, são 
devidas à advecção (transporte lateral) de fitoplâncton pela cor-
rente predominante vinda do mar de Bellingshausen. A julgar 
pela configuração da distribuição da PCO

2
sw no Verão (Fig. 4a), 

que tem seus menores valores no Oeste da AE e que aumentam 
no sentido zonal para Leste, sugere-se que a advecção predo-
mina em relação à produção primária  in situ. O processo de 
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resfriamento das águas superficiais – a TSM próximo à linha 
da costa variou de -0,8 a 1,6 °C, no Inverno e Verão respectiva-
mente – induz à instabilidade termodinâmica da coluna d’água, 
gerando afundamento por aumento de densidade, que em con-
junto com a ressurgência promove turbulência e intensifica a 
mistura vertical. Essa circulação causa a inibição da formação 
de camadas estáveis e, por conseguinte, efeitos deletérios para 
o crescimento do fitoplâncton (Camargo et al., 2008, Bianchi  
et al., 2009, Augusto, 2006, Basterretxea e  Aristegui, 1999). 

A variação sazonal média decadal de PCO
2
sw na AE foi de 

362,7 µatm no Verão a 371,9 µatm na Primavera. Os valores 
elevados na Primavera ainda são resultado dos fortes ventos do 
equinócio de Primavera em Setembro (King e Turner, 1997) e da 
baixa TSM em Setembro-Outubro, o que se reflete na máxima 
Profundidade da Camada Mistura (Metzel et al., 2006) – pro-
fundidade na qual os gradientes das propriedades físico-quími-
cas da água são mínimos devido à forte mistura vertical; dessa 
forma, apesar da concentração de Clorofila-a estar em franca 
elevação, a PCO

s
sw ainda é elevada. As variações espaciais 

sazonais de PCO
2
sw encontradas neste estudo possuem boa 

concordância com as medições realizadas no lado Sul da Ilha 
Livingston, no estreito de Bransfield (Bellerby et al.,1995), que 
na mesma faixa de longitude da AE encontraram valores decres-
centes de 370 a 325 µatm. Nas Tabelas 2 e 3, são apresentados 
os valores de PCO

2
sw médios sazonais e anuais da década de 

2000 encontrados neste estudo, além dos valores da climatolo-
gia por Takahashi et al. (2009), respectivamente. Os dados no 
original de Takahashi são de uma área oceânica de 4°(lat.) x 
5°(long.) centrada em 60°S-62,5°W e aqui foram recalculados 
como valores médios sazonais. As diferenças são primordial-
mente devido às particularidades e abrangência das duas áreas, 
sendo a deste estudo menor, todavia abrange águas costeiras, 
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local onde as interações físicas e biogeoquímicas tendem a ser 
mais complexas em relação ao oceano profundo. 

fluxo

A diferença de pressão de CO
2 
entre a superfície do oceano 

e o ar logo acima representa o potencial que governa a transfe-
rência de CO

2 
nessa interface (Takahashi et al., 2009). Dessa 

forma, quando ΔPCO
2
 é negativa a superfície de água é poten-

cialmente absorvedora de CO
2 

,
 
e pode-se dizer que o oceano 

está subsaturado em relação à atmosfera. De maneira análoga, 
quando ΔPCO

2 
é positiva, a superfície do oceano está super-

saturada e atua como fonte de CO
2
 para o ar logo acima. Na  

Tabela 2 são apresentados os valores médios para as variáveis 
e outros parâmetros correlatos calculados e utilizados na ob-
tenção do fluxo líquido de CO

2 
neste estudo. Na Tabela 3 são 

apresentadas as mesmas variáveis encontradas por Takahashi 
et al. (2009) em sua climatologia global normalizada ao ano de 
referência de 2000 para uma área mais abrangente, como des-
crita anteriormente. Em ambos os estudos, os sentidos dos flu-
xos encontrados ao longo do Inverno, Primavera e Verão foram 
os mesmos, apesar de magnitudes com uma ordem de grandeza 
maiores no Inverno e Primavera no estudo de Takahashi. O Ou-
tono apresentou comportamento oposto, com fluxo positivo de  
0,619 g

C
.m-2.mês-1 no trabalho de Takahashi e negativo de -0,039 

g
C
.m-2.mês-1 neste estudo. As diferenças no fluxo são basicamen-

te explicadas pelos valores positivos maiores de ΔPCO
2
 (PCO

2
sw 

> PCO
2
ar)

 
no Outono, Inverno e na Primavera, uma vez que não 

há diferenças tão significativas nas demais variáveis. Conside-
rando a média anual, a área de estudo de Takahashi apresenta 
fluxo positivo assim como este trabalho, mas com valor cerca de 
80% menor (por unidade de área). Apesar dos trabalhos serem 
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de períodos diferentes, acredita-se que as diferenças sejam de 
caráter geográfico, principalmente pelo fato da área de estudo 
de Takahashi estender-se ao Norte e abranger a frente polar, a 
TSM mais elevada, águas com menor produtividade primária e 
com menos interações com o fundo oceânico. Com relação aos 
sinais dos fluxos sazonais encontrados neste trabalho, os resul-
tados são congruentes com a variação global do Oceano Austral 
entre 50° e 62°S (Metzel et al., 2006 e Takahashi et al., 2009), 
onde o oceano se comporta como fonte (ΔPCO

2 
> 0) nos meses 

de Inverno e de Primavera e como absorvedouro nos de Verão e 
de Outono, assim como encontrado para a AE.

Figura 3. Mapas da distribuição anual da média decadal de 2000 a 2009 para: 
PCO2sw (a), ΔPCO2sw (b), TR (c) e Fluxo Líquido de CO

2
 (d) ( áreas negativas 

são absorvedouros e positivas fonte).
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Os mapas de ΔPCO
2
 sazonais da AE (Fig. 4b) mostram que, 

na média decadal, tanto o Verão quanto o Outono apresentaram 
maior área subsaturada (valores negativos) do que área supersa-
turada, o que se refletiu na média espacial com valores ligeira-
mente negativos de -0,3 e -0,4 µatm, respectivamente. No Ou-
tono a TR é maior que no Verão (Fig. 4c), devido a ventos mais 
intensos e TSM menor, fazendo com que o fluxo no Outono seja 
mais negativo (-0,039 g

C
.m-2.mês-1) e absorvendo mais carbono 

que no Verão (-0,010 g
C
.m-2.mês-1). 

Figura 4. Mapas das distribuições sazonais da média decadal de 2000 a 2009 
para: PCO

2
sw (a), ΔPCO

2
sw  (b), TR(c) e Fluxo Líquido de CO

2
 (d).
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No Inverno e na Primavera as superfícies da AE que se com-
portam como fonte (ΔPCO

2 
> 0) e como absorvedouro (ΔPCO

2  

< 0) são equivalentes (Fig. 4b), porém os valores de ΔPCO
2
 posi-

tivos são, em termos absolutos, muito maiores que os negativos. 
O resultado é que, na média dos meses de junho a novembro, a 
AE se comporta como fonte de CO

2
 para a atmosfera, com valo-

res de fluxo de 0,456 g
C
.m-2.mês-1 no Inverno e de 0,403 g

C
.m-2.

mês-1 na Primavera, ambos uma ordem de grandeza maior que 
os fluxos no Verão e Outono, em valores absolutos. Nota-se que, 
apesar da Primavera apresentar uma ΔPCO

2
 maior (5,7 µatm) do 

que no Inverno (4,9 µatm), o fluxo é consideravelmente maior no 
Inverno devido à TR ser máxima (0,088 g

C
.mês-1.m-2.µatm) em 

virtude da TSM menor e dos ventos mais intensos nesta estação 
do ano. 

Tabela 2. Fluxos sazonais médios e variáveis correlatas de 2000 
a 2009 para a Área de Estudo (AE)

* gC/m2.mês  =  MgC/km2.mês

Tabela 3. Fluxos médios e variáveis correlatas recalculados 
para as médias sazonais, a partir da climatologia  mensal de 
Takahashi et al.(2009) para o ano de referência 2000
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No balanço anual do fluxo líquido, a AE se comportou como 
fonte de carbono para atmosfera de 0,203 g

C
.m-2.mês-1. No en-

tanto, a média linear simples pode superestimar o fluxo total. 
Para tanto, foi calculado o fluxo médio por quadrícula de 0,5°, 
perfazendo um total de 50 quadrículas. Na Tabela 4 são apre-
sentados os valores de fluxo total, sazonais e anual, calculado e 
pela média quadricular, compensada pelo efeito da convergên-
cia dos meridianos para a AE. A mesma foi responsável pela 
emissão de cerca de 95 mil toneladas de carbono por ano para a 
atmosfera (95 Gg

C
.ano-1 ou 0,095 Tg

C
.ano-1), fazendo com que a 

AE não sirva de paradigma para o Oceano Austral, já que este 
tem fluxo anual no sentido oposto de -50 Tg

C
.ano-1 (Takahashi 

et al., 2009). Não obstante, a área estudada demonstra a impor-
tância das águas costeiras na região, pois apesar da superfície 
onde os fluxos são negativos ser menor que a superfície de flu-
xos positivos, os valores absolutos do fluxo positivo nas águas 
da plataforma continental chegam a ser uma ordem de grandeza 
maior que os fluxos negativos na zona pelágica, sendo o proces-
so de mistura vertical na plataforma – menos de 25% da AE – o 
principal responsável pelos valores positivos de fluxo.

Tabela 4. Valores de fluxo total de CO
2
, média de 2000 a 2009  

para a Área de Estudo

** 1 MgC  = 1.000 kg de Carbono = 1 tonelada (ton) de Carbono
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A AE encontra-se de modo marginal dentro da extensão 
do gelo marinho sazonal. O gelo marinho reduz a superfície de 
troca mar-ar, acarretando uma diminuição da magnitude dos 
fluxos. Como a climatologia de fluxo de Takahasi et al., (2009) 
considerou a faixa de latitude ao Norte de 62°S livre de gelo 
marinho e também pelo fato de na faixa latitudinal de 0,5° mais 
ao Sul da AE termos encontrado uma cobertura média decadal 
sazonal de no máximo 18% no Inverno (NSIDC, 2011), nas esti-
mativas dos fluxos não foram utilizados parametrizações de gelo 
marinho. 

tendêncIAs

A tendência linear média da PCO
2
sw na área de estu-

do encontrada para a série sazonal de 2000 a 2009 foi de  
6,3 ± 7,0 µatm.década-1. Os valores das tendências calculadas 
individualmente para os sessenta e seis pontos de grade da área 
de estudo variaram de -7,0 a 22,3 µatm.década-1. Apesar das 
incertezas, dadas especialmente pela interpolação espacial uti-
lizada e pelas variabilidades temporais, as tendências podem 
ser analisadas pelo critério qualitativo, que apontam para um 
incremento da PCO

2
sw, condizente com outros estudos regio-

nais (i.e. Metzel et al., 2009 e Takahashi et al.,2009). Takahashi  
et al.(2009) encontraram para o Oceano Austral uma tendên-
cia de 21,3 ± 6,4 µatm.década-1 – calculada apenas com  da-
dos obtidos ao Sul de 50°S durante os meses de Inverno aus-
tral estendido (dias do ano 172 a 326) – a fim de minimizar 
a grande variabilidade espaço-temporal causada pelo rebai-
xamento fotossintético da PCO

2
sw. Entretanto, os autores não 

utilizaram a taxa de aumento específica encontrada para a re-
gião em sua normalização de dados, devido à deficiências de 
amostragem. Como taxa de tendência na normalização de da-
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dos para o ano 2000, foi utilizada a média global oceânica de  
15 µatm.década-1. Metzl (2009) analisou as tendências linea-
res de PCO

2
sw de 1991 a 2007 do Sul do Oceano Índico até 

o Oceano Austral e encontrou, ao Sul de 50°S,  uma taxa de 
aumento de 23,9 ± 1,6 µatm.década-1 para o Verão e de 21,0 ± 
2,6 µatm.década-1 para o Inverno. As tendências sazonais na 
AE variaram de -1,1 a 9,6 µatm.década-1 para o Inverno e Pri-
mavera respectivamente, estas significativamente mais baixas 
do que as encontradas em geral para a região, chegando a ser 
oposta no Inverno. Uma possível explicação para isso é a grande  
influência das águas da plataforma continental, a qual os estu-
dos de tendências de PCO

2
sw para grandes bacias oceânicas 

evitam. Porém também é provável que as tendências encontra-
das neste estudo estejam prejudicadas pela baixa densidade de 
amostragens para fins de estabelecimento de uma série temporal. 
Sugerimos que para melhor compreender a evolução da PCO

2
sw 

na AE ao longo dos anos, melhor seria dividi-la em duas ou três 
subregiões oceanográficas, contemplando a plataforma conti-
nental, o oceano profundo e uma  terceira faixa, de transição, ou 
uma zona sujeita a maior atividade fitoplanctônica. Nos estudos 
de Takahashi et al. (2009) e Metzl (2009) as taxas de aumento 
na PCO

2
sw encontradas para o Oceano Austral foram iguais ou 

maiores que as taxas encontradas para a atmosfera, causando 
uma diminuição na diferença de pressão entre os dois meios e,  
consequentemente, sugerindo  uma diminuição na capacidade 
de absorção de CO

2
 pelos oceanos, o que por fim acarretaria em 

um fluxo menos intenso de CO
2
 da atmosfera para a superfície 

marítima. Neste trabalho, apesar da tendência linear de PCO
2
sw 

encontrada ter sido de aumento, ela é de magnitude menor do 
que o aumento na pressão parcial de CO

2
 na atmosfera, o que 

levaria a uma aumento do potencial absorvedouro do oceano. 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   136 23/8/2013   11:56:59



137Fluxo de Co
2
 Villela e Harari

vento

Fosse pela potencialidade da taxa de transferência gasosa, 
os fluxos entre o Oceano Austral e a atmosfera seriam os mais 
elevados da superfície oceânica global, devido à associação dos 
intensos ventos circumpolares de Oeste, às mais baixas tempe-
raturas superficiais oceânicas de grande escala; no entanto, isto 
não ocorre devido à elevada PCO

2
 na água do mar em relação ao 

PCO
2
 no ar. A partir da equação 2, fica claro que se não houver 

vento não se estabelece o fluxo. A velocidade do vento também 
modula a intensidade do fluxo, assim como a solubilidade do 
CO

2
 na superfície marinha e a ΔPCO

2
 (responsável pelo sentido 

do fluxo). O vento zonal de W está diretamente relacionado com 
a baroclinicidade da região antártica e, consequentemente, ao 
gradiente de temperatura N-S na AE.

Para o período de 1948 a 2010, foi encontrada uma tendên-
cia decadal da velocidade do vento, média para a área de estu-
do, de 0,23 ± 0,03 m.s-1.década-1, que parece concordar com os 
dados da base Faraday mais ao Sul da área de estudo (65,4ºS 
64,4ºW, 11m) que, em sua série de 1951 a 2000,  apresentou 
tendência de 0,14 m.s-1.década-1 (Tuner et al., 2005). Também 
é coerente com os relatos da literatura (i.e. Turner et al., 2009) 
da tendência positiva encontrada na frequência de ocorrência 
de vento com componente vetorial de, que pra o mesmo período 
de sessenta e dois anos, aumentou 1,47 ± 1,13%.década-1; a 
tendência é ainda mais significativa se considerarmos os pontos 
do limite Sul da área de estudo, que na média apresentaram 
tendência de 2,45 ± 0 ,32%.década-1. Sobre águas antárticas, 
a aceleração e a migração no sentido Sul dos ventos circum-
polares de oeste tem sido apontadas como a principais causas 
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da taxa de elevação da PCO
2
sw acima da média atmosférica. 

Esses ventos estariam promovendo um maior afloramento de 
água circumpolar de fundo carregada de CO

2
 (Doney et. al., 

2009, Lé Quére et.al., 2007, Turner et. al., 2009). Conduzindo 
as mudanças no padrão de vento está o SAM, que, por sua vez, 
está associado a mudanças no Vórtice Antártico em resposta ao 
decaimento fotoquímico do ozônio estratosférico e ao aumento 
da concentração de gases estufa. Quando o SAM está positivo, 
as temperaturas polares, a altura geopotencial e as pressões da 
superfície tendem a permanecerem mais baixas e fortes ventos 
circumpolares são encontradas perto de 60°S. Porém, existem 
outros modos climáticos de variabilidade que podem ter efeitos 
na região e no próprio SAM, através de interações e telecone-
xões complexas, tais quais El Niño-Oscilação Sul (ENOS) e o 
Dipolo do Índico (Turner et. al., 2009). Embora o ENOS seja 
responsável por variabilidades da circulação oceânica e de gelo 
do Oceano Austral, nenhuma diferença de PCO

2
 oceânica é ob-

servada para períodos ENOS positivo ou negativo (Takahashi et. 
al., 2009).

conclusões

A pressão parcial de dióxido de carbono na superfície da 
água do mar (PCO

2
sw), em uma escala decadal de tempo, re-

sulta principalmente das interações com a atmosfera, com a 
biota oceânica e com a circulação oceânica, que determinam o 
transporte de CO

2
 vertical e lateral de outras regiões; a PCO

2
sw 

também é função de variáveis físico-químicas da água do mar 
que determinam a solubilidade do CO

2
, tais quais a temperatura 

e a salinidade
Os fluxos líquidos sazonais médios na década de 2000 

encontrados para a área de estudo foram: -0,010 ±0,701 
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g
C
.m-2.mês-1 para o Verão, -0,039 ±0,865 g

C
.m-2.mês-1 para 

o Outono, -0,456 ±1,221 g
C
.m-2.mês-1 para o Inverno e  

0,403 ±1,401 g
C
.m-2.mês-1 para a Primavera. Isto significa que 

o fluxo líquido para os meses de junho a novembro (Inverno e 
Primavera) é positivo, ou seja, o oceano atua como fonte de CO

2
 

para a atmosfera, enquanto que de dezembro a maio (Verão e 
Outono), o fluxo se inverte e o oceano passa a absorver CO

2
. Os 

fluxos sazonais estão em fase com os fluxos médios para o Oce-
ano Austral. Uma vez que as magnitudes dos fluxos positivos 
são no mínimo dez vezes maiores que os negativos, no balanço 
integrado anual, considerando uma concentração de gelo mari-
nho negligenciável, a área deste estudo se comporta como fonte 
de CO

2
 para a atmosfera, emitindo em média 94,6.109 gramas 

de carbono por ano. Diferentemente, o Oceano Austral no fluxo 
total anual, é um absorvedouro discreto de CO

2
, que responde 

por 4% da absorção global dos oceanos, apesar de ser 24% da 
superfície oceânica global (Takahashi et. al., 2009). 

No Verão, a maior disponibilidade de radiação solar, as tem-
peraturas mais elevadas à superfície e os ventos menos inten-
sos favorecem a produção primária, fazendo com que a bomba 
biológica seja o processo dominante na diminuição da PCO

2
sw 

e na absorção de CO
2
 atmosférico pela superfície marinha. É 

provável que grande parte do fitoplâncton responsável pelo re-
baixamento da PCO

2
sw esteja sendo advectada de regiões adja-

centes, como do Mar de Bellingshausen, sujeito a ventos menos 
intensos e onde a concentração de clorofila-a é mais significati-
va. No Outono o comportamento é similar, mas, dentro da área 
de estudo, a superfície com valores subsaturados de CO

2
 dimi-

nui, de maneira que a região com fluxos positivos começa a ter 
o mesmo alinhamento da plataforma continental. No Inverno, 
os ventos são máximos e promovem uma intensificação da res-
surgência de água profunda, ademais a mistura vertical é ainda 
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mais acentuada pela instabilidade termodinâmica, induzida pe-
las mínimas temperaturas da superfície marinha no ano. Dessa 
forma, no Inverno se dá o maior fluxo de CO

2
 para a atmosfera, 

promovido pelas águas superssaturadas, especialmente na faixa 
da plataforma continental. Desse modo, no Inverno e na Pri-
mavera, a bomba física governa o fluxo de CO

2
, que é positivo. 

Dentro da área de estudo, a plataforma continental comporta-se 
como região de fonte de CO

2
 para a atmosfera praticamente todo 

o ano; somente no Verão a área voltada ao setor Oeste muda seu 
comportamento, provavelmente devido ao bloom da produção 
primária, relativamente tardio (fins da Primavera).

As tendências decadais apontam para um aumento da 
PCO

2
sw em concordância qualitativa com outros estudos em-

bora não concordem em relação à taxa desse aumento, me-
nores neste estudo. Pela taxa encontrada, a PCO

2
ar cresceria 

mais rapidamente que no oceano, fazendo com que o mesmo  
torne-se um potencial absorvedouro de carbono atmosférico nos 
próximos anos. No entanto, séries temporais advindas de estu-
dos mais abrangentes na região e de processos estatísticos mais 
elaborados apontam para o sentido oposto: a pressão de CO

2
 na 

superfície do mar cresce mais rapidamente que na atmosfera. 
Esse crescimento estaria sendo imposto pelo Modo Anular Aus-
tral (SAM) ao acelerar os ventos de Oeste. Isto leva a suspeitar 
que a baixa densidade amostral e a assimetria temporal não per-
mitiram formar uma série temporal em resolução sazonal que 
contemple de forma significativa toda a área de estudo.

No local do estudo, foi apresentada uma tendência linear 
da velocidade do vento de 0,23 ± 0,03 m.s-1.década-1, de 1948 
a 2010. A componente zonal de Oeste do vento tem se tornado 
mais frequente, especialmente no Sul da AE, a uma taxa de  
2,74 %.década-1. Na área estudada, similarmente ao Oceano 
Austral, sugere-se que os ventos de superfície mais fortes e fre-
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quentes, com componente de Oeste, promovem maior mistura 
com águas profundas saturadas de carbono inorgânico dissol-
vido, limitando a capacidade do oceano de absorver CO

2
 da  

atmosfera.
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Poluição aquática em Santos (SP): uma 
abordagem interdisciplinar

Andréa Pimenta Ambrozevicius1

Ana Lúcia Brandimarte2

Resumo

A poluição aquática em Santos 
foi abordada a partir das análises 
dos canais de drenagem pluvial 
urbana e das praias, com o uso 
de metodologias diversas: carac-
terização da qualidade da água; 
pesquisas sobre políticas públi-
cas e aplicação de entrevistas 
estruturadas. Em relação à qua-
lidade das águas, os resultados 
indicam toxicidade aquática e 
severa contaminação de origem 
fecal. A pesquisa sobre as polí-
ticas públicas indica que algu-
mas surtiram efeitos positivos, 
mas não foram suficientes para 
melhorar a qualidade da água ou 

AbstRAct

The present survey investiga-
ted aquatic pollution in Santos 
through various methodologies: 
water quality assessment, public 
policies examination and structu-
red interview application. About 
the water quality, results indicate 
aquatic toxicity and severe faecal 
contamination in the water of the 
urban pluvial drainage channels 
and beaches. The examination 
of public policies indicates that 
some of them had positive effects, 
but not sufficient to improve the 
water quality or to keep it proper. 
It was also evidenced that there 
is an incipient population enga-

1.  Mestre em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental/Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo.
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doutora do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Univer-
sidade de São Paulo.
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mantê-la adequada. Constatou-
-se também que existe apenas 
um envolvimento incipiente da 
população nas questões ambien-
tais. Com a integração dos dados 
da pesquisa, conclui-se que a 
qualidade das águas costeiras em 
Santos é crítica, como resultado 
de um modelo insustentável de 
desenvolvimento, com falta de 
planejamento e políticas públicas 
inconsistentes. 

Palavras-chave: Santos, SP; 
Águas Costeiras; Poluição aquá-
tica; Toxidade da água.

gement on environmental issues. 
The conclusion, after the integra-
tion of the obtained results, is that 
coastal water quality of Santos is 
very critic. This is a result of an 
unsustainable development mo-
del, without planning and with 
inconsistent public policies.

Key words: Santos, SP; Coast; 
Water quality; Contamination in 
the water.
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IntRodução

O município de Santos localiza-se no litoral do estado de 
São Paulo (Figura 1), caracterizado por elevada concentração 
demográfica e altas taxas de urbanização, além de atividades 
econômicas variadas e bem desenvolvidas. No perímetro urbano 
comporta ainda grande parte do maior Porto da América Latina, 
responsável pela movimentação de 48% do PIB brasileiro.

Santos representa também um balneário turístico muito 
frequentado por pessoas de todo o estado de São Paulo. No 
entanto, as praias e muitos dos seus corpos d’água afluentes 
encontram-se contaminados por substâncias diversas, de for-
ma que a região apresenta as piores condições ambientais de 
todo o litoral brasileiro. As águas costeiras recebem esgoto 
doméstico sem tratamento adequado e indiretamente, conta-
minação proveniente de efluentes das indústrias localizadas 
em Cubatão e de áreas contaminadas, através da percolação 
e infiltração provenientes do solo. Além disso, existe a contri-
buição de fontes difusas de poluição através dos canais de dre-
nagem urbana (Figura 1), que, em episódios de alta pluviosi-
dade, desembocam nas praias. Como os índices pluviométricos 
na região são muito elevados, a afluência direta do conteúdo 
dos canais para as praias é frequente. 

No geral, a poluição aquática em Santos tem sido relatada 
sob as óticas física, química e biológica, no entanto, faltam 
estudos que relacionem as interdependências entre os proble-
mas ambientais e o contexto político e social em que surgiram 
e têm sido tratados, para estabelecimento de uma visão mais 
holística.

O principal objetivo do trabalho, resultado da Dissertação 
de Mestrado intitulada Poluição aquática em Santos (SP): uma 
abordagem interdisciplinar, foi avaliar a poluição aquática de 
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um ponto de vista interdisciplinar, incluindo a análise da qua-
lidade de água dos canais de drenagem urbana e da Baía de 
Santos; a avaliação das políticas públicas relacionadas ao tema 
e o levantamento da percepção dos frequentadores da praia em 
relação à poluição hídrica. 

mAteRIAIs e métodos

Foram usadas três abordagens distintas para aquisição dos 
dados, conforme detalhado nos itens a seguir. Uma quarta metodo-
logia seria a forma de integração dos dados adquiridos, através do 
estabelecimento de relações, inferindo possíveis causas e efeitos. 

Figura 1. Localização dos municípios de Santos e São Vicente e da desembo-
cadura dos canais de drenagem urbana - pontos 1 a 7 (Fonte: Ambrozevicius; 
Abessa, 2008, p. 110). 
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Análises da qualidade da água1

O Canal 3 foi selecionado como ponto de coleta de amostras 
de água, a partir de um estudo prévio de toxicidade (Ambro-
zevicius, 2005), realizado com todos os canais de Santos. As 
amostragens foram realizadas em períodos distintos, de acordo 
com a pluviosidade (nula, baixa e alta) – good totalizando três 
campanhas, com três coletas em cada uma (Tabela 1). 

Tabela 1. Coletas de amostras de água do Canal 3: data, precipi-
tação acumulada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 
INPE), intensidade média de precipitação, pluviosidade e nível 
da maré (Prefeitura de Santos)

(1) quantidade acumulada nos três dias antecedentes à coleta. Esse valor divi-
dido por 72 horas resulta na intensidade média de precipitação.

Foram medidas as seguintes variáveis físicas e químicas da 
água: pH; salinidade; condutividade; oxigênio dissolvido; nitro-
gênio amoniacal total e presença de cloro livre. Após a medição 

1. Os procedimentos de laboratório foram realizados na Universidade Esta-
dual Paulista – UNESP – Campus Experimental do Litoral Paulista, no 
Núcleo de Estudos sobre Poluição e Ecotoxicologia Aquática (NEPEA), 
localizado em São Vicente, sob coordenação do Prof. Dr. Denis Moledo de 
Souza Abessa.
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desses parâmetros, foram aplicados testes ecotoxicológicos nas 
amostras com a espécie Daphnia similis (pulga d’água) – Norma 
CETESB L5.018 (CETESB, 1997a). 

Também foram realizadas duas campanhas de coleta de água 
do mar na região receptora do conteúdo do canal, simultaneamen-
te às duas primeiras coletas de amostras do canal. Cada campa-
nha consistiu na coleta de amostras em cinco pontos localizados 
em frente ao canal, a partir das coletas foram realizados testes de 
toxicidade crônica utilizando larvas de ouriço Lytechinus variega-
tus - Norma CETESB L5.250 (CETESB, 1997b), após a mensura-
ção da salinidade e do teor de oxigênio dissolvido. 

Os dados sobre a microbiologia das águas dos canais e 
da área costeira foram obtidos através de relatórios anuais da  
CETESB (2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Em relação aos da-
dos microbiológicos referentes à água do mar, a CETESB reali-
za coletas de amostras semanalmente em Santos, os resultados 
implicam na classificação das praias segundo quatro categorias: 
Excelente, Muito Boa, Satisfatória (Própria) e Imprópria (Re-
solução CONAMA 274/2000) (Brasil, 2000). Além da classi-
ficação semanal, a CETESB calcula uma Qualificação Anual, 
que equivale a uma síntese da distribuição das classificações 
obtidas pelas praias ao longo de cada ano (Tabela 2). 

Tabela 2. Categorias da qualificação anual das praias no estado 
de São Paulo

Fonte: modificado de CETESB (2008).
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Para a avaliação da contaminação microbiológica dos cor-
pos de água que desenbocam no litoral paulista, a CETESB  
realiza coletas semestrais.

Pesquisas sobre políticas públicas relacionadas à poluição 
aquática

Foi feito um levantamento das principais políticas públicas 
relacionadas à poluição aquática na região, visando avaliar as 
estratégias de ação adotadas e sua coerência com a qualidade 
da água, tanto dos canais, como da Baía de Santos. 

Para tal levantamento, foram utilizadas diversas fontes de 
consulta, dentre as quais destacam-se: o Plano de Bacia Hidro-
gráfica da Baixada Santista; planos, programas e leis regionais, 
estaduais e municipais; departamentos da prefeitura – Secreta-
ria do Meio Ambiente de Santos (SEMAM), Secretaria de Pro-
jetos Ambientais (SEPROAM), Secretaria de Proteção à Vida 
Animal (SEPROVIDA) e Laboratório Ambiental Municipal 
(Posto 3); sítios específicos na internet e notícias da Hemeroteca 
Municipal de Santos – pastas “Meio Ambiente” e “Poluição das 
Praias”, publicações de 2007 e 2008.

Entrevistas estruturadas com frequentadores da praia

O questionário aplicado aos frequentadores da praia foi ela-
borado de acordo com as informações consideradas mais im-
portantes sobre a percepção das pessoas em relação às águas 
das praias e dos canais, além de alguns dados socioeconômicos, 
e teve contribuição das concepções propostas em Stori (2005), 
Lima (2003) e Viertler (2002). As questões sobre a qualidade 
das praias e dos canais de Santos foram baseadas em uma es-
cala proposta por Likert em 1932, composta por cinco classes, 
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do tipo “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”. Para 
a análise das respostas, foram definidos dois grupos distintos: 
residentes em Santos e turistas. Como não foi possível obter a 
mesma quantidade de entrevistados para os dois grupos, foram 
calculadas notas médias ponderadas para a qualidade das águas 
a partir das notas atribuídas a este quesito pelos entrevistados.

ResultAdos 

Qualidade da água 

Os resultados das variáveis abióticas das amostras de água 
do canal (Tabela 3) apontam a presença de cloro nas duas pri-
meiras coletas e altas concentrações de nitrogênio amoniacal 
em diversas ocasiões. O nível de oxigênio dissolvido também 
mostrou-se alterado (reduzido) em duas coletas e, em uma cole-
ta, o pH foi notavelmente maior.

Os biotestes utilizando Daphnia similis indicaram  
toxicidade aguda nas amostras do canal em duas ocasiões: em 
15/02/2007 – estiagem e em 27/01/2008 – baixa pluviosidade.

Em relação à água do mar, as amostras apresentaram níveis 
de oxigênio razoáveis e salinidade baixa em algumas amostras, 
reajustadas para adequação aos biotestes (Tabela 4). 

Os testes ecotoxicológicos com as amostras de água do mar 
resultaram em toxicidade crônica nas duas ocasiões de coleta.
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Tabela 3. Resultados das análises físico-químicas das amostras 
de água do Canal 3

(1) + significa presença de Cloro / – significa ausência de Cloro.

Tabela 4. Coletas de amostras da água do mar, salinidade e  
níveis de oxigênio

m l = metros a leste do Canal 3
m o = metros a oeste do Canal 3
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Comparando-se os resultados de 2007 com o ano anterior,  no 
que tange à análise microbiológica da água do mar, para os sete 
pontos de amostragem monitorados em Santos, percebe-se que não 
houve mudanças significativas na qualidade dessas águas, a qualifi-
cação anual manteve-se “ruim” (CETESB, 2007; 2008).

No que concerne à contaminação microbiológica dos corpos 
d’água que deságuam no litoral, em Santos foram amostrados dez 
cursos d’água em cada semestre de 2007. Da mesma forma que no 
ano de 2006, todas as amostras apresentaram-se fora do padrão le-
gal, com excesso de coliformes termotolerantes.

A avaliação dos resultados das análises microbiológicas das 
amostras de água ao longo de alguns anos, apresentados nos relató-
rios divulgados pela CETESB (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), pos-
sibilita observar a evolução/involução da balneabilidade das praias 
da Baixada Santista. É possível distinguir três períodos: até 1999 
– pior balneabilidade; entre 2000 e 2003 – certa melhoria da bal-
neabilidade e entre 2004 e 2008 – nova queda da balneabilidade. 

Os resultados referentes à contaminação microbiológica forne-
ceram uma visão temporal mais abrangente da poluição aquática em 
Santos, possibilitando estabelecer algumas relações com as políticas 
públicas vigentes, conforme disposto a seguir. 

A CETESB (2007) realizou também um estudo para avaliar a 
magnitude de algumas intervenções em Santos, como a construção 
do emissário submarino e a instalação de comportas nos canais, ao 
longo de 30 anos. Os resultados mostraram que a porcentagem de 
impropriedade médias das praias caiu apenas 11% após a cons-
trução do emissário submarino. No entanto, após a construção das 
comportas nos canais de drenagem urbana, a porcentagem de im-
propriedade das praias sofreu uma diminuição considerável – redu-
ção média de 47%.
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Políticas públicas relacionadas à poluição aquática

Os canais de Santos foram construídos artificialmente para 
a drenagem urbana, porém existe o contato primário frequen-
te, o que implica em sua classificação como Classe 2, segun-
do a Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005). Algumas  
características identificadas nas amostras do Canal 3 encontram-
-se inadequadas: o pH deveria estar compreendido sempre entre  
6 e 9, o que não ocorreu em campanha alguma, e as amostras não 
deveriam provocar efeito tóxico aos organismos expostos, o que 
ocorreu em duas ocasiões. 

Quanto à área costeira da Baía de Santos, esta deveria obedecer 
aos critérios estabelecidos para Águas Salinas Classe 1 pela Resolu-
ção CONAMA 357/2005, que prevê que amostras de corpos de água 
enquadrados nesta classe não provoquem efeito tóxico aos organis-
mos expostos - nenhuma das amostras de água do mar coletadas 
atendeu às exigências legais em relação à toxicidade. 

Além dessas diretrizes geograficamente abrangentes sobre a 
qualidade da água, estabelecidas pelo CONAMA, existe um instru-
mento de caráter mais regional, previsto tanto na Política Nacional 
dos Hídricos – PNRH (Lei 9.433/97) (Brasil, 1997), quanto na Le-
gislação Estadual paulista (Lei 7663/91) –  o Plano de Bacia Hidro-
gráfica (São Paulo, 1991).

Como a Baixada Santista é tida como uma unidade em relação à 
elaboração e aplicação de algumas políticas integradas, o seu Plano 
de Bacia Hidrográfica, que é quadrienal, tem sido coordenado pela 
Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM-BS. No entan-
to, como a entrega do Plano de Bacia Hidrográfica 2004-2007 so-
freu atraso e não houve tempo hábil para a sua atualização, o Plano 
2000-2003 foi promulgado para o período 2004-2007. Dessa forma, 
o mesmo plano ficou em execução por oito anos. Mesmo assim, se-
gundo o Relatório 1 da AGEM (2008, p. 50), 80% das ações previs-
tas no plano para diferentes metas, não foram empreendidas. 
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Além dos instrumentos nacionais e regionais, alguns programas 
interinstitucionais despontam visando a melhoria da qualidade das 
águas costeiras na Baixada Santista. É o caso do programa “Praia 
Verde”, posteriormente renomeado como Projeto Ambiental Estra-
tégico – PAE Onda Limpa, da Secretaria de Meio Ambiente. Esse 
programa engloba diversas ações de recuperação das praias do lito-
ral paulista, incluindo ampliação de redes coletoras e de emissários, 
construção de estações elevatórias de esgoto e de estações de trata-
mento de esgoto´(Programa Onda Limpa, 2008). 

Finalmente, o projeto Caça-Esgotos integra o programa  
Onda Limpa, sendo anteriormente desenvolvido pela prefeitura de 
Santos e agora retomado com o nome de Canal Limpo, promovido 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –  
SABESP, dentro da Agenda CETESB/SABESP. O enfoque do pro-
grama é a busca pelas ligações clandestinas de redes de esgoto em 
Santos, especialmente nos canais de drenagem pluvial urbana. 

Síntese da visão dos frequentadores da praia sobre a questão da  
poluição das águas 

Foram entrevistadas oitenta e três pessoas frequentadoras da 
praia receptora do canal e, destas, 77% eram residentes (Grupo I) 
e o restante turistas (Grupo II). Os resultados da opinião dos entre-
vistados sobre a poluição das águas e dos canais estão sintetizados 
na Tabela 5.

A maioria dos entrevistados acha que as praias estão poluídas 
e que a situação dos canais é ainda pior, corroborando em parte 
com os resultados encontrados nas análises ecotoxicológicas e com 
os dados de contaminação microbiológica, apontada pela CETESB. 
Nota-se também que melhores avaliações (maiores notas) foram atri-
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buídas às águas das praias em relação às águas dos canais. Por outro 
lado, não existem diferenças significativas, analisando as médias, 
entre as opiniões dos residentes e dos turistas. 

Tabela 5. Síntese da opinião dos entrevistados sobre a qualidade das 
águas das praias e dos canais de Santos e média ponderada de notas 
atribuídas às categorias.

uma resposta “não sei”, excluída dos cálculos.

dIscussão

A Baía de Santos apresenta-se bastante deteriorada em re-
lação às águas marinhas e seus afluentes, e a questão pode ser 
analisada sob a abordagem ecológica – com efeitos negativos já 
relatados para a biota da região (constatação em diversos estu-
dos); socioeconômica (prejuízos para a pesca local, extrativismo 
e turismo) e de saúde pública (balneabilidade comprometida). 

Em relação à qualificação anual das praias de Santos quanto 
à balneabilidade, observa-se principalmente nos últimos anos, 
que não existe sequer uma praia qualificada como regular, ape-
nas ruins ou péssimas (CETESB, 2008). 

A respeito da qualidade das águas dos canais, a presença 
de esgoto pode ser constatada tanto pelos resultados do presente 
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estudo – detecção de cloro e de elevado teor de nitrogênio amo-
niacal em algumas amostras – quanto pelos dados microbiológi-
cos – resultados das análises de coliformes fecais realizadas 
periodicamente pela CETESB (2005, 2006, 2007, 2008, 2009). 
Ainda em relação a essa contaminação, a Resolução CONAMA 
357/2005 estabelece, para corpos de água doce da Classe 2, um 
limite de coliformes termotolerantes de 1000 NMP/100 ml, sen-
do que o Canal 3 apresentou 410.000 NMP/100ml e 680.000 
NMP/100ml nas duas amostragens de 2007 (CETESB, 2008). 

Apesar da frequência da toxicidade aguda no Canal 3 ter 
sido inesperadamente baixa (duas vezes em nove coletas), quan-
do comparado com estudo anterior (Ambrozevicius; Abessa, 
2008), a sua ocorrência é motivo de preocupação, pois como 
os canais seriam enquadrados na Classe 2 de Águas Doces 
(CONAMA 357/2005), as amostras do Canal 3 não deveriam 
causar toxicidade aos organismos, ao contrário do que foi con-
statado no presente estudo. 

A água do mar apresentou toxicidade crônica nas amostras 
coletadas tanto em episódio de estiagem, quanto de chuva. Se-
gundo a Resolução CONAMA 357/2005, as amostras coletadas 
nesse corpo de água, enquadrado como Classe 1 das Águas 
Salinas, não deveriam causar efeitos tóxicos aos organismos 
expostos. Também as análises semanais da CETESB apontam 
contaminação das águas, de origem microbiológica, indicando 
frequentemente quantidade inaceitável de coliformes (CETESB, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009) e algumas pesquisas apontam a 
presença de outros contaminantes (Abessa et al., 2005, Braga et 
al., 2000, Martins et al., 2008, Umbuzeiro et al., 2006). 

Nesse contexto, conclui-se que as análises exclusivamente 
microbiológicas, tanto das amostras de água dos canais, quanto 
do mar, não bastam para sua adequada caracterização. A integ-
ração dos resultados de diferentes análises da qualidade da água 
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é imprescindível para minimizar os efeitos de suas limitações e 
consequentemente os riscos - a Ecotoxicologia, como ciência 
multidisciplinar, tem sido um instrumento útil para a integração 
de informações ambientais (Abessa; Sousa, 2005). Além disso, 
no caso dos canais, a frequência semestral de amostragem é in-
adequada - as coletas devem representar diferentes situações de 
sazonalidade e pluviosidade e proporcionar um monitoramento 
mais apurado das ações anti-poluição empreendidas, como o 
programa Canal Limpo.

Um estudo realizado por Degaspari (2001), também ques-
tiona o critério adotado pela CETESB para aferir a qualidade da 
água, mais especificamente a balneabilidade das praias. Con-
sidera-se que o critério não é apropriado para Santos, devido à 
liberação periódica do conteúdo dos canais para o mar, o que 
deturpa os resultados divulgados nos boletins oficiais. Sendo 
assim, uma variável relacionada à abertura de comportas dos 
canais deveria ser considerada no estabelecimento da balneabi-
lidade das praias em Santos, como um parâmetro até mais im-
portante que a própria pluviosidade (Degaspari; Sartor, 2001). 

Tendo como base a série histórica de dados de contamina-
ção microbiológica da água, elaborada pela CETESB, além de 
alguns estudos pontuais, que constatam a poluição aquática na 
Baía de Santos, pode-se inferir que muitas das políticas públi-
cas relacionadas ao tema não têm apresentado a eficácia es-
perada, ou que não são suficientes para amortizar as sequelas 
causadas pelo aumento da população e das atividades poluido-
ras da região (Tabela 6). Cabe ressaltar que a pluviosidade é 
um fator que influencia de forma significativa a qualidade das 
águas costeiras. O ano de 2002, por exemplo, sendo atípico, 
com elevado grau de tempo seco, corroborou para a melhoria 
da balneabilidade das praias, conforme disposto na Tabela 6. É 
importante considerar ainda que existem diferentes prazos para 
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que cada política pública surta efeitos na qualidade da água, o 
que pode causar certo atraso na constatação de seus resultados.

Tabela 6. Resumo das principais políticas públicas relacionadas 
à qualidade da água em Santos em paralelo à qualidade da água 
das duas praias cuja divisa é o Canal 3 (Boqueirão e Gonzaga)

(1) Dados da qualidade da água obtidos nos relatórios da CETESB (2009, 
2008, 2007, 2006 e 2005), classificação e qualificação das praias conforme 
descrito no item 3.1, p.05. 
(2) Parente (2004).
(3) Estação de Pré-condicionamento de esgotos.
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Constata-se que, apesar da legislação nacional dar as dire-
trizes básicas para a gestão dos recursos hídricos no território 
brasileiro, com normas taxativas ditadas pelo CONAMA, por 
exemplo, e a legislação estadual ditar normas mais restritivas 
e apontar instrumentos interessantes, a aplicação de todo esse 
arcabouço em nível municipal é bastante precária.

Nesse escopo, algumas das políticas públicas apresentadas 
surtiram efeitos positivos imediatos no que diz respeito a qua-
lidade das águas – a construção do emissário submarino e a 
instalação das comportas nos canais de drenagem urbana. Ou-
tra importante obra que repercutiu rapidamente na qualidade 
das águas costeiras (segundo as análises microbiológicas) foi 
o redirecionamento do conteúdo dos canais para a Estação de  
Pré-Condicionamento (EPC) – esta ação proporcionou uma sen-
sível melhora na qualidade da água do mar e consequentemente 
de sua balneabilidade. Porém, em episódios de alta pluviosi-
dade, as comportas dos canais são abertas e o seu conteúdo é 
direcionado às praias.

Outras políticas públicas não tiveram resultados satisfató-
rios, principalmente pela falta de implantação, apesar de sua 
concepção adequada. Nessas políticas enquadram-se o Plano 
de Bacia Hidrográfica e o programa municipal Caça-esgotos, 
sendo que este último apresenta dificuldades de implantação 
também devido à sua impopularidade.

Existem ainda outras atividades mais recentes que podem 
repercutir, ainda que parcialmente, de forma favorável na qua-
lidade das águas dos canais e das praias de Santos, tais como 
os programas Onda Limpa e Canal Limpo. No entanto, como o 
objetivo fundamental do Onda Limpa é aumentar a captação de 
esgoto doméstico – sendo que, em Santos, mais de 95% do es-
goto já é coletado – seus resultados podem não ser tão notáveis 
no município. Lembrando que esses números tratam sempre das 
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habitações regulares e, enquanto não forem consideradas as ha-
bitações subnormais e regularizada a sua situação sob a ótica 
da lei (regularizações fundiárias, desapropriações e fiscalização 
necessárias), a qualidade das águas tende a piorar. Além disso, 
o Onda Limpa concentra-se no aumento apenas da coleta de 
esgotos, sendo que estes não são adequadamente tratados antes 
de serem dispostos na área costeira. É preciso planejar a me-
lhoria das estações de esgoto, para que se tornem efetivamente 
estações de tratamento e não apenas EPCs (Estações de Pré-
-condicionamento de esgoto), que contam com o serviço “gra-
tuito” de depuração natural do ambiente marinho. Já em relação 
ao programa Canal Limpo, sua aplicação séria e continuada é 
crucial para a melhoria da qualidade das águas costeiras em 
Santos, e se insere nas políticas públicas consideradas adequa-
das, pelo menos no plano teórico. Porém, a eficácia dessas ações 
mais recentes só poderá ser analisada em longo prazo, através 
do monitoramento contínuo da qualidade das águas dos canais 
e da Baía de Santos.

Análises comparativas entre a legislação, os programas lo-
cais e a situação da qualidade da água do Canal 3 e das praias 
indicam que, embora na teoria sejam propostas soluções apro-
priadas, as ações empreendidas não são suficientes para atenuar 
os déficits de saneamento ambiental em Santos. A Tabela 7 foi 
elaborada a partir dos dados da CETESB para a Bacia Hidrográ-
fica da Ilha de São Vicente, na qual estão inseridas as praias de 
Santos e resume a situação avaliada, assim como as principais 
ações previstas para a melhoria da qualidade da balneabilidade 
no município.
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Tabela 7. Sistematização dos resultados das análises microbio-
lógicas de amostras de água e das perspectivas do saneamento 
básico no município de Santos 

Fonte: elaboração a partir dos dados do relatório anual da Companhia de Tec-
nologia de Saneamento Ambiental de São Paulo - CETESB (2009).
(1) Sete pontos de coleta de amostras de água distribuídos nas seis praias 
santistas.
(2) Seis pontos de coleta de amostras de água, sendo um em cada canal de 
drenagem pluvial urbana.
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A análise do conteúdo das Tabelas 6 e 7 e as discussões tecidas 
mostram que os problemas em relação à água em Santos são conhe-
cidos, mas as fontes de contaminação não são reguladas. As políti-
cas elaboradas visam combater as consequências dos problemas, 
e não agem nas causas, o que produz resultados paliativos, cujos 
efeitos se diluem em longo prazo.

A baixa participação popular na elaboração e monitoramen-
to das políticas públicas é outra importante questão, quando se  
avalia a sua coerência e efetividade. Assim, no caso brasileiro, e mais 
especificamente em Santos, parecem ser imperativas ações que es-
timulem e encorajem essa participação e, talvez, seja necessária até 
mesmo uma capacitação, tanto para a população, como para os repre-
sentantes do Poder Público. Deve-se atentar para as dificuldades não 
só em mobilizar a população, mas também em mantê-la empenhada. 
Ao tratar-se de assuntos pelos quais as pessoas não se sentem dire-
tamente atingidas, como a poluição das águas, torna-se ainda mais 
difícil manter a coletividade envolvida. Nem sempre é clara a relação 
entre contaminação do meio aquático e deterioração da qualidade de 
vida e da saúde das pessoas.

Apesar da identificação de algumas iniciativas de partici-
pação popular em Santos, o engajamento ainda é muito baixo. 
No geral, a articulação ainda é proposta apenas pelos governan-
tes, e logo se desarticula ao se concluir a discussão de um tema 
específico em pauta. Para que essas oportunidades sejam plena-
mente aproveitadas e de fato concretizadas, urge a necessidade 
de motivar mais e continuamente as pessoas a participar. Nes-
se contexto, torna-se recomendável a aplicação de alguns con-
ceitos, que são interligados, tais como reflexividade, educação  
ambiental, aprendizagem social e corresponsabilidade.1

1. Sugere-se a leitura da seguinte bibliografia sobre esses temas: 
Beck, U. World risk society. Cambridge: Polity, 1999. 
Guivant, J. S. A trajetória das análises de risco: da periferia ao cen-
tro da teoria social. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em  
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conclusões

A poluição das águas costeiras de Santos é fruto do desen-
volvimento descontrolado da região, sendo que as políticas pú-
blicas propostas minimizam apenas em parte os efeitos das fon-
tes de contaminação. Nesse contexto, foi exposta a importância 
de estudos interdisciplinares sobre a questão da poluição das 
águas, incluindo abordagens a respeito da qualidade propria-
mente dita, sobre as políticas públicas propostas e implantadas 
e sobre o envolvimento das pessoas com o tema. A integração 
dos resultados obtidos com as diferentes abordagens, permitiu 
avançar no entendimento das questões ambientais relacionadas 
à água no município. 

Em relação à qualidade da água das praias, acredita-se que 
as fontes difusas, incluindo os canais, de fato contribuam para 
a sua indesejável situação. Quanto à metodologia de análise da 
qualidade das amostras de água, pode-se concluir que os testes 
ecotoxicológicos constituem uma importante forma complemen-
tar de avaliação de corpos hídricos, mas que devem ser usados 
em conjunto com outros métodos. 

Apesar do cenário bastante desfavorável para a balneabili-
dade e a vida marinha na região costeira de Santos, e seu his-
tórico de degradação, algumas políticas públicas implantadas 

Ciências Sociais, n. 46, p. 3-38, 1998 
Guivant, J. S.; Jacobi, P. R. Da hidrotécnica a hidropolítica: novos rumos 
para a regulação e gestão dos riscos ambientais no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas, n. 43, p. 1-26, 2003.
Jacobi, P. R. Educação Ambiental – o desafio da construção de um pen-
samento crítico, complexo e reflexivo. Educação e Pesquisa, v. 31, n. 2, 
p. 233-250, 2005.
Jacobi, P. R. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Cader-
nos de Pesquisa – Fundação Carlos Chagas, v. 118, p. 1-19, 2003.  
Wals, A. E. J. (Org.). Social learning towards a sustainable world. Wage-
ningen: Wageningen Academic Publishers, 2007.
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há mais tempo surtiram efeitos positivos, e outras mais recen-
tes apresentam potencial para melhorar a qualidade da água 
na região. Além disso, despontam interessantes instrumentos 
de participação popular, mas com adesão ainda incipiente da 
população.

RecomendAções

Baseado na presente pesquisa sobre a poluição aquática em 
Santos, seguem algumas recomendações visando conhecer me-
lhor e minimizar os problemas ambientais detectados:

– inclusão da discussão sobre o saneamento das praias e 
seus afluentes nas políticas públicas de planejamento 
(principalmente Plano Diretor), em especial a questão 
relacionada ao adensamento e aumento populacional;

– continuidade do programa de identificação e regula-
rização dos esgotos irregulares (Caça-esgotos, recente  
Canal Limpo);

– adequação da EPC – Estação de Pré-Condicionamento 
de esgoto e do emissário submarino para que recebam 
um volume maior de efluentes, inclusive dos canais, im-
pedindo a abertura de suas comportas em períodos de 
pluviosidade;

– modernização da EPC, de modo que se torne uma Es-
tação de Tratamento de Esgoto – ETE, com tratamentos 
adequados dos efluentes antes de seu lançamento via 
emissário;

– controle e remediação dos lixões e áreas contaminadas 
dispostos em terrenos permeáveis e que contribuem para 
a poluição aquática;
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– investigação sobre a possível concentração de contami-
nantes nas pessoas que consomem o pescado local com 
frequência;

– promoção de pesquisas sobre a perda de recursos pes-
queiros, causada pela poluição aquática;

– realização da dragagem do estuário de Santos (canal do 
Porto) de forma menos impactante ao ambiente e à saúde 
humana;

– indução de participação pública de qualidade, através da 
valorização da educação ambiental, com aplicação dos 
conceitos de reflexividade, aprendizagem social e corres-
ponsabilidade;

– melhoria das fontes de informação sobre a qualidade das 
águas de Santos;

– substituição das bandeirinhas de classificação das praias 
por outros meios mais visíveis e em maior quantidade 
(ação prevista pela CETESB);

– realização de monitoramento contínuo da qualidade da 
água das praias e seus afluentes (incluindo os canais), não 
só através de análises microbiológicas, mas através do uso 
de análises físicas, químicas e bioensaios completos;

– instituição de políticas habitacionais para a remoção da 
população instalada em áreas inadequadas, tais como 
manguezais e morros e implantação de um sistema de 
fiscalização que impeça o estabelecimento de mais mo-
radias irregulares;

– realização de pesquisas, a curto, médio e longo prazos, rela-
cionando as ações propostas e seus efeitos na qualidade das 
águas na região, para subsidiar novas decisões políticas.
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Santos, SP

Renato Pasqual1

Joseph Harari2

Resumo

Este estudo analisa o uso de indica-
dores de sustentabilidade no Porto 
de Santos, SP. Procura levantar a 
problemática da utilização deste 
tipo de indicador para as atividades 
portuárias, sua importância e difi-
culdades. A pesquisa bibliográfica e 
documental de caráter exploratório 
buscou o correto entendimento do 
contexto atual de operação do Porto 
de Santos – SP, e as possibilidades 
de melhoria da gestão portuária 
para a sustentabilidade. Com base 
em uma metodologia amplamente 
aceita internacionalmente – o GRI 
(Global Reporting Initiative) – e aná-

AbstRAct

This study is an analysis of the 
use of indicators for sustainabili-
ty at the Port of Santos – SP. Aims 
to discuss the use of this kind of 
indicators for port activities, its 
importance and difficulties. The 
exploratory research was based 
on literature and documents pro-
vided by port authority seeking 
the correct understanding of the 
Port of Santos current operational 
context, and the possibilities for 
improving the port sustainability 
management. Based on a metho-
dology that is widely internatio-
nally accepted – the GRI (Global 
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lise de informações coletadas junto 
à autoridade portuária – CODESP 
(Companhia Docas do Estado de 
São Paulo) – o estudo apresenta uma 
proposta de estrutura de indicadores 
para a gestão e relato de sustentabi-
lidade com base nos atuais indica-
dores de gestão do porto.

Palavras-chave: Santos, SP; Susten-
tabilidade; Porto de Santos; Gestão 
Portuária. 

Reporting Initiative) – and analy-
sis of information collected from 
the port authority – CODESP (São 
Paulo Dock Company) – the study 
presents a proposal for an indica-
tors framework for sustainability 
management and report, based on 
current indicators of the port.

Key words: Santos, SP; Port; Sus-
tainability; Indicators of the port.
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ApResentAção 

Resulta da Dissertação de Mestrado intitulada Avaliação 
de indicadores de gestão e sustentabilidade para o porto de  
Santos – SP (Pasqual, 2011), este estudo tem por finalidade con-
tribuir para a gestão do Porto de Santos – SP, pela avaliação dos 
indicadores de gestão existentes em relação à sustentabilidade 
da atividade, identificando melhorias aplicáveis a estes indica-
dores para a avaliação de sustentabilidade do local.  

O presente trabalho pretende responder à uma questão cen-
tral: que estrutura de indicadores pode ser utilizada para a ges-
tão e o relato da sustentabilidade do Porto de Santos, com base 
nos seus indicadores de gestão atuais e conforme os princípios 
de sustentabilidade?

A análise tem por objetivo geral propor uma estrutura de indi-
cadores para a gestão, preocupando-se com a maneira de relato da 
sustentabilidade do Porto de Santos, com base nos indicadores uti-
lizados atualmente, através dos princípios do desenvolvimento sus-
tentável. Este trabalho teve como hipótese inicial, o fato de que os 
indicadores de gestão do Porto de Santos podem ser utilizados como 
base para a gestão e relato de sustentabilidade de suas atividades, 
com a utilização das informações disponíveis sob um enfoque que 
contemple os princípios do desenvolvimento sustentável.  

metodologIA

O método de pesquisa utilizado foi a análise bibliográfica e 
documental relativa a: avaliação de sustentabilidade, métodos de 
definição de indicadores e as principais características destes indi-
cadores, a atual abordagem da questão pelo Porto de Santos e que 
melhorias podem ser introduzidas na gestão do porto a partir destes 
conceitos.
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A investigação realizada foi de caráter exploratório, enten-
dida de acordo com a definição de pesquisas exploratórias de 
Gil (2009), que aponta como objetivo principal, para este tipo 
de estudo, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intui-
ções. Para tanto, envolve o levantamento bibliográfico, entrevis-
tas com pessoas que tiveram experiências práticas com o pro-
blema pesquisado, além de análisar exemplos que estimulam 
a compreensão. Foram analisados documentos disponibilizados 
pela CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo, re-
ferentes ao processo de implantação dos indicadores de gestão 
do Porto de Santos. Como forma de complementação da coleta 
de informações e esclarecimento de dúvidas, manteve-se conta-
to com funcionários da organização relacionados aos temas veri-
ficados, especificamente a Superintendente de Qualidade Meio 
Ambiente e Normalização e o Superintendente de Planejamento 
Estratégico, envolvidos, respectivamente, no trabalho de gestão 
ambiental e implantação dos indicadores atuais do porto.

Estes documentos foram disponibilizados em formato ele-
trônico e os contatos foram feitos de forma livre, momento im-
portante, incusive, para obter opiniões e impressões dos envol-
vidos. As informações coletadas nas conversas foram utilizadas 
indiretamente para o entendimento do contexto do momento, e 
também para compreender a relevância dos temas abordados 
na pesquisa para a atual gestão do porto. Este processo revelou 
transparência e colaboração por parte da CODESP na disponi-
bilização das informações, o que contribuiu muito para a evolu-
ção do trabalho. 

Para a análise do sistema de indicadores de gestão do porto, 
utilizou-se um documento fornecido pela CODESP com os indi-
cadores de gestão estabelecidos para o porto. Uma análise destes 
indicadores foi realizada, com intuito de buscar a relação de cada 
um com as dimensões da sustentabilidade, proposta  elaborada 
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pelo GRI – “Global Reporting Initiative” (Iniciativa de Relato 
Global). Verificou-se, deste modo, a significância de cada infor-
mação levantada para o desenvolvimento sustentável do porto. A 
partir de então, indentificou-se os indicadores que seriam utiliza-
dos para esta avaliação e aqueles unicamente operacionais e não 
relevantes para o objetivo inicial. Os indicadores operacionais 
foram então descartados da estrutura proposta.

Assim, com base nos indicadores de gestão do porto, es-
tabeleceu-se um “framework” – estrutura de indicadores – 
que possibilitou, além do controle operacional das atividades  
realizadas, a gestão de sustentabilidade portuária. A pesqui-
sa considerou, em seus resultados, as restrições deste tipo de 
mensuração, ocasionadas pela complexidade das questões so-
cioambientais, além das restrições institucionais presentes na 
realidade atual do porto. 

Apresenta-se uma proposta que não tem a pretensão de 
solucionar os problemas de desenvolvimento do porto, mas de 
buscar uma primeira abordagem integrada para estas questões, 
existindo a necessidade posterior de criação de uma infraestru-
tura de gerenciamento e desenvolvimento que contemple recur-
sos humanos e financeiros para a sua correta manutenção.

Para atingir o objetivo proposto inicialmente, a pesquisa 
teve como foco em seu desenvolvimento: (a) apresentar o con-
ceito de sustentabilidade que é utilizado como base para a es-
trutura de indicadores de gestão sugerida; (b) apresentar o con-
ceito de indicador e os principais requisitos de um indicador de 
sustentabilidade; (c) avaliar os indicadores de gestão do Porto 
de Santos – SP, sob o enfoque do desenvolvimento sustentável 
e, a partir destes, apresentar uma proposta de estrutura de in-
dicadores para gestão e posterior relato de sustentabilidade do 
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porto, de acordo com a metodologia do GRI (Global Reporting 
Initiative).

RevIsão bIblIogRáfIcA

O Desenvolvimento Sustentável

A preocupação com a degradação ambiental surge em 
diferentes contextos de acordo com o local e a época, sendo 
discutível a exata delimitação de um período em que essa 
preocupação ganha destaque e prioridade na sociedade.

A consciência crítica da destruição ambiental costuma ser 
identificada como um fenômeno do mundo contemporâneo, 
uma consequência das grandes transformações que acompa-
nharam a expansão planetária da civilização urbano-indus-
trial (Pádua, 2004, p.10).

Neste trabalho, será considerado que a sustentabilida-
de busca redefinir as bases produtivas e o modo de vida, em 
uma racionalidade que visa integrar as ações humanas dentro 
de limites ecológicos e características culturais de diferentes 
regiões, de forma a tornar possível a existência digna de seres 
humanos no presente e no futuro, em um planeta que mantenha 
seus processos ecológicos naturais em curso. 

Segundo Bossel (1999), o desenvolvimento sustentável se 
tornou um objetivo humano amplamente reconhecido desde que 
a degradação das condições ambientais em muitas partes do 
mundo indicou que a sua sustentabilidade estava em risco. No 
passado, as mudanças ambientais – como a glaciação – possi-
bilitavam tempo suficiente para respostas adaptativas ou para a 
evasão dos indivíduos que seguiam até áreas mais favoráveis; 
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diferentemente das bruscas mudanças globais do clima atual-
mente em curso.

A ameaça à sustentabilidade de um sistema começa quando 
a taxa de mudança começa a se aproximar da velocidade em 
que o sistema pode responder adequadamente a estas mu-
danças. Quando a taxa de mudança supera a capacidade de 
resposta do sistema, este perde sua viabilidade e sustentabi-
lidade (Bossel 1999, p. 1). 

IndIcAdoRes de sustentAbIlIdAde 

Indicadores são informações que possibilitam a criação 
de um modelo da realidade, de acordo com uma metodologia  
coerente de mensuração, devendo ser analiticamente legítimos 
(Van Bellen, 2005). A avaliação de sustentabilidade pode ser apli-
cada em diferentes escopos, de acordo com a escala geográfica 
e o foco de estudo, abrangendo o nível individual, institucional, 
regional, nacional e até mesmo o nível global. Para realizar esta 
avaliação, torna-se necessário definir quais são os parâmetros 
essenciais para a sustentabilidade do sistema – que é entendido 
como o conjunto de interrelações entre a sociedade humana e o 
ecossistema, contemplando trocas de matéria, energia e as carac-
terísticas socioculturais e econômicas dos grupos envolvidos.  

Uma vez definidos os requisitos de sustentabilidade,  
torna-se possível monitorar e avaliar as variáveis que afetam cada 
um desses requisitos e que, em conjunto, determinarão a susten-
tabilidade da atividade ou grupo em estudo. “Uma variável é uma 
representação operacional de um atributo (qualidade, caracterís-
tica, propriedade) de um sistema” (Van Bellen, 2005, p. 42). 

Indicadores de sustentabilidade são medidas simples, 
frequentemente quantitativas, que representam o estado de 
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desenvolvimento econômico, social ou ambiental em uma de-
terminada região, ou para uma determinada atividade; quando 
agregados de alguma maneira dão origem a um índice (Ness 
et al., 2007). Traduzem o conhecimento das ciências sociais e 
físicas em unidades gerenciáveis de informação que podem fa-
cilitar o processo de tomada de decisão.  Desta forma, ajudam a 
mensurar e a avaliar o progresso em direção ao desenvolvimento 
sustentável (ONU, 2001).

A significância de um indicador vai além do dado que é 
medido para um fenômeno maior de interesse (Hammond et al., 
1995); por exemplo, o número de pessoas em situação de mi-
séria em uma população, quando analisado ao longo do tempo, 
pode representar, de acordo com a sua variação, uma resposta a 
uma política de inclusão social.

Tunstall (1994) aponta cinco funções principais dos indi-
cadores: avaliar condições e tendências; comparar lugares e 
situações,;avaliar condições e tendências em relação a metas e 
objetivos; prover informações de advertência e antecipar condi-
ções futuras e tendências.

A definição de indicadores de sustentabilidade para uma ati-
vidade, uma comunidade, uma cidade, região, país ou até mesmo 
para a definição de indicadores globais, necessita-se do conheci-
mento do que é importante para a viabilidade dos sistemas envol-
vidos e como isso contribui para o desenvolvimento sustentável  
(Bossel, 1999).

Segundo Hardi; Zdan (1997) qualquer avaliação de mu-
danças ocorridas em um sistema precisa de um referencial 
que permita identificá-las e julgá-las, observando se estas são 
boas ou ruins para o sistema. A definição de um ponto exato 
como objetivo final não é fundamental, o essencial é ter uma 
direção desejável para a mudança; a diminuição do número de  
pessoas miseráveis, o aumento da disponibilidade de água lim-
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pa, a melhoria da qualidade do ar e a diminuição da erosão dos 
solos são exemplos de avanços em direção ao desenvolvimento 
sustentável, e todas essas mudanças indicam uma melhoria do 
bem-estar humano e ecológico.

Este tipo de metodologia de mensuração de sustentabili-
dade pode ser utilizado em diferentes níveis, de acordo com o 
objetivo de cada estudo no qual seja aplicado. No nível organi-
zacional, o objetivo é ponderar como uma determinada organi-
zação afeta sua área de influência, que pode ser composta tanto 
pelo entorno do local onde está instalada, quanto pelos impactos 
de seus fornecedores, os impactos de seus produtos, e mesmo 
impactos globais, que terão sua influência amplamente dissemi-
nada, como a contribuição para o aquecimento global devido à 
emissão de gases do efeito estufa.

No nível regional, o objetivo é avaliar os resultados do con-
junto de atividades econômicas e sociais, relacionados com o 
ambiente natural da região e com a forma pela qual os impactos 
são gerenciados por uma determinada comunidade.

Igualmente, esta mensuração pode ser expandida em diver-
sas escalas, conforme a necessidade, podendo as mesmas abarcar 
um país, um continente ou mesmo todo o globo. De acordo com 
a escala utilizada, os tipos de indicadores devem variar de forma 
a possibilitar a interpretação da realidade do escopo do estudo.

Grande parte dos sistemas de mensuração da sustentabili-
dade apresenta foco nacional ou regional, e um menor número 
apresenta foco organizacional. Estes últimos têm maior foco 
no autodiagnóstico e na elaboração de relatórios para comu-
nicação com as partes interessadas (Delai; Takahashi, 2006).

Van Bellen (2005) apresenta uma lista de vinte e qua-
tro metodologias para a avaliação de sustentabilidade em seu 
trabalho de pesquisa, apontando entre elas as mais indicadas 
por especialistas. Entre as mais citadas estão: o “Ecological  
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Footprint Method” (Pegada Ecológica); o “Dashboard of 
Sustainability” (Painel da Sustentabilidade); o “Barometer of 
Sustainability” (Barômetro da Sustentabilidade); o Índice de 
Desenvolvimento Humano; O modelo de Pressão (Estado – Res-
posta); O Modelo Força Motriz (Impacto – Estado – Resposta) e 
o Global Reporting Initiative (Iniciativa Global de Relato). 

O GRI foi escolhido para a utilização no presente trabalho. 
A metodologia foi selecionada por ser aplicável a qualquer tipo 
de organização, estar voltada ao relato e gestão de sustentabili-
dade em nível institucional e pelo seu amplo reconhecimento e 
utilização internacional.

ResultAdos

A utilização de Indicadores de Sustentabilidade no Porto de 
Santos – SP: o contexto atual

O Porto de Santos tem como principais ferramentas de di-
vulgação de suas informações institucionais o seu relatório 
anual, que traz informações institucionais, os principais fatos 
administrativos ocorridos no ano, as estatísticas de circulação 
de mercadorias no porto e outras informações de desempenho 
operacional; divulga também mensários estatísticos que apre-
sentam dados de circulação de mercadorias no porto, além de 
outras informações que disponibiliza em seu site na Internet.

O tema da sustentabilidade é abordado de maneira superfi-
cial nestes relatórios, uma vez que não têm por objetivo fazer um 
relato de sustentabilidade, além de atualmente não existir uma 
ferramenta específica para a análise e divulgação da sustentabi-
lidade do porto. Pelas análises realizadas ao longo da pesquisa, 
foi possível verificar que o tema do desenvolvimento sustentável 
é ainda pouco explorado na gestão do porto, sendo as ações de 
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que se relacionam a gestão ambiental e ações sociais advindas, 
em sua maioria, em resposta a imposições dos órgãos ambien-
tais, condicionantes de licenças ambientais e compromissos as-
sumidos perante termos de ajustamento de conduta. 

Esta postura reativa perante as questões da sustentabilida-
de é, em grande medida, devida ao caráter centenário da insti-
tuição portuária, no qual a cultura organizacional foi estabeleci-
da. O Porto de Santos, como o mais importante do país, tanto em 
volume de carga como em participação na balança comercial, 
tem seu enfoque de gestão obviamente voltado para a melhoria 
de sua infraestrutura e melhoria de suas vantagens logísticas 
para atender à enorme demanda de escoamento da produção e 
recebimento de importações, tendo hoje uma área de influência 
terrestre que vai além da região Sudeste do país na qual está 
localizado, como prova de sua efetividade, basta que sejam veri-
ficados os contínuos recordes anuais de movimentação de carga. 

Análise dos indicadores de gestão atuais no contexto da 
Sustentabilidade

Para o correto entendimento do contexto de implantação do 
sistema de indicadores de gestão do Porto de Santos, foram ana-
lisados cento e oitenta e três documentos existentes no arquivo 
da Superintendência de Desenvolvimento do Porto, referentes 
ao processo de implantação dos indicadores de gestão.

Segundo Van Bellen (2005), a maioria dos sistemas de indi-
cadores existentes foram desenvolvidos por razões específicas – 
indicadores econômicos, sociais, de saúde, ou ambientais – não 
podendo ser considerados indicadores de sustentabilidade em 
si. Estes são utilizados por possuírem um potencial representati-
vo dentro do contexto de desenvolvimento sustentável. Desta for-
ma, são selecionados indicadores referentes aos diversos temas 
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considerados relevantes, de acordo com o alinhamento teórico 
da instituição ou do pesquisador que realiza esta seleção.

Com base neste preceito, o presente estudo realizou uma 
avaliação de indicadores de gestão do Porto de Santos – SP, que 
não foram projetados para a avaliação de sustentabilidade, mas 
para o controle das atividades operacionais e administrativas da 
CODESP. Este fato de forma alguma compromete os objetivos do 
trabalho, já que, conforme aponta o autor acima citado, a susten-
tabilidade utiliza-se de indicadores de diversas dimensões de 
atuação. O que caracteriza a avaliação de sustentabilidade é a 
forma como estes dados são trabalhados, e o enfoque dado na 
consolidação das informações para a tomada de decisão. 

O Porto de Santos, atualmente, utiliza como ferramenta de 
monitoramento de suas atividades, um sistema de indicadores 
de gestão que é composto por setenta indicadores. Este siste-
ma é dividido por diretorias responsáveis, sendo utilizadas as 
denominações: presidência (nove indicadores), diretoria de in-
fraestrutura e serviço (dezoito indicadores), diretoria comercial 
e de desenvolvimento (vinte e um indicadores) e diretoria de 
administração e finanças (vinte e dois indicadores). 

A maioria dos que existem atualmente são operacionais e 
pouco relevantes para os critérios de sustentabilidade aponta-
dos pelo GRI. Desta forma, os indicadores sugeridos por este 
trabalho consideraram que, entre os setenta indicadores do por-
to, quatro foram incluídos no mesmo formato que são utilizados 
atualmente; dois foram reformulados para contemplar de forma 
mais adequada os princípios do GRI, e os demais sessenta e 
quatro foram considerados não relevantes para o relato de sus-
tentabilidade, de caráter operacional. 

Os demais apresentados a seguir, na proposta de estrutura 
de indicadores para relato de sustentabilidade do porto, foram 
baseados nos temas apresentados no GRI. Buscou-se adaptá-los 
às atividades e impactos mais significativos do porto.
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Com base nos princípios da sustentabilidade, os indicado-
res sugeridos foram classificados em três categorias: Econômi-
cos; Sociais e Ambientais.

De acordo com as definições apresentadas pelo GRI, a dimensão 
econômica da sustentabilidade se refere aos impactos da organização 
sobre as condições econômicas de suas partes interessadas e sobre 
os sistemas econômicos ao que se refere ao local, nacional e global. 
Estes indicadores apontam o fluxo de capital entre os diferentes de-
tentores de interesse da organização e os principais impactos econô-
micos desta sobre a sociedade. 

Já a dimensão ambiental da sustentabilidade se refere aos 
impactos da organização sobre os sistemas naturais vivos e  
não-vivos, incluindo ecossistemas, terra, ar e água. Os indicadores 
ambientais abrangem o desempenho relacionado a insumos (como 
material, energia, água) e a produção (emissões, efluentes, resídu-
os). Além disso, abarcam o desempenho relativo à biodiversidade, à 
conformidade ambiental e outras informações relevantes, tais como 
gastos com meio ambiente e os impactos de produtos e serviços.

A terceira dimensão considerada, refere-se aos impactos da 
organização nos sistemas sociais nos quais opera. Os indicadores 
de desempenho social do GRI identificam aspectos de desempenho 
fundamentais referentes a práticas trabalhistas, Direitos Humanos, 
sociedade e responsabilidade pelo produto (Global Reporting Initia-
tive, 2006).

dIscussão

Proposta de estrutura de indicadores para o relato de 
sustentabilidade no Porto de Santos-SP

A proposta apresentada a seguir está estruturada em um 
grupo de indicadores para cada dimensão considerada essencial 
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para a avaliação de sustentabilidade do porto; a apresentação 
destes indicadores está estruturada da seguinte forma:

– São apresentadas considerações gerais sobre as infor-
mações que foram consideradas mais significativas para cada 
dimensão, apresentando, em formato de tabela, a estrutura pro-
posta de indicadores.

Dimensão Econômica

Para a Dimensão Econômica foram definidos quatro indi-
cadores que, em conjunto, tem o objetivo de apresentar um pa-
norama da influência econômica do porto em termos nacional e 
local (Tabela 1). 

Segundo o GRI (2006), os indicadores econômicos devem 
ilustrar o fluxo de capitais entre as partes interessadas e os prin-
cipais impactos econômicos da organização sobre a sociedade. 
Para tanto, foram utilizados os temas “Influência econômica na-
cional” e “Influência econômica local”.

Como as práticas de mensuração e divulgação de dados 
econômicos nas organizações de uma forma geral estão mais 
consolidadas em relação às demais dimensões, a obtenção des-
tas informações é facilitada pelos demonstrativos contábeis e 
financeiros já existentes em grande número de organizações, 
inclusive no Porto de Santos, que publica o relatório anual de 
desempenho.  

Por conseguinte, o nível de detalhamento, e a quantidade 
de informações necessárias para o entendimento da influência 
econômica do porto tornam-se menos rigorosos, focando-se o 
entendimento desse desempenho econômico do ponto de vista 
da influência deste perante as demais dimensões em estudo.
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Tabela 1. Proposta de indicadores econômicos

Dimensão ambiental 

A Dimensão Ambiental foi estabelecida com onze indicado-
res, que em conjunto avaliaam o consumo de recursos naturais 
pelo porto, a geração de resíduos ocasionada pelas atividades, 
as emissões líquidas e gasosas realizadas, os impactos sobre a 
biodiversidade e o nível de conformidade legal, perante regula-
mentações e a legislação ambiental pertinente (Tabela 2). 

Os indicadores ambientais são escassos na estrutura  
atual de indicadores do porto, sendo formados principalmente 
por índices de cumprimentos a planos ambientais estabelecidos 
e monitoramento de gastos com passivos ambientais.

Conforme o GRI (2006), a dimensão ambiental deve refle-
tir os insumos, produções e tipos de impactos ambientais que 
a organização gera no meio ambiente. Para contemplar estas 
questões na realidade atual do porto, foram considerados os in-
sumos: água, energia, combustíveis e materiais. Em sequência, 
para mensurar a geração de resíduos, foram consideradas as 
cargas abandonadas e o atendimento ao programa de gerencia-
mento de resíduos sólidos. Além destes impactos, são de grande 
importância as emissões ocasionadas por perda de cargas, va-
zamentos, emissões gasosas e de efluentes, os impactos sobre a 
biodiversidade e o nível de conformidade legal. 
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Como atualmente são pouco desenvolvidas práticas para a 
avaliação da adequação ambiental que não estejam relaciona-
das a requisitos legais, a estrutura de indicadores da dimensão 
ambiental foi a que apresentou o maior nível de detalhamento, 
possibilitando que os impactos ambientais ocasionados, que são 
muito significativos, possam ser gerenciados de forma integrada 
e proativa.

Dimensão Social

A Dimensão Social da sustentabilidade trata dos impac-
tos da organização nos sistemas sociais em que está inserida. 
A demonstração com o alinhamento a práticas internacional-
mente aceitas, manifesta a preocupação da organização com a 
sua influência na sociedade. Os padrões mais utilizados são: a 
Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas – ONU; Pactos internacionais de direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais; a Declaração da Or-
ganização Internacional do Trabalho – OIT, a Declaração dos 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho; o Pacto Global 
da ONU, entre outros (GRI, 2006).

A Dimensão Social foi estruturada em quatro temas, ori-
ginando cinco indicadores que abordam aspectos internos ao 
porto, relacionados às condições de trabalho e institucionais, 
para estabelecer monitoramentos quanto à segurança e ao de-
senvolvimento dos indivíduos. No que tange a condições sociais 
externas à organização, busca-se gerenciar a relação do porto 
com a cidade.

Para tanto, os temas definidos foram: segurança do tra-
balho, condições de trabalho, influência sobre a comunida-
de e medidas de proteção contra a corrupção. Os cinco indi-
cadores estabelecidos tem o objetivo de, em conjunto, avaliar  
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acidentes relacionados ao trabalho, a existência de casos de discri-
minação, trabalho infantil ou análogo ao escravo (ou atividades que 
tenham potencial de ocorrência), além do esforço de capacitação 
dos indivíduos integrantes do porto, dos programas sociais desen-
volvidos (e seu impacto nas relações do porto com a comunidade lo-
cal) e das ações voltadas para a prevenção de corrupção (Tabela 3).

Tabela 2. Proposta de indicadores ambientais.
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A estrutura apresentada congrega assuntos tratados pelo 
GRI nos desempenhos relacionados aos Direitos Humanos, prá-
ticas trabalhistas e sociedade. Este agrupamento buscou sim-
plificar e concentrar a proposta aos temas mais relevantes para 
a realidade do porto.

Pelas informações obtidas ao longo da pesquisa, foi possí-
vel verificar que o monitoramento de questões sociais é pouco 
desenvolvido pelo porto atualmente, apesar de existirem ações 
com este enfoque. Esta estrutura inicial pode ser utilizada para 
o aprendizado e início da gestão das questões sociais sob o enfo-
que da sustentabilidade, podendo ser posteriormente ampliada, 
conforme a capacidade e o critério da administração. 

A estrutura atual de indicadores de gestão do porto, apre-
senta indicadores internos de segurança, mas não possui medi-
ções relacionadas ao impacto nas comunidades de entorno.
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Tabela 3. Proposta de indicadores sociais 

conclusões

Os indicadores sugeridos por este trabalho considera-
ram que, dentre os setenta indicadores do porto: quatro foram  
incluídos no mesmo formato que são utilizados atualmente; dois 
foram reformulados para contemplar de forma mais adequada os 
princípios do GRI, e os demais sessenta e quatro foram conside-
rados não relevantes para o relato de sustentabilidade.

Face à hipótese apresentada, foi possível verificar que exis-
tem informações relevantes para a gestão de sustentabilidade 
do porto que já são coletadas na estrutura atual. Porém, dada a 
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grande quantidade de indicadores atuais que não foram utiliza-
dos na estrutura final proposta, torna-se possível concluir que 
diversos temas ainda não são suficientemente contemplados; e, 
sem a inclusão de novos temas, a proposta ficaria incompleta, 
de acordo com os princípios de sustentabilidade considerados.

Frente ao objetivo geral apresentado para este trabalho, foi 
possível verificar que o tema da sustentabilidade apresenta um 
amplo campo para a aplicação de seus conceitos nas diversas 
atividades do porto. 

Esta proposta pode ser adaptada para a realidade de outros 
portos do país, fornecendo bases para o início de práticas de 
gestão e relatos de sustentabilidade, que possibilitem melhorias 
no controle de questões socioambientais complexas e que hoje 
possuem impactos significativos ao longo da costa brasileira, 
afetando populações de grande significância.

As operações realizadas em portos e áreas adjacentes oca-
sionam significativos impactos ambientais a regiões que pos-
suem características ecológicas de transição entre ambientes 
terrestres e aquáticos e, que, além de seu valor biológico, sofrem 
grandes distúrbios de seu equilíbrio dinâmico natural pelos im-
pactos das atividades antrópicas. A gestão de sustentabilidade 
do Porto de Santos apresenta grandes desafios, principalmente 
no gerenciamento dos diversos tipos de resíduos que são gera-
dos, o controle de eventuais emissões provindas de vazamentos 
e outras situações emergenciais, e também das emissões contí-
nuas. Outro aspecto relevante são as dragagens de aprofunda-
mento do canal de navegação e berços de atracação, que deman-
dam um gerenciamento muito bem estruturado para a mitigação 
dos impactos ambientais destas obras. 

No presente trabalho, o tema da contribuição para o aqueci-
mento global foi apenas indiretamente abordado, na identifica-
ção de emissões atmosféricas de gases do efeito estufa. Não foi 
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atribuído um foco específico para esta questão, pela necessida-
de de reduzir a estrutura a um mínimo necessário para o enten-
dimento das questões de sustentabilidade do porto, levando em 
consideração as restrições institucionais e técnicas para a apli-
cação do modelo apresentado. Dessa forma, buscou-se tornar 
a sugestão deste trabalho factível enquanto abordagem inicial 
para a gestão e relato de sustentabilidade do porto.

A estrutura atual mostrou-se muito extensa e foram relata-
das, por parte de envolvidos no processo, dificuldades de ge-
renciamento de todos os temas abordados e também de atuali-
zação dos dados necessários. Por isso, considerou-se relevante  
a sua redução.

Esta estrutura de indicadores tem como usuários potenciais: 
os gestores do porto – que poderão obter informações relevantes 
para o planejamento e tomadas de decisão relativas à susten-
tabilidade da organização; os órgãos reguladores – que obte-
rão informações quanto ao atendimento de requisitos legais; a 
comunidade local – que terão a possibilidade de acompanhar 
o desenvolvimento das ações sociais realizadas e seus resulta-
dos; as empresas usuárias do porto – que serão influenciadas 
a alinharem-se com as ações em busca da sustentabilidade;  
organizações não-governamentais envolvidas com questões  
sócio-ambientais ou comprometidas com a preservação de con-
dições ambientais; e demais interessados nos impactos causa-
dos pelo porto na região.

Recomenda-se que estes indicadores sejam utilizados como 
base para a gestão de sustentabilidade do porto, e como opção 
viável, seria a sua inclusão no relatório anual da CODESP que, 
além de suas funções tradicionais, poderá servir como um rela-
tório de sustentabilidade. A proposta possui limitações em com-
paração com a estrutura do GRI, e não contempla integralmente 
as questões abordadas por este. 
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O delineamento foi realizado para possibilitar uma concen-
tração nos temas mais relevantes para a atual realidade do por-
to. Recomenda-se a ampliação da estrutura em fase posterior 
dos trabalhos, após consolidada a sua utilização, e a consequen-
te evolução para a utilização de todos os indicadores do GRI. 

Esta transição torna-se essencial para a divulgação do 
desenvolvimento sustentável na Instituição, para receber o  
feedback das partes interessadas, e para o aprendizado e enten-
dimento das limitações técnicas para o levantamento de infor-
mações, dando a base política e o conhecimento necessário para 
a aplicação posterior do GRI na íntegra, o que atualmente seria 
complexo de implementar, sem as etapas iniciais propostas.

Além disso, a estrutura apresentada possui limitações para 
a efetiva avaliação do nível de sustentabilidade do porto, uma 
vez que não contempla aspectos de avaliação global do resulta-
do das ações do local para o ecossistema, como, por exemplo, a 
capacidade de suporte do ambiente, ponto que poderá ser con-
siderado em estudos futuros.

Uma questão relevante que pode trazer limitações à imple-
mentação da proposta é a capacidade de obtenção dos dados 
para a mensuração dos indicadores, que em alguns temas se 
mostrou complexa para a estrutura de gestão atual da CODESP. 
Desta forma, recomenda-se uma validação dos indicadores, sob 
os aspectos da disponibilidade de dados e segundo a materiali-
dade atribuída pelas partes interessadas.

Conforme apresentado nesta pesquisa, o envolvimento das 
partes interessadas tem papel fundamental para o entendimento 
das questões mais relevantes (materialidade) para a sustentabili-
dade do porto. Por isso, recomenda-se a realização de um traba-
lho de engajamento de partes interessadas que possibilite conso-
lidar o conjunto de indicadores, obtendo as opiniões dos grupos 
envolvidos e enriquecendo o trabalho inicial. Este engajamento 
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demanda uma série de intervenções junto à comunidade, órgãos 
públicos, ONGs, empresas arrendatárias e demais interessados. 
Estas ações fogem ao escopo deste trabalho e deveriam ser ofi-
cialmente estabelecidas pelo porto, garantindo a credibilidade 
e o peso necessários para o correto envolvimento destes grupos. 
Assim, após a utilização inicial, o engajamento de partes inte-
ressadas poderá contribuir para o aperfeiçoamento da proposta. 
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Resumo

Esta pesquisa, concluída em 
2009, analisou o processo par-
ticipativo para a criação da Lei 
Específica da Guarapiranga (Lei 
n.º 12.233 de 16/01/2006), nos 
aspectos da governança da água 
e da aprendizagem social. Foi 
desenvolvida com base na expe-
riência do Subcomitê da Bacia 
Hidrográfica Cotia-Guarapiranga 
(SCBH-CG), na Região Metro-
politana de São Paulo (RMSP). 
No processo de negociação para 
aprovação da referida Lei, estive-
ram envolvidos os representantes 
dos segmentos do Poder Público, 
Estado e prefeituras dos municí-

AbstRAct

This research concluded in 2009 
analyzes the participatory pro-
cess that preceded the creation 
of the Specific Law for the Gua-
rapiranga Basin (Law nº. 12.233 
of 16/01/2006), emphasizing  
aspects of water governance and 
social learning. The analysis was 
based on the experience of the 
watershed subcommittee Cotia-
-Guarapiranga (SCBH-CG) in the 
Metropolitan Region of São Paulo 
(MRSP). In the negotiation pro-
cess for the approval of this law, 
representatives of the segments of 
the Government, state and local 
governments of municipalities of 
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pios da bacia, e da sociedade ci-
vil, no período de 1999 a 2006. 
Essa vivência demonstrou o quão 
desafiador é um processo de ne-
gociação entre os diferentes ato-
res e diversos interesses no uso da 
água. Os resultados obtidos mos-
tram que, embora esse processo 
tenha sido marcado por diversos 
momentos de tensão, conflitos, 
indefinições institucionais e mo-
rosidade, representaram um sig-
nificativo avanço na consolidação 
do sistema integrado de recursos 
hídricos. Nesse contexto, pode-se 
concluir que a democracia parti-
cipativa na governança da água é 
um processo de aprendizagem so-
cial que vem sendo aperfeiçoado 
gradativamente para a sustenta-
bilidade hídrica.

Palavras-chave: Governança da 
Água; Aprendizagem Social;  
Atores sociais.

the basin, and civil society were 
involved from 1999 to 2006. This 
experience demonstrated the 
challenges of a process of negotia-
tion among different stakeholders 
and their interests in water use. 
The results show that, although 
the process has been characteri-
zed by many moments of tension, 
conflicts, uncertainties and insti-
tutional delays, it represented a 
significant advance in the conso-
lidation of the integrated system 
of water resources management 
in the basin. In this context, the 
conclusion is that participatory 
democracy in water governance is 
a process of social learning that 
has been improved gradually to 
reach more sustainability.

Key words: Water governance; 
Social learning; Social actors.
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IntRodução 

O presente trabalho resulta de Dissertação de Mestrado 
concluída em 2009 Governança da água e Aprendizagem So-
cial no Subcomitê da bacia hidrográfica Cotia-Guarapiranga na 
Região Metropolitana de São Paulo que analisa o processo e os 
mecanismos participativos do Subcomitê da Bacia Hidrográfica 
Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG), entre 1999 e 2006, com foco 
na aprendizagem social decorrente das negociações para a apro-
vação da Lei Específica de Proteção do Manancial Guarapiran-
ga (Lei n.º 12.233/06). A partir de uma reconstituição histórica, 
analisa-se como o processo participativo contribuiu para a go-
vernança da água e qual a aprendizagem social ocorrida no per-
curso de oito anos para aprovação da referida Lei, considerando 
as estratégias de negociação, facilitação e liderança, ferramen-
tas de comunicação e informações utilizadas. A experiência de 
elaboração da Lei foi um processo de construção coletiva para 
alternativas que respondam às demandas complexas da gestão 
compartilhada da água em regiões metropolitanas. Para tanto, 
foram analisados documentos e entrevistados atores relevantes 
que tiveram participação ativa, enquanto representantes dos 
três segmentos – Estado, Municípios e Sociedade Civil.

O desafio da gestão compartilhada de recursos hídricos está 
presente não somente na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), como também em outras regiões do Brasil, da América 
Latina e do mundo. Buscar a corresponsabilização na governan-
ça da água é um processo de aprendizagem social que requer 
o envolvimento dos setores público, privado e sociedade civil, 
visando democratizar a gestão de recursos hídricos.

As reflexões que são suscitadas por este trabalho de pesqui-
sa enveredam no sentido de identificar quais fatores facilitam, 
colaboram ou restringem os mecanismos de aprendizagem so-
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cial para o avanço da governança da água, com base no processo 
participativo de elaboração da Lei Específica da Guarapiranga, 
na Região Metropolitana de São Paulo.

A questão que se coloca é: quais são os fatores e os me-
canismos que favoreceram o processo de aprendizagem social 
durante a elaboração e aprovação da Lei Específica de Proteção 
do Manancial Guarapiranga (Lei n.º 12.233/06) e qual é a sua 
replicabilidade por outros comitês de bacia para a concretude 
da Governança da Água? Na busca da resposta a esta pergun-
ta, a pesquisa consistiu na análise de documentação sobre o 
processo de elaboração da Lei Específica da Guarapiranga e 
da realização de entrevistas com atores sociais, tanto do estado 
como dos municípios e sociedade civil, membros do Subcomi-
tê da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG), com 
atuação na região da bacia, antes mesmo da criação do mesmo 
e depois como membros deste. Os entrevistados participaram 
de todo o processo de criação da Lei, e continuam atuando na 
região mobilizando a sociedade local a participar do processo de 
busca por melhorias socioambientais para a região.

águA e ApRensIzAgem socIAl

Os problemas atuais relacionados à sustentabilidade da 
água têm demandado maior atenção em torno da questão da 
participação e sua relação com a Governança da Água, com o 
objetivo de alcançar soluções integradas e responder à com-
plexidade da gestão hídrica nos dias atuais. Nessa perspectiva, 
a aprendizagem social traz a contribuição dos diversos atores 
envolvidos na bacia hidrográfica que participam de uma mes-
ma arena de negociação, os Comitês de Bacias Hidrográficas 
(CBHs). Nesses espaços, todos os atores com interesses diversos 
fazem parte de um coletivo, participando do processo decisório 
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de forma compartilhada, além de serem corresponsáveis na im-
plementação das ações acordadas.

Mas de onde vem esse conceito e por que é utilizado para a 
análise da gestão de recursos hídricos? O conceito de aprendi-
zagem social vem de diferentes disciplinas das ciências sociais 
e tem por principal foco de estudo a interação entre os indivídu-
os e grupos nas diferentes organizações, processo básico para a 
aprendizagem (Mostert, 2003). 

O conceito é inicialmente desenvolvido por Albert Bandura, 
psicólogo preocupado com os efeitos dos meios de comunicação 
de massa, afirma que o indivíduo aprende, em primeiro lugar, 
por apenas observar os outros (Bandura, 1977 apud Mostert, 
2003). Pesquisadores europeus tem desenvolvido pesquisas uti-
lizando o conceito para avaliar resultados de práticas coletivas 
na gestão compartilhada de recursos hídricos. 

No caso analisado neste estudo, é apresentada uma reali-
dade, dezoito anos de Política Estadual de Recursos Hídricos, 
quinze anos de Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e 
doze anos de Subcomitê da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapi-
ranga. Desse período é possível obter lições para o aperfeiçoa-
mento da gestão participativa da água, que demanda articulação 
do uso sustentável dos recursos hídricos com o uso e ocupação 
do solo, pois interfere diretamente na disponibilidade hídrica 
da região, dado os sistemas naturais e sociais não poderem ser 
tratados de maneira desconexa.

Cabe ressaltar que, dentro dessa cronologia, este trabalho 
volta suas lentes para a experiência do SCBH-CG no processo 
de elaboração da Lei Específica n.º 12.233/06, no período de 
1999 a 2006, no que se refere à negociação entre os diversos 
atores na perspectiva da gestão descentralizada e compartilhada 
de recursos hídricos, conforme Lei n.º 9.433/97 (Brasil, 1997). 
Em outras palavras, como foi possível diferentes grupos, com 
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interesses diversificados, tomarem decisões conjuntas, visando 
alcançar soluções sustentáveis? (Pahl-Wostl, 2002; Social Lear-
ning Group, 2001 apud Mostert, 2003).

Para uma possível resposta, é preciso considerar o processo 
histórico da gestão da água, tradicionalmente realizado por es-
pecialistas da área. Entretanto, em virtude da complexidade e 
incerteza de sua sustentabilidade, surge uma nova forma de go-
vernança substituindo o sistema hierárquico tradicional, orien-
tado pelo controle, que passa a ser participativo e baseado no 
aprendizado social entre os múltiplos atores envolvidos. Para a 
sustentabilidade acima referida, torna-se importante a aprendi-
zagem social, uma vez que esta é baseada em diálogos entre os 
decisores políticos, cientistas, as partes interessadas e o público 
em geral (Craps, 2003).

Com o novo paradigma da gestão hídrica, passa-se a contar 
com a participação de diversos atores sociais da bacia hidro-
gráfica para a gestão das águas de forma participativa, descen-
tralizada e integrada. Nesse novo formato, as práticas de gestão 
se dão num processo de construção coletiva, tendo diálogo e 
participação, o que resulta em práticas colaborativas. Tais prá-
ticas permeiam essa nova cultura de espaços de convivência, 
debates e desafios para a construção das negociações com diá-
logos horizontalizados concretizando o exercício da democracia 
participativa.

Tal concretização é possível em virtude da somatória das 
diferentes experiências dos atores sociais para a construção de 
projetos de intervenção de forma coletiva. Assim, pode-se di-
zer que a aprendizagem social propicia ao conjunto de atores a 
construção coletiva de acordos para a governança da água nas 
bacias hidrográficas. Esse é um processo reflexivo e longo de 
aprendizagem social que viabiliza uma reavaliação da prática 
da gestão compartilhada nas bacias hidrográficas, realizado 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   204 23/8/2013   11:57:04



205Aprendizagem social Santos e Jacobi

pelos representantes de diversos grupos sociais. Esses atores 
aprendem a ver o valor das contribuições de cada um, a fim de 
desenvolver uma visão sistêmica dos problemas e desafios.

Para Craps (2003), a aprendizagem social baseia-se em par-
cerias entre governo, especialistas, usuários e outras partes in-
teressadas em alternativas para a gestão da água. Dessa forma, 
espera-se que esta possa contribuir com o processo de busca 
das soluções para os problemas de sustentabilidade e governan-
ça, pois pode promover impactos sobre o sistema de governança 
da água no que se refere à sustentabilidade ecológica e social 
das bacias hidrográficas. Isso é possível porque se trata de um 
processo onde os atores envolvidos na gestão das bacias hidro-
gráficas buscam no interior do grupo as práticas para a solução 
das situações problema.

Nesse quadro, a situação problema da gestão compartilhada 
é analisada por todos os envolvidos, e as estratégias desenhadas 
visam incorporar a corresponsabilização de ambas as partes. 
Assim, percebe-se que a negociação gera algum aprendizado, 
pois as interações de uns com os outros estabelecem relações 
sociais, dentro de um determinado contexto. O desafio está em 
alcançar acordos que satisfaçam os interesses prioritários de 
cada um e contemplem a sustentabilidade hídrica e ambiental, 
o que levou no SCBH-CG um período de oito anos para aprova-
ção da Lei Específica n.º 12.233/06.

Para o Projeto HarmoniCOP (Ridder; Mostert; Wolters, 
2005), a aprendizagem social é caracterizada por uma forma 
emblemática do “Aprender Juntos para Compartilhar”. Na ges-
tão compartilhada das águas, isso significa que existe o desafio 
do plano de bacia ser um processo de construção coletiva reali-
zado pelos diversos atores sociais presentes na bacia de forma 
negociada, a fim de alcançar a melhoria da gestão das águas 
naquela região hidrográfica. Isto poderá ser possível se for con-
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cretizada a principal característica do aprendizado social: a dis-
posição para o trabalho cooperativo e a participação de todos 
os atores envolvidos em diálogo constante. Isto implica no en-
volvimento dos cidadãos em práticas colaborativas, permeadas 
pelo diálogo e interação no processo de tomada de decisão. Em 
outras palavras, aprendizagem social envolve ativamente os di-
ferentes grupos na sociedade em um processo de entendimento 
dos problemas, conflitos e dilemas sociais, e juntos criam estra-
tégias para melhorar a situação. Afinal, é no contexto da gestão 
compartilhada que a aprendizagem social é identificada nas in-
terações entre os indivíduos e nos grupos levando às práticas 
conjuntas (Craps, 2003). 

Pahl-Wostl e Hare (2004) consideram que a aprendizagem 
social em bacias hidrográficas é necessária para desenvolver e 
sustentar a capacidade de diferentes autoridades, peritos, gru-
pos de interesse, bem como o público para gerir as suas bacias 
hidrográficas de maneira sustentável e equilibrar múltiplos in-
teresses concorrentes e para o benefício do sistema sócio-ecoló-
gico como um todo. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem social promove a so-
cialização do conhecimento entre os diferentes atores sociais. 
Contudo, para a sua operacionalização faz-se necessária a con-
tribuição de um facilitador, de preferência externo, devido à sua 
imparcialidade quanto aos resultados a serem alcançados, para 
facilitar a negociação e, assim, alcançar ganhos mútuos, cons-
trução dos consensos e celebração dos acordos que contemplem 
os interesses das partes envolvidas.

Essa não é uma tarefa simples, em decorrência das diver-
gências de interesses, mas havendo o comprometimento de to-
das as partes ocorrerá o amadurecimento para o direcionamento 
das ações que atenderão às diversas propostas apresentadas. 
Pode-se assim concluir que aprendizagem social é aprender 
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junto para intervir juntos, tendo todos a corresponsabilidade 
para criar cenários de sustentabilidade para a bacia hidrográfi-
ca em questão (Ridder; Mostert; Wolters, 2005), pois os CBHs 
são campos de articulação inspirados no modelo de democracia 
participativa que, em síntese, propõe a partilha de poder e esta-
belece que os seus membros terão por objetivo principal buscar 
o consenso para a gestão compartilhada.

A ampla participação social é uma condição para a apren-
dizagem social, cujos resultados derivam de um processo que 
possibilita uma boa governança e a sustentável gestão de bacias 
hidrográficas. Nesse contexto, a aprendizagem social requer que 
os especialistas e os leigos reconheçam suas potencialidades e 
limitações para que as decisões levem em conta as perspectivas 
de todos os interessados (Craps, 2003). 

Assim, a aprendizagem social pode ser vista como um meio 
para se chegar a decisões que podem ser mais bem executadas e 
tecnicamente corretas e socialmente justas. Cabe ressaltar que 
essa prática funciona melhor quando todas as partes envolvidas 
podem desenvolver-se conjuntamente para a definição da dire-
ção a ser tomada.

Resumidamente, pode-se dizer, segundo Pahl-Wostl e Hare 
(2004), que os ingredientes-chave para a aprendizagem social 
são: ter consciência que os objetivos e perspectivas são diferen-
tes entre cada membro do grupo; identificar o problema em co-
mum; compreender a interdependência dos atores; compreender 
a complexidade do sistema de gestão; aprender a trabalhar em 
conjunto; criar confiança e criar relações formais e informais.

o desAfIo dA goveRnAnçA dA águA

O desafio da governança da água está presente não somente 
na RMSP, como também em outras regiões do Brasil, da Amé-
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rica Latina e do mundo. No Brasil, a partir da década de 1980, 
as legislações enfatizam o processo participativo e a descen-
tralização da gestão, dando visibilidade às dimensões sociais, 
econômicas e territoriais do uso da água, que em fórum ade-
quado possibilita equacionar as questões de forma cooperativa. 
Este novo paradigma é decorrente do aumento dos efeitos da 
degradação ambiental e sua interferência na disponibilidade 
hídrica. Com a aprovação, no Brasil, da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, Lei n.º 9.433/97, a gestão passou a ter um 
aspecto fundamental: a criação de um sistema integrado para 
que a União, os estados, os municípios, os usuários de recursos 
hídricos e a sociedade civil organizada se articulassem e ne-
gociassem a gestão nos comitês de bacia hidrográfica de forma 
compartilhada.

A partir dos anos 1990, anseia-se por uma nova governan-
ça como símbolo da modernidade na gestão pública, a qual é 
considerada como um procedimento que inova a democracia, 
utilizando-se da gestão descentralizada com consultas democrá-
ticas e formas flexíveis de coordenação (Theys, 2003). 

Diante desse contexto, propugna-se que a água passe a ter 
uma gestão participativa, descentralizada e integrada, sendo a 
bacia hidrográfica a unidade territorial de planejamento e de 
gestão. A bacia é o território que retrata e para o qual converge 
toda a situação daquela área geográfica, ou seja, o território, 
aqui entendido como o produto de interferência da sociedade 
em determinado espaço geográfico com suas relações de poder 
(Santos, 1996). “A bacia hidrográfica compreende o território 
que pelas suas características topográficas, geológicas, de solo, 
vegetação e águas, recebe e conduz todas as águas que escoam 
em sua superfície para um certo corpo de água.” (SRH/MMA, 
2000 apud Theodoro, 2002, p.20).
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Para que ocorra, a governança da água pressupõe que haja 
a delimitação dos papéis e das responsabilidades dos diferentes 
atores sociais – público, privado e sociedade civil – na gestão 
de recursos hídricos, buscando o equilíbrio de poder e de ações 
entre os diferentes níveis de autoridade. Isso deve se traduzir 
em arranjos institucionais, incluindo leis, regulação, ações de 
governo, iniciativas locais e redes de atuação, os quais são in-
fluenciados pelo sistema político nos quais se inserem (Rogers, 
Hall, 2003; Brunnengraeber et al., 2006; Kooiman et al., 2008; 
Jacobi, 2009).

Nesse sentido, Kooiman et al. (2008), compreendem a go-
vernança como “governança interativa”, devido ao conjunto de 
interações necessárias para se resolver os problemas, criando, 
assim, oportunidades para a sociedade participar e interagir 
com os agentes públicos e privados.

Para Solanes e Jouravlev (2006), o processo de constru-
ção da governança da água é a capacidade que um sistema 
social tem de mobilizar energias de uma forma coerente e 
convergente para o desenvolvimento sustentável de recursos 
hídricos em um ambiente social complexo. Para isso, torna-se 
necessário desenhar políticas públicas que sejam socialmente 
aceitas, numa perspectiva de sustentabilidade, e capazes de 
efetivar suas implementações por diferentes atores envolvi-
dos no processo. Portanto, a compreensão da governança da 
água é perpassada pela noção de poder social que media as 
relações entre estado e sociedade civil, permeadas por confli-
tos decorrentes dos diversos interesses dos atores envolvidos. 
Isto demanda ética, participação, integração e comunicação, o 
que enfatiza a necessidade de abertura e transparência, uso de 
linguagem compreensível entre todos os participantes, a fim 
de que os envolvidos se sintam corresponsáveis, tenham con-
fiança e legitimem o processo de governança, assegurando a 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   209 23/8/2013   11:57:05



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)210

participação em todo o processo de gestão, desde a concepção 
até a sua implementação.

Isto demanda definir arranjos institucionais/redes de atu-
ação com real participação conjunta dos atores sociais, pois 
gerenciar a água vai além de seu sentido físico, é considerar 
também seu contexto socioeconômico e as decisões macro-po-
líticas, o que demanda a necessidade de gerar maior grau de 
consenso sobre as questões debatidas. Em outras palavras, para 
que haja governança, Torna-se preciso que cada área, leve em 
consideração suas peculiaridades, tais como habilidades, limi-
tações e expectativas envolvidas, ou seja, o arranjo sócio-insti-
tucional necessário, no qual certamente aparecerão as incom-
patibilidades das práticas antigas versus as recentes (Solanes,  
Jouravlev, 2006).

No Brasil, a legislação apresenta o Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que é resultado 
de um dispositivo constitucional, que foi regulamentado pela 
Lei Federal n.º 9.433/97, Política Nacional de Recursos Hídri-
cos ou Lei das Águas. Essa lei traz os paradigmas da descentra-
lização, utilização de instrumentos econômicos para a gestão e 
participação pública no processo de tomada de decisão, tendo 
em vista que a água é um recurso natural que define o desenvol-
vimento que uma região ou um país pode alcançar. 

sub-bAcIA hIdRogRáfIcA cotIA-guARApIRAngA

A sub-bacia hidrográfica Cotia-Guarapiranga está localiza-
da na porção Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo e 
ocupa uma área de 639 km2 formada por sete municípios, sendo 
dois totalmente inseridos na área da bacia, Embu-Guaçu e Ita-
pecerica da Serra, e cinco municípios parcialmente inseridos, 
Cotia, Embu, Juquitiba, São Lourenço da Serra e São Paulo.  
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A população residente na bacia é de 800 mil pessoas, mas a 
represa abastece, aproximadamente, 4 milhões de pessoas (A 
represa Guarapiranga foi construída entre 1906 e 1909, distante 
da malha urbana, com a finalidade energética, mas em 1928 
tornou-se a principal fonte de água para o abastecimento públi-
co de São Paulo. Durante as décadas de 1920 a 1960, a represa 
foi marcada pelo processo desordenado de ocupação, elevando 
o seu nível de poluição orgânica, o que levou, já na década de 
1950, aos primeiros alertas quanto à degradação da qualidade 
da água e da região da bacia, por conta da necessidade de cole-
tores de esgotos (Branco; Rocha, 1977).

As atividades econômicas na bacia estão relacionadas à ex-
pansão da RMSP. Uma primeira fase caracteriza-se pela ativida-
de agrícola associada à exploração dos recursos vegetais, à qual 
sucederam os loteamentos clandestinos à espera da valorização 
imobiliária, quando o solo tornou-se improdutivo. Em uma se-
gunda fase, a partir de 1960, ocorreu a instalação de um polo in-
dustrial e a ampliação do centro comercial de Santo Amaro. Na 
década de 1970, diversas indústrias foram instaladas na região 
antes da implantação da Lei de Proteção aos Mananciais. Outra 
atividade na região foi a extração de recursos minerais, areia 
e argilas, que degradou a paisagem e causou o assoreamento 
de diversos córregos. Com toda essa expansão, o adensamento 
urbano e o setor de comércio e serviços ganharam intensidade, 
o que expressa a complexidade do uso e ocupação do solo na 
região (Gondolo, 1996).

Para tentar reverter o quadro degradante da sub-bacia, e no 
intuito de implantar a legislação hídrica, um dos assuntos de des-
taque, antes mesmo da criação do SCBH-CG, foi a criação da Lei 
Específica e do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 
da Guarapiranga (PDPA). Trata-se de dois instrumentos centrais 
previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado 
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de São Paulo, Lei n.º 7.663/91, que especifica que cada comitê 
de bacia hidrográfica deverá estabelecer os parâmetros para o 
ordenamento do uso, ocupação e preservação da área da bacia. 

leI específIcA de guARApIRAngA (leI nº 12.233/06)

A discussão para a elaboração da proposta da Lei Específica 
da Guarapiranga ocorreu no Grupo de Trabalho (GT) do Subco-
mitê da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga, no âmbito de 
sua Câmara Técnica de Planejamento e Gestão compreendendo 
reuniões temáticas, abertas a todos os interessados da bacia.

As propostas apresentadas, resultado de muitos debates, 
foram sistematizadas pelo GT Lei Específica, composto por re-
presentantes do Poder Público, Estado e municípios, e a socie-
dade civil organizada no SCBH-CG. As linhas que Nortearam 
os trabalhos do GT foram: a inclusão de critérios e parâmetros 
para a aplicação imediata da Lei Específica; os limites geográ-
ficos das áreas de intervenção adequados à realidade da ocupa-
ção dos municípios; a definição das competências municipais 
referentes ao licenciamento, fiscalização e gestão da Área de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica 
do Guarapiranga (APRM-G); a articulação entre os instrumen-
tos de compensação e regularização previstos na Lei, e os ob-
jetivos de recuperação e preservação da bacia; a definição de 
prioridades e a operacionalização dos instrumentos de gestão, 
para garantir a implementação de programas e projetos de re-
cuperação, preservação e apoio ao desenvolvimento sustentável  
(COMITE-AT, 2008). 

As negociações para a elaboração da Lei Específica ocor-
reram, inicialmente, dentro do SCBH-CG, e a seguir entre os 
segmentos do SCBH-CG e o CBH-AT, no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) e no Conselho de Meio Ambiente 
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(CONSEMA). Em todas as etapas, o texto foi debatido e revi-
sado, até o Projeto de Lei (PL) ser encaminhado, em 29 de fe-
vereiro de 2004, para aprovação na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (ALESP). Nessa fase ocorreu um intenso 
processo para identificar e analisar os interesses e posições dos 
membros da ALESP.

Na ALESP, o PL passou por várias comissões e, em agosto 
de 2004, a Comissão de Justiça solicitou complementações ao 
texto do PL. Em 2005 foram realizadas três audiências públicas 
para a apresentação e discussão da proposta de lei, e, em 21 de 
dezembro de 2005, foi aprovada a Lei na ALESP, sendo sancio-
nada em 16 de janeiro de 2006 pelo Poder Executivo.

A Lei n.º 12.233/06, conhecida como Lei Específica da 
Guarapiranga, define a APRM-G (Área de Proteção e Recupera-
ção dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga) em 
cumprimento ao artigo 4º da Lei Estadual n.º 9.866/97. A Lei 
permite o desenvolvimento de ações para recuperar, adequar e 
regularizar as ocupações na bacia hidrográfica e possibilitará a 
instalação de atividades econômicas compatíveis com a prote-
ção dos mananciais. Seus objetivos visam implementar a gestão 
participativa e descentralizada da APRM-G; integrar os progra-
mas e políticas regionais e setoriais; estabelecer as condições 
e os instrumentos básicos para assegurar e ampliar a produção 
de água para o abastecimento da população; disciplinar o uso e 
ocupação do solo na APRM-G; compatibilizar o desenvolvimen-
to socioeconômico com a proteção e recuperação do manancial; 
e promover ações de Educação Ambiental.

Essa lei define o que deve ser feito na APRM-G, contemplan-
do: áreas de intervenção, metas de qualidade ambiental, normas 
para implantação de infraestrutura de saneamento ambiental, 
mecanismos de compensação, monitoramento da qualidade 
ambiental – sistema gerencial de informações, licenciamento, 
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fiscalização e penalidades –, bem como a compatibilidade com 
outras leis ambientais e de gestão de recursos hídricos. O fator 
inovador é o vínculo do ordenamento do uso do solo à capaci-
dade de suporte da bacia, estabelecendo a corresponsabilidade 
do Poder Público, estado e municípios, e da sociedade civil no 
processo de gestão compartilhada de recursos hídricos, visando 
à adequada manutenção da qualidade da água em virtude da 
apropriada ocupação e uso do solo na bacia.

O conteúdo da lei é o resultado do processo participativo 
em sua elaboração, ocorrido no período de 1999 a 2006, que 
compreendeu: a realização de encontros temáticos com técnicos 
do Poder Público; a criação de grupo de trabalho para subsidiar 
o processo de negociação; reuniões, seminários e palestras na 
região da bacia com os diversos atores sociais; e oficinas nas 
escolas. Esse conjunto de atividades visava avançar no processo 
de negociações entre os setores público, privado e a sociedade 
civil, com o intuito de criar condições para formular uma po-
lítica de proteção e recuperação do manancial Guarapiranga, 
contemplando os diversos interesses envolvidos.

ResultAdos do pRocesso

Todos os entrevistados concordaram que a Lei aprovada 
consolida as propostas e os interesses dos três segmentos que 
compõem o SCBH-CG, pois foram incorporadas as emendas 
apresentadas quando de sua aprovação, mesmo após grandes 
polêmicas.

O desafio agora é a sua implementação; que primeiramen-
te precisa de ampla divulgação, o que não vem ocorrendo por 
parte do estado. Há também a necessidade de funcionamento 
da agência de bacia, a compatibilidade dos planos diretores 
com a Lei Específica e com os planos de saneamento, que ainda 
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são desafiadores, além da dotação orçamentária aos municípios 
para fazer acontecer a recuperação prevista na Lei.

Para acompanhar o processo de implementação da Lei, foi 
criado um Grupo de Trabalho com essa finalidade, no âmbito do 
CBH-AT, que identifica como dificuldades para a implementa-
ção da Lei a falta de corpo técnico, de recurso financeiro e de 
divulgação maciça após aprovação da mesma.

Com relação ao segmento da sociedade civil, para acom-
panhar o monitoramento da pós-aprovação da Lei Específica, o 
Instituto Socioambiental (ISA)1 realizou durante três anos con-
secutivos o placar Guarapiranga, com informações das institui-
ções da bacia para saber quem está fazendo o que para recuperar 
o manancial. Desde 2006 o Abraço na Guarapiranga tem sido 
um momento importante organizado por diversas ONGs e asso-
ciações comunitárias para que a população da região possa ex-
pressar sua relação com a centenária represa, protestar contra a 
situação de degradação do manancial e pressionar por mudanças 
que garantam a preservação das fontes de água da cidade. Com 
base nas informações recebidas, o ISA concluiu que as ações 
pós-aprovação da Lei Específica ainda são tímidas, mas houve 
aumento do processo de prestação de contas das instituições à 
sociedade (ISA, 2008).

Quanto às ações para divulgação da Lei Específica da Gua-
rapiranga, alguns municípios deram início à sua divulgação, 
mas a mesma ainda não ocorre de forma a atingir toda a popu-
lação, apesar da lei determinar que o SCBH-CG, a Agência de 
Bacia do Alto Tietê, os municípios e a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente façam ampla campanha para tal. Em relação à 

1. O Instituto Socioambiental, Organização não governamental criada em 
1994, desenvolveu trabalhos com mananciais na RMSP entre 1996 e 
2009, e participou ativamente dos debates que definiram a Lei Específica 
no âmbito do SCBH-CG (ISA, 2008).
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fiscalização e atuação integrada na área de mananciais, as ações 
vêm sendo realizadas em parcerias entre prefeituras e Secreta-
ria de Meio Ambiente do Estado, em especial com a Prefeitura 
de São Paulo.

No tangente ao problema de lançamento de esgotos na re-
presa, ainda boa parte da população residente nos mananciais 
não conta com coleta e principalmente com tratamento de esgo-
to, embora haja construções de novos coletores para a retirada 
dos esgotos. Outra ação em andamento na região da Guarapiran-
ga é a Operação Córrego Limpo, parceria entre Sabesp e Prefei-
tura de São Paulo. É importante ressaltar que as ações em curso 
ainda são tímidas e insuficientes para a reversão dos problemas 
causados pela ausência de saneamento básico nas moradias da 
região. A construção do trecho Sul do Rodoanel está em região 
de mananciais e corta boa parte da bacia da Guarapiranga, pas-
sando por cima da represa e da várzea de um dos seus principais 
afluentes, o rio Embu-Mirim. Isso foi um fator de conflito, e para 
a minimização dos impactos são criados diversos parques.

Quanto ao processo de elaboração da Lei, pode-se afirmar 
que foi moroso em virtude da falta de dados para subsidiar tec-
nicamente a proposta. Estas buscaram incluir nos termos da lei 
questões consideradas polêmicas, tais como, a fiscalização e o 
licenciamento sob a responsabilidade do Estado e dos municí-
pios de forma compartilhada. Os debates provocaram uma dila-
tação do tempo devido à complexidade dos problemas da região 
e ao não entendimento de aspectos da proposta que estavam 
embasados em argumentações técnicas que dificultavam o en-
tendimento do público mais amplo, além de diferenças quanto 
à concepção da Lei. O desafio que se colocava para os setores 
mais mobilizados da sociedade civil era o de garantir uma le-
gislação que contemplasse o planejamento participativo para a 
bacia e não apenas de comando e controle, como a legislação da 
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década de 1970, mas promovendo controles que permitissem a 
proteção e a recuperação de áreas degradadas. 

Outro fator agregado à morosidade foi a proposta do PL 85 
que propunha a regularização dos imóveis localizados em áreas 
de mananciais sem planejamento ambiental. Isto conflitava com 
o projeto da Lei Específica que propunha não apenas a regulari-
zação dos imóveis, mas também as normas para o ordenamento 
territorial da bacia, com compensação ambiental e gestão com-
partilhada de recursos hídricos. O objetivo dos representantes 
da sociedade civil era o de garantir que suas demandas fossem 
incorporadas na proposta, o que redefinia a lógica de gestão 
compartilhada da água.

Mas, é importante sempre ter em mente, o desafio de agili-
zar o processo de implementação da Lei, pois enquanto isso não 
acontece o manancial continua sendo degradado. Pode-se assim 
afirmar que todo o processo de discussão teve, segundo os entre-
vistados, um caráter pedagógico muito favorável ao aprendiza-
do democrático que o SCBH-CG tem proporcionado aos atores 
da bacia. Segundo estes, a dinâmica realizada foi uma experi-
ência de aprendizagem social quanto ao processo de garantir 
água em quantidade e qualidade, face às complexidades que se  
apresentam.

Nesse cenário, é preciso considerar que a participação é 
um aspecto essencial a uma lógica de gestão compartilhada, 
faz parte do processo de desenvolvimento da consciência crí-
tica, propicia a corresponsabilidade no sucesso ou no fracasso, 
tornando-se assim um processo que se aprende e se aperfeiçoa 
para um agir em conjunto. Para tanto, torna-se preciso criar e 
organizar os fluxos de comunicação, respeitar as diferenças indi-
viduais na forma de participar, estabelecer a cooperação graças 
à confiança estabelecida, a fim de resolver os conflitos gerados.
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Um componente importante para o processo de aprendiza-
gem social foi o histórico participativo na região da Guarapi-
ranga, pois contribuiu para a relação entre os diferentes atores 
sociais, mesmo diante dos diferentes níveis de conhecimento 
entre estes, como demonstra a experiência do projeto Harmo-
nicop (Ridder; Mostert; Wolters, 2005), um importante referen-
cial para analisar os alcances e limites do processo na bacia da 
Guarapiranga.

Outro fator é a representação dos diversos setores em cada 
segmento, Estado, municípios e sociedade civil, que compõem 
o SCBH-CG. Essa formação contribui para que os diversos inte-
resses na bacia estejam presentes na arena de negociação, que 
visa à sustentabilidade hídrica da região, mesmo ciente do de-
safio de contemplar a diversidade dos atores na elaboração dos 
acordos. Portanto, esse diálogo técnico-social torna-se funda-
mental para que a gestão democrática inclua os diversos atores 
sociais na recuperação dos mananciais.

O que foi observado no Subcomitê em questão é que as ins-
tituições da sociedade civil têm buscado, de forma coletiva, al-
ternativas para dinamizar a gestão compartilhada de recursos 
hídricos, dialogando quanto à necessidade de proteção e recu-
peração dos mananciais da região. 

conclusões 

A experiência da elaboração da Lei Específica da Guarapi-
ranga mostrou a complexidade inerente a um processo de gestão 
compartilhada de recursos hídricos. Em muitos momentos, se-
gundo os entrevistados, era evidente a dificuldade dos segmen-
tos em trabalhar de maneira integrada e coesa. 

As divergências se somavam quanto à: competência dos ór-
gãos públicos, estadual e municipal, para a gestão integrada e 
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participativa de recursos hídricos; as responsabilidades no pro-
cesso de gestão, fiscalização e licenciamento; desconhecimento 
da legislação ambiental entre os próprios representantes dos ór-
gãos públicos gerando conflitos. Isto resulta do fato das propos-
tas contrariarem a legislação hídrica estadual vigente ou então 
se sobrepunham às demais legislações ambientais existentes; e 
também porque se apresentava a sua inviabilidade de execução 
devido às restrições jurídicas, técnicas e financeiras. Mas tam-
bém cabe destacar a falta de confiança entre os atores em ne-
gociação; a frequente postura centralizadora do Poder Público, 
contrariando os avanços democráticos do país, e a transparência 
do processo de tomada de decisão; a falta de visão a longo pra-
zo e a não integração das políticas de saneamento, habitação, 
desenvolvimento ambiental com os aspectos sociais. Assim se 
configurava uma realidade permeada pela inexistência de ações 
integradas e articuladas; e o desnível de conhecimento a res-
peito da temática e dificuldades na compreensão da linguagem 
utilizada entre os atores envolvidos nas discussões, assim como 
a descontinuidade administrativa. 

Este conjunto de fatores aqui apresentados, fez com que 
ocorresse um longo período de negociação até a aprovação da 
Lei (oito anos, entre1999 e 2006) que conheceu quatro ges-
tões do SCBH-CG, o que implicou na rotatividade dos atores 
na mesa de negociação e divergências político-partidárias em 
cada gestão, comprometendo a continuidade da elaboração da 
Proposta de Lei.

Essas dificuldades ocorreram pela complexidade dos pro-
blemas da região, diversidade de interesses e dificuldade na 
definição de acordos, tanto no plano técnico quanto político. 
No entanto, esta experiência permitiu mostrar que a complexi-
dade inerente a governança da água, pode também incorporar, 
em sua elaboração, um processo de aprendizagem social, pois 
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a participação na gestão pública propicia meios de influenciar 
a dinâmica de funcionamento do bem público. Entretanto, isso 
é resultado da luta pela conquista de espaços para aumentar a 
participação social, um desafio para alcançar a democracia nas 
relações entre o nível local de governo e a cidadania. Esse pro-
cesso tem por referência o diálogo e a cooperação que permitem 
desenvolver iniciativas inovadoras de ampliação da cidadania 
(Jacobi, 2000).

Cabe observar, também, que os resultados apesar de pare-
cerem bastante modestos face aos desafios existentes, represen-
tam o progresso em termos dos seus alcances para o fortaleci-
mento de uma gestão democrática e compartilhada, com ênfase 
no planejamento e uso do solo.

Assim sendo, pode-se dizer que, nesse cenário, houve 
aprendizagem social com as interações entre os atores envolvi-
dos, principalmente porque ela ocorre com as avaliações sobre o 
processo de negociação realizado, propiciando aos atores o que 
Maarleveld e Dangbégnon (1999) denominam de aprendendo 
a aprender. Ou seja, a democracia participativa na governança 
das águas é um processo de aprendizagem social que vem sen-
do aperfeiçoado gradativamente. Os resultados obtidos mostram 
que, embora este fosse marcado por diversos momentos de ten-
são, conflitos, indefinições institucionais e morosidade, repre-
sentaram um significativo avanço na consolidação do sistema 
integrado de recursos hídricos

Este estudo teve o propósito de chamar a atenção para os 
desafios que estão colocados para atenuar a perspectiva de in-
sustentabilidade hídrica na Região Metropolitana de São Paulo, 
enfatizando dois temas que se tornam essenciais para a agenda 
das políticas públicas sobre a água: a governança e o processo 
de aprendizagem social. 
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Resumo

O estudo comparativo da produção 
primária e parâmetros abióticos 
permite uma visualização das rela-
ções de causa e efeito dos fenôme-
nos oceânicos. Assim, o objetivo 
principal deste estudo é compre-
ender essas relações no Atlântico 
Sul e Tropical, identificando pa-
drões específicos de variabilida-
de de certos parâmetros físicos e 
biológicos para cada região. A va-
lidação do modelo hidrodinâmico 
demonstrou haver uma razoável 
concordância de seus resultados 
quando comparados a medições. 
Foi possível visualizar um padrão 
sazonal na distribuição da cloro-

AbstRAct

The comparative study of prima-
ry production and abiotic para-
meters allows seeing relations of 
cause and effect of the oceanic 
phenomena. Then, the objecti-
ve of this study is to understand 
these relationships in the South 
and Tropical Atlantic, identifying 
specific patterns of variability for 
certain physical and biological 
parameters for each region. The 
validation of the hydrodynamic 
model demonstrated a reasona-
ble agreement of its results when 
compared to measurements. It 
was possible to see a seasonal 
pattern in the distributions of 
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fila a, produção primária líquida 
e variáveis físicas, notando-se 
também influências de descargas 
de rios, ressurgências costeiras e  
confluências de correntes. As 
distribuições espaciais das cor-
relações cruzadas entre os pa-
râmetros biológicos e físicos de-
monstraram variações latitudinais 
significativas, verificando-se um 
comportamento inverso das ra-
diações de onda longa e curta em 
relação a temperaturas do ar e do 
mar, além de fortes correlações 
positivas das variáveis biológicas 
com a intensidade dos ventos no 
Equador. Esta pesquisa poderá 
futuramente fornecer subsídios 
em atividades econômicas, como 
a pesca, e na delimitação de  
áreas de proteção ambiental ma-
rinha ou regiões propicias à mari-
cultura.

Palavras-Chave: Modelagem nu-
mérica; Sensoriamento remoto; 
Produção primária; Parâmetros 
meteo-oceanográficos; Atlântico 
Sul e Tropical.

chlorophyll a, net primary pro-
duction and physical variables, 
with influences of rivers dis-
charges, coastal upwellings and 
currents confluences. The distri-
butions of cross-correlations be-
tween the physical and biological 
parameters showed significant 
latitudinal variations, with an op-
posite behavior of long and short 
wave radiation in relation to air 
and sea temperatures, and strong 
positive correlations of biological 
variables with the intensity of the 
winds at the Equator. This resear-
ch could provide future benefits 
in economic activities, such as 
fishing, and the delimitation of 
marine protected areas or areas 
suitable to mariculture.

Key words: Numerical modeling, 
Remote sensing; Primary pro-
duction; Meteo-oceanographic 
parameters, South and Tropical 
Atlantic.
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IntRodução 

No passado medições de interesse, como a temperatura dos 
oceanos, só podiam ser feitas por meio de coletas in situ em 
campanhas oceanográficas, entretanto nos últimos anos o avan-
ço tecnológico permitiu que variáveis como esta pudessem ser 
estimadas e interpretadas com base em informações obtidas por 
sensores instalados em satélites. Ademais, com o desenvolvi-
mento dos recursos computacionais, a modelagem numérica dos 
oceanos passou a ser cada vez mais utilizada como uma me-
todologia importante para análises, simulações e previsões da 
distribuição espaço-temporal de parâmetros hidrodinâmicos e 
termodinâmicos (Pereira, 2009).

As regiões Sul e Tropical do Atlântico possuem um sistema 
complexo de correntes superficiais e distribuição de salinidade 
e temperatura com comportamento sazonal, os quais podem ser 
relacionados com variações de forçantes atmosféricas (Baptista, 
2000; Cirano et al., 2006; Stramma & Schott, 1999). A varia-
bilidade desses parâmetros físicos promove distintas respostas 
biológicas, o que torna importante a compreensão das correla-
ções entre parâmetros biológicos e físicos. O estudo da variação 
da clorofila a e da produção primária também é importante, pois 
permite a compreensão do desenvolvimento de toda a comuni-
dade biológica que constitui a trama trófica.

Assim, o estudo das relações entre a produção primária e 
parâmetros abióticos permite uma melhor visualização das rela-
ções de causa e efeito no comportamento do oceano, fornecendo 
subsídios para o aproveitamento e manutenção de seus recursos 
(Pereira, 2009). Ademais, o fitoplâncton, devido a seu alto poder 
de proliferação, é uma comunidade que possui um tempo de 
resposta relativamente curto a variações ambientais, o que fa-
cilita a sua utilização como indicador de variações ambientais.
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Adotando-se a hipótese de que as correlações entre as con-
centrações de clorofila e certos parâmetros abióticos sejam re-
lativamente altas, de maneira a apresentar padrões definidos de 
distribuição horizontal no Atlântico Sul e Tropical, torna-se im-
portante a verificação da ocorrência desses padrões, delimitan-
do-se áreas de maior influência de determinados fatores físicos 
na produtividade primária. 

Esse trabalho é fruto de Dissertação de Mestrado com título 
Análise de variabilidades ambientais no Oceano Atlântico Sul 
e Tropical, a partir de dados de produtividade primária, hidro-
dinâmicos e meteorológicos, obtidos por meio de sensoriamento 
remoto e modelos numéricos (Marques, 2010) e tem como ob-
jetivo principal a comparação da produção primária (prove-
niente de sensoriamento remoto) com determinados parâmetros  
meteorológicos e oceanográficos (resultantes de previsão numé-
rica) no Atlântico Sul e Tropical, através do cálculo e da análise 
das correlações entre esses dados. O objetivo consiste, portanto, 
na tentativa de compreender as influências e as relações de cau-
sa e efeito entre as variáveis biológicas e físicas, identificando 
padrões específicos de comportamento para cada região.

Um objetivo secundário do projeto é a validação dos resul-
tados produzidos pelo modelo hidrodinâmico (versão do Prin-
ceton Ocean Model – POM) otimizada por Ricardo de Camargo  
(IAG/USP) e Joseph Harari (IO/USP), a partir de dados cole-
tados na região tropical do Oceano Atlântico, provenientes do 
Programa de Oceanografia Operacional (PIRATA).

Dessa forma, a área de estudo do projeto em questão é o 
Oceano Atlântico Sul e Tropical, compreendendo as longitudes 
de 70º W a 25º E, e as latitudes de 85º S a 30º N (Figura 1).
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Figura 1. Oceano Atlântico Sul e Tropical e sua batimetria, em metros  
(MARQUES, 2010).

metodologIA

Foram utilizados resultados do modelo global atmosférico do 
National Center for Environmental Prediction/National Center 
for Atmospheric Research (NCEP/NCAR), descrito por Kalnay  
et al. (1996), tanto na análise das condições meteorológicas 
como para a imposição de forçantes no modelo oceânico da 
circulação. Dentre os dados produzidos pelo modelo atmos-
férico, foram selecionados: pressão atmosférica e temperatu-
ra do ar ao nível do mar, componentes meridional e zonal do 
vento e fluxos de radiação de onda curta e longa na interface  
oceano-atmosfera. 

Os dados oceanográficos são provenientes de previsão ope-
racional, executada através de uma versão do Princeton Ocean 
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MOdel (POM) (Harari et al., 2005; Camargo et al., 2006). Dos 
dados produzidos pelo modelo hidrodinâmico, foram utilizadas 
as informações de velocidade das correntes, segundo as com-
ponentes de correntes zonais e meridionais em superfície, sa-
linidade e temperatura, a partir das informações coletadas em 
superfície e elevação da superfície livre do mar. 

Os dados biológicos utilizados nesse trabalho são os de clo-
rofila a e de produção primária líquida, sendo o último calcu-
lado por três tipos de algoritmos distintos: Vertically Generali-
zed Production Model (VGPM), Eppley-VGPM e Carbon-based 
Productivity Model (CbPM). Esses dados são provenientes de 
sensoriamento remoto, através do sensor MODIS, sendo dispo-
nibilizados pela Oregon State University (OSU, EUA).

Todos os dados são referentes ao período de janeiro de 2004 
a dezembro de 2006, na forma de médias mensais, tendo sido 
interpolados para intervalos de 0.5º x 0.5º. Esses dados foram 
processados, com a obtenção de mapas das distribuições espa-
ciais (a cada mês) e parâmetros estatísticos de médias, desvios 
padrão e valores extremos (em cada ponto da grade). Em segui-
da foram calculados os coeficientes de correlação (no domínio 
do tempo e das frequências) relativos aos três anos de análise 
entre as variáveis biológicas e físicas, para todos os pontos da 
grade, possibilitando a produção de mapas de distribuição es-
pacial dessas correlações, para todo o Atlântico Sul e Tropical.

O modelo hidrodinâmico foi validado por meio de compara-
ção com dados meteo-oceanográficos provenientes de boias fun-
deadas na região Tropical do Oceano Atlântico pelo Programa 
de Oceanografia Operacional Pilot Research moored Array in the 
Tropical Atlantic (PIRATA). 
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ResultAdos e dIscussão

Validação do modelo hidrodinâmico

A comparação entre as temperaturas produzidas pelo modelo hi-
drodinâmico e as coletadas no projeto PIRATA resultaram em um 
padrão de variação temporal muito semelhante, ao que é observado 
nos valores fortemente positivos de correlação linear obtidos em to-
dos os pontos (Figura 2). Da mesma forma, o parâmetro de Wilmott 
também apresentou valores muito elevados em todos os pontos, de-
monstrando a grande semelhança entre o que foi obtido no modelo 
com o que foi observado na natureza. O erro médio absoluto obti-
do foi muito pequeno em todos os pontos, sendo sempre inferior a 
0,25ºC e o erro absoluto relativo à média apresentou valores inferiores 
a 1%. No entanto, o modelo apresentou médias de temperatura para o  
período de análise inferiores às médias das temperaturas medidas, 
com diferenças de até 2,7 ºC.

Média dos dados observados = 25,15 ±1,40 ºC
Média do modelo = 22,45 ±1,87 ºC

Coeficiente de correlação linear = 0,89
Parâmetro de Wilmott = 0,98
Erro médio absoluto = 0,18 ºC

Erro absoluto relativo à média = 0,90%

Figura 2. Variabilidade temporal da temperatura resultante de modelagem nu-
mérica e observações e parâmetros de validação para o ponto 10ºS  –  10º W. 
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Análise espacial dos parâmetros biológicos e físicos

As distribuições das concentrações de clorofila a e produti-
vidade primária no Atlântico Sul e Tropical tiveram comporta-
mento semelhante, mostrando concentrações mais elevadas nas 
regiões costeiras, especialmente próximo à foz de grandes rios, 
regiões de ressurgência e confluências de correntes, havendo 
também marcante variação sazonal. As análises dos parâmetros 
meteorológicos e hidrodinâmicos também revelaram a ocorrên-
cia de um padrão de variabilidade sazonal (Figura 3).

Figura 3. Acima, distribuições das concentrações de clorofila a (em mg/m3)  
e, abaixo, distribuições da temperatura na superfície do mar (em °C) em ja-
neiro de 2005 (à esquerda) e julho de 2005 (à direita). 
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As distribuições das correlações cruzadas dos diversos pa-
râmetros biológicos com os parâmetros físicos apresentaram um 
comportamento relativamente semelhante. Tendo como exemplo as 
correlações cruzadas dos parâmetros biológicos com a radiação de 
onda longa (Figura 4), nota-se uma forte correlação negativa entre 
esses parâmetros biológicos e a radiação de onda longa em altas la-
titudes e junto à linha do equador, sendo essa resposta “imediata”. 
Já em médias e baixas latitudes, essa correlação é fortemente posi-
tiva, com defasagem de um a três meses. Em geral, a clorofila a e a 
produtividade primária tiveram comportamentos semelhantes, ex-
cetuando a produtividade primária calculada por CbPM, que apre-
sentou correlações positivas apenas na região próxima ao equador 
(além de uma faixa entre 10°N e 20°N e no interior da península 
antártica); a discrepância provavelmente se deve ao fato do modelo 
considerar a atenuação da luz na zona eufótica. 

Figura 4. Distribuições das correlações cruzadas (à esquerda) e suas defasagens 
em meses (à direita) da clorofila a (acima) e da produção primária calculada por 
CbPM (abaixo) com a radiação de onda longa, no Atlântico Sul e Tropical.
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Salinidade, temperatura do ar, temperatura do mar e ele-
vação do nível médio do mar apresentaram fortes correlações, 
porém essas foram positivas em altas latitudes e junto ao equa-
dor e negativas em médias e baixas latitudes. As intensidades 
de correntes e ventos não apresentaram correlações muito altas, 
sendo que os ventos apresentaram um padrão de distribuição 
em que há uma correlação positiva em baixas latitudes, enquan-
to as correntes não apresentam um padrão tão evidente de dis-
tribuição das correlações.

Análise pontual dos parâmetros biológicos e físicos

Foi feita uma analise pontual na longitude de 20°W para a 
análise das variações latitudinais das correlações entre os parâ-
metros físicos e biológicos. Os resultados dessa análise, inicial-
mente para o ponto a 20°S - 20°W, serão apresentados a seguir.

Tabela 1. Correlações cruzadas máximas e suas respectivas de-
fasagens (em meses) entre clorofila a e produção primária líqui-
da (PPL, estimada por diferentes algoritmos) e parâmetros me-
teorológicos e oceanográficos na superfície do mar, no período 
de 2004 a 2006, no ponto 20º S – 20º W.

Pode-se observar na Tabela 1 a ocorrência de correlações 
baixas a 20º S - 20º W, excetuando para os parâmetros tempe-
ratura do ar, temperatura do mar, salinidade e elevação do nível 
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do mar, que possuem padrão de comportamento semelhante, 
apresentando altos valores negativos de correlação cruzada nes-
sa faixa de latitude. Também nota-se o padrão diferenciado das 
correlações para cada parâmetro biológico, de forma que a PPL 
calculada por CbPM apresenta sempre um padrão de correlação 
muito distinto das demais, com correlações inversas para essa 
faixa de latitude.

As correlações cruzadas e suas defasagens no tempo mos-
tram que o pico de resposta biológica ocorre de forma imediata 
para a temperatura do mar, temperatura do ar e elevação do 
nível do mar, com defasagem de um mês para a correlação en-
tre PPL calculada por VGPM e salinidade. As correlações dos 
parâmetros biológicos com as radiações de onda longa e curta 
apresentaram correlações cruzadas fortemente positivas, porém 
com tempo de atraso da resposta biológica de um a dois meses 
para radiação de onda longa e até três meses para radiação de 
onda curta, com padrão inverso para a PPL calculada por CbPM.

Tomando-se a variação temporal da PPL por VGPM e tem-
peratura do mar como exemplo (Figura 5), com uma média de 
PPL de 168,78 ±39,36 mgC/m2.dia e de temperatura de 22,52 
±1,94 ºC, nota-se a existência de uma variabilidade sazonal com 
fase inversa, o que pode ser verificado pelo valor de correlação 
fortemente negativo (-0,87 ± 0,09), sendo possível compreen-
der que, em torno do mês de fevereiro, quando há o pico de 
temperatura da água, há um mínimo de produtividade primária 
líquida. 
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Figura 5. Variação temporal da produtividade primária calculada por 
VGPM (contínuo) e da temperatura do mar em superfície (pontilhado) 
para o ponto 20º S – 20º W, no período de 2004 a 2006.

Segundo Levinton (2001), em médias latitudes, usualmente 
no início da Primavera, o fitoplancton aumenta drasticamente, 
sendo dominado por poucas espécies, embora haja significativa 
variação destas características com a latitude e o mês no ano. 
Na latitude em questão (precedendo um pouco a Primavera), 
juntamente com o pico de mínima temperatura ocorre a maior 
mistura de águas na coluna d’água auxiliando o transporte de 
águas ricas em nutrientes para a superfície.

A covariância cruzada desses parâmetros em fun-
ção da defasagem (Figura 6) mostra que seus espectros  
encontram-se em fase inversa (covariância cruzada com valor 
negativo para defasagem igual a zero), o que responde pela  
correlação negativa. 
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Figura 6. Covariância cruzada da temperatura do mar com a PPL cal-
culada por VGPM, para o ponto 20º S – 20º W no período de 2004 a 
2006, em ciclos por ano.

Ao se verificar o espectro cruzado (Figura 7) nota-se que 
o padrão de variabilidade sazonal é, de fato, muito evidente 
(maior amplitude do sinal em um ciclo por ano). Na mesma fi-
gura, a defasagem mostra que em um ciclo por ano a defasagem 
é de -5,5 meses, o que significa que o pico da variável biológica 
está deslocado quase seis meses em relação ao pico de ocorrên-
cia da variável física, mostrando que as variações estão pratica-
mente fora de fase.
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Figura 7. Transformada de Fourier da covariância cruzada (à esquerda) e sua 
respectiva defasagem (à direita), para o ponto 20º S – 20º W no período de 
2004 a 2006, em ciclos por ano

A seguir, são apresentas as tabelas das correlações en-
tre variáveis biológicas e físicas para o ponto 40º S – 20º W  
(Tabela 2). Pode-se observar que, nas correlações cruzadas e 
suas defasagens no tempo, o pico de resposta biológica ocorre 
de forma imediata para a temperatura do mar, temperatura do ar 
e elevação do nível do mar, tal qual no ponto 20ºS – 20º W, mas 
também para a radiação de onda curta. 

Tabela 2. Correlações cruzadas máximas e suas respectivas de-
fasagens (em meses) entre clorofila a e produção primária líqui-
da (PPL, estimada por diferentes algoritmos) e parâmetros me-
teorológicos e oceanográficos na superfície do mar, no período 
de 2004 a 2006, no ponto 40º S – 20º W.
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Para as correlações cruzadas com radiação de onda longa, 
há a defasagem de um mês de atraso da ocorrência do pico das 
variáveis biológicas em relação ao pico das variáveis físicas. 
Isso pode ser visualizado nas distribuições horizontais das cor-
relações cruzadas entre PPL por VGPM e temperatura do mar e 
radiação de onda longa, que apresentaram esse padrão inverso 
na faixa de 40ºS (Figura 4).

Figura 8. Variação temporal da produtividade primária calculada por 
VGPM (contínuo) e da temperatura do mar em superfície (pontilhado) 
para o ponto 40º S – 20º W, no período de 2004 a 2006.

Tomando-se a variação temporal da PPL por VGPM e tem-
peratura do mar nesse ponto, nota-se a existência de uma forte 
variabilidade sazonal, quase totalmente em fase, o que conduz 
a esse alto valor positivo de correlação (0.74 ± 0.16). O pico de 
produtividade primária líquida ocorre juntamente com o de tem-
peratura (em torno de fevereiro). Sendo uma região de grande 
intensidade de correntes e ventos e com temperaturas não muito 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   239 23/8/2013   11:57:09



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)240

altas (em torno de 15º), o que resulta uma forte mistura verti-
cal de águas, juntamente com a ocorrência de alta incidência 
solar, que também contribui para o aumento da produtividade  
primária.

A covariância cruzada desses parâmetros em função da 
defasagem (Figura 9) mostra que realmente seus espectros 
se encontram em fase (covariância cruzada com valor positi-
vo para defasagem igual a zero), o que responde pela correla-
ção positiva. Ao analisar a covariância cruzada e seu espectro  
(Figura 10), nota-se o padrão de variabilidade sazonal com a 
respectiva defasagem, sendo que em um ciclo por ano a defa-
sagem é quase zero (-0,5 mês), o que significa que o pico da  
variável biológica está praticamente em fase com a variável física. 

Figura 9. Covariância cruzada da temperatura do mar com a PPL calculada 
por VGPM, para o ponto 40º S – 20º W no período de 2004 a 2006, em ciclos 
por ano.
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Figura 10: Transformada de Fourier da covariância cruzada (à esquerda) e sua 
respectiva defasagem (à direita), para o ponto 40º S – 20º W no período de 
2004 a 2006, em ciclos por ano.

conclusões e consIdeRAções fInAIs

A validação do modelo hidrodinâmico demonstrou existir 
uma razoável concordância dos resultados obtidos pelo mesmo 
quando comparados a medições, apesar da subestimação das 
temperaturas pelo modelo. Isso demonstra adequação do com-
portamento das variáveis no tempo, porém o modelo ainda ne-
cessita ser aprimorado. Investimentos no aperfeiçoamento da 
modelagem numérica em Oceanografia são primordiais para a 
melhoria das previsões de fenômenos oceanográficos e meteo-
rológicos que influenciem direta ou indiretamente nas políticas 
públicas de minimização de impactos à população em eventos 
catastróficos.

É nítido o padrão sazonal da distribuição de clorofila a no 
Atlântico Sul e Tropical, quadro esse reproduzido pelas distri-
buições de produtividade primária calculada pelos três tipos de 
algoritmos. Porém, verifica-se a diferença no comportamento 
entre a produtividade primária líquida calculada por CbPM e 
os demais parâmetros biológicos. As variáveis físicas também 
demonstraram forte caráter sazonal. As distribuições espaciais 
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das correlações cruzadas entre os parâmetros biológicos e físi-
cos demonstraram um comportamento de variabilidade latitudi-
nal significativo. 

As variações de algoritmos no cálculo da produção primá-
ria resultaram em variações das correlações com os parâmetros 
meteorológicos e oceanográficos. As distribuições de correla-
ções para clorofila a e produtividade primária, calculada pelos 
modelos VGPM e Eppley-VGPM, foram muito semelhantes, en-
quanto no caso do modelo de produtividade CbPM, os resulta-
dos têm padrões muito diferentes, apresentando na maioria das 
vezes padrões inversos de correlação. Com isso, sugere-se uma 
revisão desses algoritmos para a verificação das causas dessas 
diferenças e qual deles seria o mais adequado para melhor re-
presentação da produtividade primária líquida.

Com as análises pontuais na longitude 20º W foi possível 
visualizar o forte padrão sazonal das variáveis biológicas e físi-
cas para o período sob análise, onde ocorre também uma forte 
correlação entre clorofila a e produtividade primária calculada 
pelo modelo VGPM com as temperaturas do ar e do mar e ra-
diações de ondas curtas e longas (com comportamento das cor-
relações inverso para as médias e altas latitudes); entretanto, na 
região do equador a influência das variáveis meteorológicas é 
destacada. É nítida a variabilidade do comportamento da corre-
lação entre os parâmetros biológicos e físicos de acordo com a 
latitude, mostrando maior ou menor influência de determinados 
fatores físicos na produção biológica, de acordo com a localida-
de no oceano.

É necessário que seja feita uma investigação profunda sobre 
como exatamente cada um desses fatores físicos afeta a produ-
tividade primária e mensurar matematicamente essa influência, 
para que possam ser elaborados futuramente índices práticos 
de produtividade primária baseados nesses e outros dados  
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físicos. Dessa forma, será possível uma previsão simples e geral 
da produtividade para utilização como ferramenta prática em 
atividades econômicas, como a pesca, ou mesmo como ferra-
menta política na delimitação de áreas de proteção ambiental 
marinhas ou regiões propicias à maricultura.

 
RefeRêncIAs bIblIogRáfIcAs

BAPTISTA, M. C. Uma análise do campo de vento de superfície 
sobre o oceano Atlântico Tropical e Sul usando dados do esca-
terômetro do ERS. Dissertação de Mestrado em Sensoriamento 
Remoto – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José 
dos Campos, p. 118, 2000.
CAMARGO, R.; HARARI, J.; FRANÇA, C. A. S. Downscaling 
the ocean circulation on Western South Atlantic: hindcasting, 
monitoring and forecasting purposes. The 8th International Con-
ference on Southern Hemisphere Meteorology and Oceanogra-
phy - 8 ICSHMO, Foz do Iguaçu, Brasil, Abril de 2006, p. 507 
– 511, 2006.
CIRANO, M; MATA, M. M.; CAMPOS, E. J. D.; DEIRÓ, N. F. 
R. A circulação Oceânica de larga-escala na região do Atlântico 
Sul com base no modelo de circulação global OCCAM. Revista 
Brasileira de Geofísica, Volume 24(2): p. 209-230, 2006.
HARARI, J.; CAMARGO, R.; FRANÇA, C. A. S. Simulations 
and predictions of the tidal and general circulations in the Sou-
th and Tropical Atlantic: high resolution grids in the Brazilian 
shelves. Afro-America Gloss News, Revista do Global Sea Level 
Observing System (GLOSS), patrocinada pela Comissão Oce-
anográfica Intergovernamental (COI), http://www.mares.io.usp.
br/aagn/ind.html, Volume 9 (1): p. 7, 2005.
KALNAY, E.; KANAMITSU, M.; KISTLER, R.; COLLINS, W.; 
DEAVEN, D.; GANDIN, L.; IREDELL, M.; SAHA, S.; WHITE, 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   243 23/8/2013   11:57:09



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)244

G.; WOOLLEN, J.; ZHU, Y.; CHELLIAH, M.; EBISUZAKI, W.; 
HIGGINS, W.; JANOWIAK,J.; MO, K. C.; ROPELEWSKI, C.; 
WANG, J.; LEETMAA, A.; REYNOLDS, R.; JENNE, R.; JO-
SEPH, D. The Ncep/Ncar 40-year reanalysis project. Bull. Am. 
Meteorol. Soc., Volume 77: p. 437 – 470, 1996.
LEVINTON, J. S. Marine Biology – Function, Biodiversity, Eco-
logy. Second Edition. Oxford University Press, New York. p. 
515, 2001.
MARQUES, J. Análise de variabilidades ambientais no Ocea-
no Atlântico Sul e Tropical, a partir de dados de produtivida-
de primária, hidrodinâmicos e meteorológicos, obtidos por meio 
de sensoriamento remoto e modelos numéricos. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental 
– PROCAM  da USP. São Paulo, 2010, 95 p.
PEREIRA, N. E. S. Análise das correlações entre meteorologia, 
hidrodinâmica e produção primária no Atlântico Sul e Tropical, 
através de modelagem numérica e sensoriamento remoto. Mono-
grafia de Graduação, Instituto Oceanográfico da USP. São Pau-
lo.2009, 76 p.
STRAMMA, L.; SCHOTT, F. The mean flow field of the tropical 
Atlantic Ocean. Deep-Sea Research II 46: p. 279-303, 1999.

MIOLO - PROCAM 13a.indd   244 23/8/2013   11:57:09



Sustentabilidade e reputação no 
mercado financeiro

1. O autor é doutor em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação 
da Universidade de São Paulo, é atualmente Gerente Executivo do Unie-
thos e foi Especialista em Desenvolvimento Social e Sociedade Civil da 
International Finance Corporation.

2. Professor titular do Departamento de Economia da Universidade de  
São Paulo.

Regi Magalhães1

Ricardo Abramovay2

Resumo

Interações entre instituições fi-
nanceiras e organizações da 
sociedade civil resultaram na 
criação de novos padrões que 
incorporaram critérios socioam-
bientais na avaliação de proje-
tos de financiamento. Esse caso 
reforça duas características cen-
trais sobre o funcionamento dos 
mercados. A primeira, que os 
mercados não são constituídos 
apenas por fatores econômicos. A 
segunda, os mercados se formam, 
se reestruturam e suas regras são 

AbstRAct

Interactions between financial 
institutions and civil society orga-
nizations resulted in the creation 
of new standards that incorporate 
social and environmental criteria 
in the evaluation process of pro-
ject finance. This case emphasi-
zes two central conditions of the 
markets functioning. The first is 
that markets are not shaped only 
by economic factors and the se-
cond is that markets are created, 
and its rules are continually re-
defined in political arenas, whe-
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continuamente redefinidas em 
arenas políticas, onde a capaci-
dade de lidar com controvérsias, 
formar alianças e fortalecer a 
legitimidade são condições fun-
damentais das estratégias empre-
sariais.

Palavras-chave: Sustentabilida-
de; Mercado Financeiro.

re the ability to handle disputes, 
form alliances and strengthen the 
legitimacy are fundamental as-
pects of corporate strategies.

Key words: Sustentability; Condi-
tions of the marketing funciotning.
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IntRodução

Mudanças nos padrões de produção têm sido intensas 
nos campos onde os impactos sociais e ambientais são fato-
res de competitividade entre as empresas ou onde tais fatores  
tornam-se condição de existência do próprio mercado. O de-
senvolvimento recente do ambientalismo corporativo (Hoffman, 
2001) como parte estratégica dos negócios é uma das mais ex-
pressivas mudanças que passaram a ocorrer nos mercados nas 
últimas décadas. A grande mudança que se processa nesses 
mercados é o fato de os resultados econômicos imediatos deixa-
rem de ser os únicos fatores de decisão dos agentes. O sucesso 
empresarial passa a ser associado também à legitimidade social 
do que é produzido e da forma como é produzido (Hommel e  
Godard, 2001).

É analisada nesse artigo, resultado da Tese de Doutorado, a 
emergência de um novo campo, o do ambientalismo financeiro, 
formado a partir da interação conflituosa entre os movimentos 
ambientalista e as instituições financeiras, com a criação de um 
novo mecanismo de relacionamento entre os bancos e a socieda-
de. A criação dos Princípios do Equador, em 2003, um referen-
cial do setor financeiro para identificação, avaliação e gestão de 
risco socioambiental no financiamento de projetos, representou 
uma das iniciativas globais mais importantes de autorregulação 
do setor privado com relação a padrões e normas socioambien-
tais. As repercussões dessa iniciativa são particularmente im-
portantes devido à amplitude que elas adquirem, influenciando 
não só o comportamento dos bancos, mas também se tornando 
referência para todas as atividades produtivas de grande porte 
que dependem de financiamento privado.

O porquê da adesão dos bancos a normas e padrões que 
extrapolam o que até então era considerado o seu legítimo papel 
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na sociedade e o que é determinado por lei é uma questão em 
aberto, especialmente considerando que a adesão dos bancos 
aos Princípios do Equador implica em elevação considerável 
dos custos operacionais e dos custos de transação. A categoriza-
ção dos projetos, as auditorias sobre os potenciais investimen-
tos, a recusa de projetos mal avaliados, o monitoramento da con-
formidade com as normas e padrões e os custos de engajamento, 
reduzem significativamente, segundo critérios exclusivamente 
financeiros, as condições de competitividade dos Equator Banks 
com relação aos não signatários. Por que motivo então os bancos 
aderem a estes padrões?

O discurso dos líderes segue um antigo conselho de Maquia-
vel: “o que fazemos por necessidade, devemos fazer parecer que 
foi por vontade nossa que fizemos”. A visão normativa segundo 
a qual as empresas devem seguir padrões éticos e devem res-
ponder às demandas de todos os seus stakeholders é a superfície 
de um profundo e complexo processo de mudança institucional. 
Este tem fortes relações com as intensas pressões políticas exer-
cidas por atores externos e disputas internas pela liderança do 
novo campo do ambientalismo financeiro. Os trabalhos científi-
cos que têm se debruçado sobre o problema nos oferecem dois 
grupos de repostas: a teoria institucional e a teoria dos campos.

A teoRIA InstItucIonAl

Segundo Scott (2004), instituições são estruturas sociais 
que tendem a um alto grau de resiliência, ou seja, são estruturas 
sociais cujas regras, padrões cognitivos e rotinas tendem a se 
tornar guias estáveis e comuns para todo o comportamento so-
cial. A busca de uma posição nos mercados através da competi-
ção não é uma explicação suficiente para compreender a adesão 
das empresas e bancos a padrões comuns. Para Hoffman (2001), 
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as forças sociais presentes no ambiente externo são fortes condi-
cionantes das possíveis escolhas que as empresas podem fazer. 
Segundo Di Maggio e Powell (1983), uma organização tende a 
adotar padrões semelhantes às outras devido às influências po-
líticas e às pressões formais e informais exercidas pelos atores 
dos quais a organização depende para obter legitimidade. Uma 
organização pode também simplesmente buscar adaptação às 
expectativas sociais em relação à forma que as organizações 
devem operar, adotando os mesmos padrões de comportamento 
da empresa que é considerada dominante. As forças externas  
provocam um processo de isomorfismo institucional, no qual as 
organizações tendem à homogeneidade.

Segundo a teoria institucional, as corporações seguem pa-
drões de responsabilidade socioambiental como forma de forta-
lecer sua reputação, por meio de relacionamento com sistemas 
de autorregulação, de interações com ONGs e da inserção em 
ambientes institucionais que incentive um comportamento res-
ponsável (Campbell, 2005).

A teoria do isomorfismo aborda o comportamento das or-
ganizações como uma estratégia reativa de adaptação aos am-
bientes externos. A teoria dos campos, por outro lado, analisa 
o comportamento das organizações através das suas estratégias 
ativas de disputa e de transformação dos ambientes externos 
onde elas atuam.

A teoRIA dos cAmpos

De acordo com a teoria dos campos, os mercados são arenas 
onde as organizações se movem segundo complexas interações 
econômicas e não econômicas. Como tal, os mercados necessi-
tam de regras e estruturas sociais para guiar e organizar as suas 
transações e manter estáveis as interações. As estruturas sociais 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   249 23/8/2013   11:57:10



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)250

se formam basicamente por meio de direitos de propriedade, 
que definem as relações sociais entre os produtores e o conjunto 
da sociedade; de estruturas de governança, as regras gerais de 
uma sociedade e as condições de cooperação e de competição 
entre os atores econômicos; de concepções de controle, os prin-
cípios de organização interna e as hierarquias das firmas em um 
dado mercado; e de regras de troca, que definem quem pode 
transacionar com quem e as condições sob as quais as transa-
ções são realizadas (Fligstein, 2001).

Esse conjunto de estruturas sociais é dinâmico e objeto de 
constantes disputas entre organizações que constituem um mes-
mo campo. Fligstein (2001) caracteriza dois tipos de organiza-
ções, as “incumbents”, aquelas que definem as regras do jogo, 
exercem posição de liderança e promovem as mudanças que 
Norteiam o conjunto; e as “challengers”, aquelas que buscam 
manter estável a sua condição no campo ou tentam conquistar 
posições de maior destaque desafiando as líderes através de mu-
danças de regras, para que lhes sejam mais favoráveis.

Nas constantes disputas entre líderes e desafiadoras, as or-
ganizações mobilizam não apenas os recursos econômicos, mas 
um conjunto variado de capitais, especialmente os capitais eco-
nômicos, sociais e culturais (Bourdieu, 2005). Cada contexto 
político requer a mobilização de uma gama de capitais. Segun-
do Howard-Grenville et al. (2007), em campos maduros e es-
táveis, onde as empresas líderes buscam estabelecer padrões  
socioambientais, o fazem através da mobilização de capital cul-
tural, que lhe proporciona a credibilidade necessária frente aos 
outros atores do campo, o que exige também grande volume de 
capital econômico. Em outros contextos, as empresas líderes 
buscam formar conexões entre diferentes campos, por exemplo, 
entre o mercado onde atuam e o campo ambientalista. Nesses 
casos; as empresas que dispõem de maior capital social para a 
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formação de redes com organizações econômicas e ambientalis-
tas terá maior sucesso e credibilidade.

A adoção de padrões socioambientais nos mercados, em 
certos contextos, leva à formação de novos campos. Nessas 
condições, as líderes dependem de grande capital social para 
se relacionarem com um novo conjunto de atores e para que 
seja construído sua reputação no novo campo. Por último, orga-
nizações podem se deparar com campos em situação de crise, 
especialmente aqueles que sofrem grande contestação devido 
a impactos sociais e ambientais negativos das atividades econô-
micas. Nesses casos, as empresas precisam reconstruir a cha-
mada “licença social para operar”, através de habilidades de 
gestão da contestação social (Hommel e Godard, 2001). Situa-
ções onde os capitais social e cultural são determinantes. 

É consenso entre os dois grupos teóricos, que a criação dos 
Princípios do Equador foi uma resposta dos bancos às pressões 
exercidas pelo movimento ambientalista e que a garantia da re-
putação é uma condição de sobrevivência das instituições finan-
ceiras. A principal diferença entre as duas abordagens está na 
forma como interpretam as interações entre as organizações e o 
seu ambiente externo. Para a teoria institucional, os bancos ape-
nas reagem às pressões externas buscando adaptação aos novos 
padrões. Para a teoria dos campos, além do processo de adap-
tação, as organizações disputam poder e constrõem estratégias 
políticas para influenciarem o ambiente externo e os padrões 
que estão se tornando predominantes.

Busca-se com esse artigo ampliar o escopo de análise destas 
abordagens. Em primeiro lugar analisar não só as reações dos 
bancos às pressões externas que ameaçam a sua reputação, mas 
também analisar o comportamento das ONGs, buscando enten-
der quais são os seus interesses e como os riscos reputacionais 
também ameaçam a sua sobrevivência. Em segundo lugar, des-
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tacar que sendo um campo formado por bancos e ONGs, ambos 
disputam posições de destaque, usando como principal recurso 
o capital reputacional.

ReputAção

A preocupação com a reputação corporativa não é um tema 
recente na gestão estratégica das empresas, mas passou a ga-
nhar uma dimensão mais ampla com a emergência do controle 
dos impactos sociais e ambientais. A reputação equivale à ideia 
originalmente utilizada nas indústrias de mineração, química e 
petróleo, mas hoje amplamente disseminada, de que as firmas 
dependem de uma “licença social para operar”. As empresas 
devem possuir habilidades para se adequar às expectativas de 
um grande e diverso número de grupos de interesse. A reputação 
é assim considerada o resultado de um processo de construção 
social que busca a legitimação das empresas perante a socie-
dade. A crescente complexidade social dos ambientes onde as 
empresas atuam e o surgimento de novas demandas à já grande 
diversidade de interesses e visões dos múltiplos stakeholders, 
exige das empresas novas habilidades relacionais (Post, Preston 
and Sachs, 2002).

Até os anos 1990, era predominante o processo de legitima-
ção conhecido como legitimação sociopolítica (Rao, 1994), que 
depende da aceitação das empresas por parte das autoridades 
legais e órgãos governamentais (Aldrich e Fiol, 1994). Com o 
a ampliação da importância da sustentabilidade nos mercados, 
mecanismos voluntários de governança são as novas estratégias 
de proteção da reputação e da imagem das firmas (Vogel, 2008). 
Os sistemas privados de autorregulação, com a participação de 
novos atores, como ONGs ambientalistas e movimentos sociais, 
dependem de processos muito mais amplos e diversos de le-
gitimação, baseados principalmente em processos cognitivos 
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(Aldrich e Fiol, 1994). A legitimação acontece por meio da ne-
gociação entre múltiplas partes das regras e padrões aceitaveis 
para o funcionamento de atividades econômicas em todos os 
níveis.

Nos modernos mercados, mais do que apenas ter a aceitação 
do exercício de sua atividade pela sociedade, as empresas bus-
cam também se diferenciarem das demais. A reputação, ganha 
nessas circunstâncias a condição de um tipo de capital simbó-
lico que, em determinados mercados, assume papel significan-
te no diferencial competitivo e na posição que cada empresa 
ocupará no campo onde atua. Acumular capital reputacional  
(Fombrun, 1996) é um dos principais objetivos das firmas que 
atuam em mercados contestáveis.

O acúmulo de capital reputacional pode ser considerado 
uma condição de acesso aos mercados, um fator fundamental 
para a diferenciação entre empresas e um ativo determinante 
para uma empresa ocupar uma posição de liderança no mer-
cado. Não faz sentido considerá-lo na análise do desempenho 
financeiro de uma empresa em particular, mas é fundamental 
para analisar a posição que a empresa ocupa no campo. Por isso, 
o processo de acúmulo de capital reputacional depende, sobre-
tudo, das habilidades sociais da empresa para se relacionar com 
os atores sociais, para construir alianças e para influenciar na 
construção dos padrões culturais e dos critérios de legitimação 
do campo onde atuam.

Nos campos onde as organizações da sociedade civil atuam, a 
definição dos padrões culturais e dos critérios de legitimação é um 
processo de disputa e negociação, sendo que aqueles que acumula-
rem maior capital reputacional, empresas ou organizações sociais, 
terão maiores chances de definir as regras. Competição entre empre-
sas e organizações sociais por maior legitimidade e alianças fazem 
parte das estratégias de disputa.
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As pRessões socIAIs sobRe os bAncos

Stakeholders, ou grupos de interesse, são atores sociais com 
crescente poder de influência sobre as decisões dos consumi-
dores e sobre a definição das estratégias corporativas. Segundo 
a teoria dos stakeholders (Post et al., 2002), atores externos às 
firmas também influenciam nos comportamentos corporativos e 
na definição dos padrões de concorrência ou cooperação nos 
mercados. 

Campanhas contra as instituições financeiras multilaterais, 
como o Banco Mundial no começo dos anos 90, foram as primei-
ras ações da sociedade civil contra os impactos socioambien-
tais das instituições financeiras. Os impactos locais dos gran-
des projetos de infraestrutura financiados pelo Banco Mundial 
e a política do banco de apoio às reformas administrativas e 
de privatização provocaram grandes reações da sociedade civil 
contra a instituição em todo o mundo. A criação de redes na-
cionais e internacionais para fiscalização e monitoramento das 
instituições financeiras multilaterais fortaleceu a capacidade de 
pressão das organizações da sociedade civil e o avanço na for-
mulação de políticas socioambientais. Em nível global, uma das 
mais importantes organizações é a rede The Bank Information 
Center, sediada em Washington, cujo objetivo é influenciar o 
Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais 
para promover a justiça social e econômica e a sustentabilidade.

Ao final dos anos 1990, com os processos de privatização já 
concretizados, parte significativa dos grandes projetos, e seus 
respectivos financiamentos passaram para a iniciativa privada, 
tornando-se por sua vez, o alvo principal das campanhas sociais 
e políticas. Também, a partir dos anos 1990 grande pressão de 
grupos da sociedade civil contra a International Finance Corpo-
ration (IFC) ocorreram, devido à suposta violação das políticas 
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socioambientais do Grupo Banco Mundial no projeto de finan-
ciamento de uma hidroelétrica no Chile (Park, 2006). Campa-
nhas semelhantes foram realizadas contra projetos financiados 
pela IFC no várias partes do mundo.

Bancos privados começaram a sofrer campanhas semelhan-
tes. Entre 2000 e 2002 as pressões contra os bancos privados 
foram intensamente ampliadas e obtiveram grande repercussão 
pública. Em 2001, um grupo de ONGs da Europa (Profundo e 
AIDEnvironment) e Estados Unidos (Environmental Defense) 
organizaram uma grande campanha contra os bancos que finan-
ciaram o projeto de uma indústria de celulose na Indonésia, sob 
acusações de que esta teria provocado grande desmatamento e 
ferido Direitos Humanos da população local (Conroy, 2007).

Uma das campanhas com maior repercussão foi conduzida 
pela Rainforest Action Network contra o Citigroup, no come-
ço do ano 2000. A campanha começou com diversas denúncias 
na imprensa americana e atingiu o ápice em uma manifestação 
de um dia quando centenas de clientes, em cinquenta cidades, 
cortaram seus cartões de crédito na frente das agências e em 
seguida encerraram suas contas correntes no banco. Na segunda 
manifestação aconteceram oitenta protestos em doze países. A 
campanha teve grande repercussão na mídia e após noventa dias 
de negociação entre o banco e a ONG chegou-se a um acordo e 
o Citigroup anunciou um conjunto de políticas socioambientais 
com diversas restrições ao financiamento de projetos em áreas 
de florestas tropicais. Na Europa, a ONG holandesa Friends of 
the Earth, junto com Greenpeace e outras organizações, ataca-
ram fortemente os bancos ABN AMRO, ING e Fortis Bank pela 
sua participação no cofinanciamento de minas na Papua New 
Guinea, operadas pela Freeport-McMoRan, e pelo financiamen-
to da conversão de florestas da Indonésia para produção de óleo 
de palma (FOE, 2001). Os bancos chegaram a um acordo com 
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as ONGs de interronper o financiamento até que tivessem defi-
nidos os critérios socioambientais para financiamentos em áreas 
de florestas tropicais.

Desde então, as ONGs continuaram promovendo diver-
sas campanhas e passaram também a fazer um monitoramento 
sistemático das políticas e dos impactos socioambientais dos 
bancos. A mais importante iniciativa foi a criação, em 2004, 
do BankTrack, uma rede formada por dezoito organizações de 
países da Europa, América do Norte e do Sul. As ONGs desen-
volveram uma forte capacidade de influência sobre as decisões 
dos bancos e se tornaram, com isso, atores globais de grande 
relevância sobre a reputação das instituições financeiras. Os 
relatórios globais de avaliação dos bancos publicados pelas 
ONGs se converteram em guias de referência para investidores 
decidirem em que banco operar. As notícias sobre os projetos 
financiados pelos bancos são frequentemente acompanhadas de 
comentários das grandes ONGs responsáveis pelas campanhas. 
Apesar de a maioria dos bancos não realizarem consultas pú-
blicas formais, os processos decisórios usualmente levam em 
consideração as posições das ONGs sobre os projetos a serem 
ou não financiados.

A cRIAção dos pRIncípIos do equAdoR

Como resposta às campanhas realizadas na década de 1980 
e 1990, uma série de mecanismos de consulta e diálogo fo-
ram criados pelo Banco Mundial com a finalidade de reduzir 
as tensões com a sociedade civil. Em 1986 a instituição criou 
uma Unidade de ONGs e a partir daí foram definidas diversas 
diretrizes operacionais que possibilitaram um nível signifi-
cativo de transparência de informações e de participação das  
organizações sociais nas avaliações dos projetos financiados 
(Garrison, 2000).
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Posteriormente, com o foco das campanhas sobre os investi-
mentos no setor privado, a IFC desenvolveu e publicou em 1991 
seus princípios sobre o reassentamento involuntário e sobre po-
vos indígenas. Em 1996, foram definidos os princípios para se-
gurança e barragens e, em 1998, a IFC adotou formalmente as 
políticas de salvaguarda social e ambiental do Banco Mundial 
e políticas contra o trabalho forçado e infantil. Estes princípios 
foram adotados como critérios para avaliação dos projetos a se-
rem financiados. 

Duas pesquisas recentes analisaram a participação das or-
ganizações da sociedade civil nas instituições financeiras mul-
tilaterais. Numa pesquisa sobre o engajamento das ONGs nas 
organizações intergovernamentais, na qual foram entrevistados 
quarenta e cinco representantes de ONGs de todo o mundo, 
revela-se um grande consenso que apesar do déficit democrá-
tico ainda existente, o papel das ONGs na governança de gran-
des instituições globais ampliou dramaticamente nas décadas 
recentes. Além disso, tal participação provocou grandes con-
sequências sobre a forma de atuação das instituições (Monitor 
Group, 2007)

Mais especificamente, as campanhas de ONGs e movimen-
tos sociais contra o Grupo Banco Mundial promoveram gran-
de ampliação da influência da sociedade sobre os projetos e 
políticas da instituição. As pressões foram importantes para a 
introdução de políticas sociais e ambientais em todas as agên-
cias do grupo e para a criação de mecanismos independentes de 
avaliação e através desses mecanismos, as organizações sociais 
podem participar da avaliação dos projetos. Essas são as con-
clusões principais de uma pesquisa coordenada por pesquisa-
dores da Harvard University (Ebrahim and Herz, 2007).

O processo de mudança nos bancos privados começou pra-
ticamente duas décadas depois, coincidindo com o começo das 
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grandes campanhas realizadas pelas ONGs. As primeiras ini-
ciativas para a criação de um acordo entre bancos para políti-
cas socioambientais ocorreram em 2002, através de um acordo 
entre o ABN AMRO Bank e a IFC. No mesmo ano foi realizado, 
em Londres, um encontro de bancos para discutir a gestão de 
questões sociais e ambientais em project finance. Como resul-
tado desse seminário, quatro bancos (ABN AMRO, Barclays, 
Citigroup e West LB) formaram um grupo de trabalho para for-
mular procedimentos socioambientais. Durante os quatro meses 
seguintes o grupo de trabalho, com a assessoria da IFC, analisou 
o tipo de padrão socioambiental para project finance que seria 
viável para bancos comerciais (Lazarus, 2004).

No segundo encontro organizado pelo Citigroup, em 
2003, foi discutida a primeira proposta de padrões, chamada  
“Greenwich Principles”. A proposta foi enviada para consul-
ta de um grupo seleto de ONGs, que destacaram várias falhas 
relacionadas com a implementação e a governança, incluindo 
a falta de requerimento de relatórios ou mecanismos de verifi-
cação para assegurar transparência e prestação de contas, além 
da ausência de um secretariado para facilitar a comunicação 
entre os bancos e os stakeholders. As posições das ONGs foram 
posteriormente sistematizadas na “Collevecchio Declaration”, 
descrita anteriormente (Missbach, 2004).

Em 2003, dez bancos lançaram o “Equator Princíples”, au-
todefinido como uma “referência para o setor financeiro geren-
ciar questões sociais e ambientais em project finance”. Foram 
adotadas as políticas e diretrizes sociais e ambientais da IFC 
(The IFC Safeguard Policies). Tais procedimentos foram revi-
sados em 2006, acompanhando a revisão das políticas da IFC 
que passou a adotar novos procedimentos, os “Performance  
Standards” (Equator Principles, 2006).
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Esta revisão também foi submetida à consulta pública, tanto 
por parte da IFC, que realizou dois eventos internacionais com 
ONGs, quanto pelos bancos dos Princípios do Equador que en-
viaram as propostas de revisão para as mesmas organizações. 
Inicialmente o valor mínimo para que um project finance fosse 
submetido aos critérios sociais e ambientais era de US$ 50 mi-
lhões e após a revisão o valor mínimo foi reduzido para US$ 
10 milhões. Em abril de 2008, sessenta bancos passam a ser 
signatários dos Princípios do Equador.

As críticas apresentadas pelas ONGs se referem, principal-
mente, à falta de mecanismos independentes de verificação do 
cumprimento dos princípios pelos bancos signatários, à falta de 
transparência e à fragilidade do sistema de governança. Além 
disso, critica-se a restrição do uso de critérios socioambientais a 
projetos do tipo project finance, fazendo com que investimentos 
de outros tipos com grande impacto não sejam avaliados. Por 
fim, para as ONGs, os critérios mínimos estão abaixo dos padrões 
definidos nas convenções e nas melhores práticas reconhecidas 
internacionalmente; principalmente, em questões relacionadas 
a Direitos Humanos, mudanças climáticas, biodiversidade e 
proteção de florestas, bem como no que tange a padrões e pro-
cedimentos para indústrias extrativas, hidroelétricas, pesca e 
agricultura (WWF and BankTrack, 2006 e BankTrack, 2006).

Apesar das fortes críticas, existe um reconhecimento por 
parte das ONGs de que ocorreram avanços no setor financeiro, 
mas que não é homogêneo. A definição de critérios mínimos 
criou uma referência para a comparação entre bancos, sendo 
as ONGs os principais agentes de avaliação, e seus critérios 
passaram a ser importantes guias para o julgamento do quanto 
determinado banco é responsável pelos impactos sociais e am-
bientais dos projetos financiados. 
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o cAmpo do AmbIentAlIsmo fInAnceIRo

A incorporação de critérios socioambientais no mercado 
financeiro está formando um novo campo, com novas regras, 
novos atores e, consequentemente, novas condições de legiti-
mação. Bancos e ONGs ambientalistas globais são os principais 
agentes do novo campo do ambientalismo financeiro.

Ocorreu uma segmentação do antigo campo do mercado fi-
nanceiro, no qual, com poucas exceções, faziam parte apenas 
as instituições financeiras. O novo campo está sendo formado 
a partir da interação entre o movimento ambientalista e as ins-
tituições financeiras que aderiram aos padrões e normas socio-
ambientais.

A estrutura do campo pode ser organizada em três níveis 
com relação aos bancos, além das ONGs. O campo é nitidamen-
te orientado por um incumbent, a International Finance Corpo-
ration, cujos padrões próprios passaram a ser referência para 
todo o mercado. O novo campo vinha sendo formado desde a 
década de 1990 a partir de um pequeno embrião que era a inte-
ração entre as ONGs e o Banco Mundial e a IFC. 

A IFC teve um papel de grande importância na formulação 
dos Princípios do Equador, com três contribuições principais: 
a facilitação do acordo entre os dez primeiros bancos e a pro-
moção da adesão de novos bancos; a capacitação e assistência 
técnica para os bancos; e o uso de suas políticas no padrão de 
referência para políticas socioambientais no mercado financeiro 
(Wright, 2007).

Duas características da instituição contribuíram para essa 
condição. A primeira é o fato de a IFC ter sido a primeira ins-
tituição de financiamento do setor privado a adotar políticas  
socioambientais. Isto fez com que se tornasse não só a insti-
tuição com maior conhecimento e experiência na área, como 
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também passasse a ser o padrão de referência para o mercado. 
A segunda característica está relacionada com a natureza da 
transação financeira dos projetos com maior impacto. Como são 
projetos de valores muito altos e que exigem financiamentos de 
longo prazo, são normalmente financiados através de sindica-
lizações, ou seja, transações em que vários bancos participam 
como financiadores. A IFC é uma das principais promotoras de 
sindicalizações no mercado financeiro, fazendo com que vários 
bancos participem dos procedimentos de avaliação socioam-
biental adotados pela IFC. Além disso, o papel da IFC como 
agente financiador de longo prazo para os bancos ampliarem 
seu poder de influência sobre o mercado, especialmente porque 
nessas operações, frequentemente, são também realizadas ati-
vidades de treinamento e de assistência técnica para os bancos 
financiados (Wright, 2007).

A IFC se diferencia dos Equator Banks também devido ao 
fato de seus financiamentos não serem do tipo project finance, 
mas sim corporate loan, ou seja, a IFC não aplica os critérios de 
avaliação socioambiental apenas sobre os projetos financiados, 
mas sobre toda a corporação. Isso faz com que a empresa tenha 
sido submetida a uma avaliação mais ampla e profunda do que 
seria por um Equator Bank. Essa condição favorece ainda mais 
a IFC e a consolida como incumbent do mercado, ampliando 
não só sua reputação, mas sua capacidade de atrair clientes em 
função do “selo” que oferece para empresas de qualquer setor 
econômico.

O grupo dos dez bancos fundadores forma um setor interme-
diário do campo, onde se reúnem os bancos privados com gran-
de expressão e poder sobre o campo. No terceiro setor situam-se 
as demais cinquenta instituições que aderiram aos Princípios 
do Equador nos cinco anos seguintes à fundação. A adesão de 
novas instituições ao campo tem custos significativos. Há um 
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processo de aprendizado e de adequação às regras e padrões do 
campo em que se entra. Além disso, aqueles que aderem, de-
vem estabelecer laços de relacionamento com as organizações 
e com um ambiente que ainda não conhecem suficientemente 
(Hannan & Carroll, 1992; Stinchcombe, 1965).

Segundo Almaric (2005), os motivos que levaram a criação 
dos Princípios do Equador pelos bancos fundadores são diferen-
tes daqueles que estão motivando os demais bancos a aderirem. 
Os bancos fundadores encontraram na criação do sistema de 
autorregulação uma forma de diferenciação dos demais bancos 
e de reduzir os riscos reputacionais que estavam sendo forte-
mente ameaçados pelas campanhas das ONGs. No caso dos ou-
tros cinquenta bancos, que até então não haviam sido alvo de 
campanhas, sendo pouco ameaçados por riscos reputacionais, o 
que os levaria a entrar no novo campo? A hipótese de Almaric 
(2005) é a perspectiva de que o novo campo seja predominante 
no mercado e que as regras e padrões deste estejam sendo de-
finidas através da interação entre os Equator Banks e as ONGs. 
Sem fazer parte do campo, os demais bancos não teriam possi-
bilidades de influenciar, em seu benefício, as novas regras que 
estariam redefinindo o mercado financeiro.

Duas características do processo de formação dos Princí-
pios do Equador foram cruciais para ampliar a reputação dos 
bancos e definir a estrutura do campo: a adoção dos padrões da 
IFC e as consultas às ONGs. Apesar de terem sido constituídos 
em processos formalmente distintos, o lançamento do “Equator 
Principles” e da “Collevecchio Declaration”, ocorreram simul-
taneamente com uma série de interações informais entre bancos 
e ONGs. Segundo Scholtens e Dam (2007) a criação de um pa-
drão de política socioambiental faz com que haja um novo tipo 
de interação entre os bancos e as ONGs. Menos conflituoso que 
o período anterior marcado pelas grandes campanhas e mais 
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construtivo de novas práticas e de capacidade de monitoramen-
to. A avaliação dos riscos de impacto de grandes projetos apre-
senta custos muito elevados e o envolvimento informal de ONGs 
na avaliação dos impactos, não só aumenta a legitimidade, mas 
reduz os custos de avaliação e monitoramento que os bancos 
teriam se tivessem que fazer exclusivamente por seus próprios 
meios. O monitoramento que as ONGs fazem dos bancos e dos 
projetos, contribui também para reduzir as possibilidades de 
free-riding, o que beneficia os bancos que efetivamente estão 
implementando os critérios. 

O reconhecimento crítico das ONGs com relação aos Princí-
pios do Equador funciona também como um tipo de controle de 
outro tipo de free-riding (Scholtens and Dam, 2007). Bancos que 
não aderiram aos Princípios do Equador têm vantagens com-
petitivas com relação a custos sobre os Equator Banks. Porém 
apresentam menor reputação, correm maiores riscos de serem 
futuros alvos de campanhas e são menos procurados pelas em-
presas interessadas na reputação proporcionada pelo financia-
mento de um Equator Bank. 

A criação dos Princípios do Equador altera também o canal 
de comunicação entre os bancos e seus clientes com respeito 
aos impactos sociais e ambientais gerados com a aplicação do 
dinheiro dos depositantes. Os novos “dispositivos de coorde-
nação” (Karpik, 2007) passam a transmitir para os consumido-
res não apenas as qualidades intrínsecas do serviço financeiro 
(taxas e prazos), mas também a qualidade socioambiental dos 
serviços de financiamento. A informação que os clientes dos 
bancos recebem sobre os impactos sociais e ambientais cau-
sados pelos financiamentos bancários com o uso do dinheiro 
dos clientes têm duas formas de transmissão. Até a criação dos 
Princípios do Equador, as ONGs transmitiam para os clientes 
dos bancos as informações sobre quais seriam os bancos mais 
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ou menos responsáveis, através das campanhas públicas que 
elas promoviam. Com a criação dos Prncípios do Equador, os 
bancos passaram a exercer maior controle sobre as informações 
transmitidas para seus clientes.

conclusões

O fato mais expressivo que as mudanças no mercado fi-
nanceiro recentes demonstram é que o fator econômico não é o 
único determinante das regras de funcionamento dos mercados 
nem tampouco da posição que os bancos ocupam. Não é irrele-
vante, nem para os mercados, nem para as ciências sociais, o 
fato de movimentos sociais terem sido os principais desafiado-
res da legitimidade de poderosos bancos. Ocorre uma definitiva 
e irreversível politização dos mercados, onde o jogo de forças, as 
habilidades de negociação, as estratégias de formação de alian-
ças e a capacidade de demonstração de legitimidade são tão ou 
mais relevantes que os critérios convencionais de competição 
baseados em marketing, preços e custos. Uma evidente contes-
tação à ideia segundo a qual a economia pertence a um universo 
autônomo com relação à sociedade.

A avaliação de riscos e impactos sociais e ambientais é um 
processo subjetivo, sujeito às diferentes visões de mundo e aos 
diferentes interesses dos atores sociais. A controvérsia se re-
vela, portanto, inerente ao funcionamento dos mercados (Abra-
movay, 2007), o que faz com que as regras de legitimação das 
atividades econômicas resultem de processos político-culturais 
(Fligstein, 2001) de disputa e negociação. 

Os processos de inovação que se verificam no mercado fi-
nanceiro, com a formação de novos critérios de avaliação de 
investimentos, com a criação de novas estruturas de organiza-
ção do mercado, não surgiram apenas através de processos de 

MIOLO - PROCAM 13a.indd   264 23/8/2013   11:57:10



265Sustentabilidade e reputação Magalhães e Abramovay

adaptação como sugere a teoria institucional. A resposta dos 
bancos às pressões do movimento ambientalista não foram ape-
nas ações reativas, mas sim, estratégias que visaram recuperar 
o poder de definição das regras e das estruturas do mercado. 
Mais que isso, ao participarem de um mesmo campo, bancos e 
movimentos sociais influenciam-se mutuamente e é no debate 
público que põem a prova suas diferentes visões.

A incerteza é uma condição inerente à atividade financeira, 
e elevada a uma condição ainda mais importante ao se levar em 
conta os possíveis impactos socioambientais dos financiamentos 
e os riscos reputacionais advindos da crítica de uma pluralidade 
de atores sociais. O nível de incerteza nesse mercado não resul-
ta apenas da assimetria de informacão entre tomadores e cre-
dores, mas de uma ampla incerteza em que nenhum dos atores 
possui informações, nem capacidade cognitiva, para avaliar as 
consequências de suas decisões, o que Godard (2005) chama de 
“incerteza partilhada”. A excelência técnica para a mitigação 
dos riscos de impacto não é suficiente para impedir que grupos 
sociais se sintam lesados por um investimento e tenham legíti-
ma possibilidade de questionar a decisão tomada por um banco. 
É só no campo da política, portanto, na formação de alianças, de 
pressões e na construção de relações de confiança que os riscos 
reputacionais podem ser minimizados. 

A solução para a contestabilidade dos mercados e os riscos 
reputacionais dos bancos e empresas envolvidos só pode ser en-
contrada no debate público e no relacionamento estreito entre 
os diversos atores sociais envolvidos. É o que acontece em um 
campo onde os bancos procuram cercar o debate em torno das 
regras do mercado ao ambiente estrito dos signatários do Prin-
cípios do Equador, mas que o que ocorre na prática é um amplo 
debate, onde o movimento ambientalista tem presença marcan-
te. É o reconhecimento dessa composição heterogênea do cam-

MIOLO - PROCAM 13a.indd   265 23/8/2013   11:57:11



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)266

po do ambientalismo financeiro que possibilita a compreensão 
das forças sociais que movimentam as inovações recentes desse 
mercado.  
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Resumo

Este estudo avaliou se a expo-
sição ao mercado de produtos 
florestais não madeireiros afeta 
a cooperação entre unidades do-
mésticas e, dessa forma, aumenta 
o risco de subgrupos mais vulne-
ráveis. O estudo baseou-se em 
dados sistemáticos e análise de 
redes, comparando os eventos de 
cooperação em duas comunida-
des extrativistas que diferiam na 
existência de comercialização de 
PFNM. Os resultados indicaram 
existir diferença no comporta-

AbstRAct

This study evaluated whether 
the increased exposure to the 
non-timber forest products ma-
rket affects cooperation among 
households and, in so doing, in-
creases the risk of vulnerable 
households. The study was based 
on systematic data and network 
analysis, by comparing the events 
of cooperation in two communi-
ties that differed in their levels 
of exposure to the NTFP market. 
The results indicated that the 
communities differed in their co-

MIOLO - PROCAM 13a.indd   271 23/8/2013   11:57:11



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)272

mento cooperativo das comuni-
dades, sendo a cooperação menos 
frequente na comunidade exposta 
ao mercado de PFNM. Nesta, uni-
dades vulneráveis receberam, em 
média, mais recursos que as de-
mais, embora o total de recursos 
recebidos tenha sido menor que 
o montante recebido pelas unida-
des vulneráveis da comunidade 
sem mercado de PFNM. Portan-
to, o capital social disponível em 
períodos de escassez foi menor 
na comunidade mais exposta ao 
mercado.

Palavras-Chave: Amazônia; Pro-
dutos Florestais; Eventos de  
cooperaçãol; Extrativismo.

operative behavior; cooperation 
was less frequent in the commu-
nity exposed to the NTFP market. 
At this community, vulnerable 
households received, on average, 
more resources than other local 
households, although the total 
amount of resources received 
was lower than that received by 
households from the non exposed 
community. The availability of 
social capital was therefore lower 
in the community exposed to the 
NTFP market.

Key words: Availability of social 
capital; Events of cooperation.
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IntRodução

As florestas da Amazônia brasileira historicamente abriga-
ram modelos produtivos baseados em atividades degradadoras 
da biodiversidade, que não atenderam às necessidades da maio-
ria da população local e, muitas vezes, mostraram-se economi-
camente instáveis (Fearnside, 1993; Becker, 2001; Ab’Sáber, 
2004; Barreto et al., 2006; Murrieta et al., 2006). Os principais 
modelos implementados nesse sentido foram baseados em ci-
clos de exploração vegetal seletiva, especialmente de borracha 
e madeira (Pinedo-Vasquez et al., 2001; Nepstad et al., 2004), 
instalação de atividades agropecuárias de baixo rendimento 
(Becker et al., 1990; Arima et al., 2005) e, mais recentemente, 
a agricultura de soja (Fearnside, 2001; Nepstad et al., 2002).

Na década de 1980, no entanto, seringueiros que habitavam 
a região se organizaram, ganharam força política e criaram o 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS). O movimento cha-
mou a atenção internacional para os produtos e serviços presta-
dos pelas florestas amazônicas, bem como para a necessidade de 
fazer justiça social com os ‘povos da floresta’. Este cenário nacio-
nal foi também impulsionado por dois fenômenos que ocorriam 
em paralelo no contexto mundial. Por um lado, o incremento no 
reconhecimento dos direitos de acesso ao território e uso dos re-
cursos por comunidades habitantes de áreas florestais (Colches-
ter et al., 2006). Por outro, a publicação de artigos científicos 
que despertavam a atenção para o valor econômico das florestas 
e as vantagens de gerar renda para os seus habitantes a partir de 
exploração da floresta em pé (Peters et al., 1989).

O contexto político e científico da década de 1980 resultou 
no surgimento das primeiras propostas de Projetos Integrados 
de Conservação e Desenvolvimento (PICD). Os PICD são co-
mumente definidos como projetos que visam promover a con-
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servação da biodiversidade de áreas de interesse ambiental e, 
ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento socioeconômico 
das populações que vivem nessas regiões (Usaid, 1994; Kremen  
et al., 1994; Bekers, 2004; Seixas & Davy, 2008; Belcher, 2005). 
Para áreas florestais, baseiam-se na premissa de que o uso das 
florestas poderia, ao mesmo tempo, beneficiar seus habitantes 
e a conservação florestal. Pelo caráter conciliador de diversos 
interesses que envolvem a governança florestal, esse modelo foi 
rapidamente aceito e implementado em escala mundial (Usaid, 
1994; Alpert, 1996), principalmente por meio da atuação de 
organizações não governamentais (ONGs), que fomentaram ati-
vidades produtivas de baixo impacto ambiental (Campbell & 
Vainio-Mattila, 2003; Ros-Tonen & Dietz, 2005). 

Dentre as estratégias adotadas para implementação dos 
PICD (por exemplo, ecoturismo, exploração de madeira de baixo 
impacto), a extração comercial de produtos florestais não madei-
reiros (PFNM) ganhou destaque, por ser comumente apontada 
como uma alternativa econômica capaz de servir aos objeti-
vos de desenvolvimento (ou redução da pobreza) e de conser-
vação da biodiversidade (Wollemberg, 1998; Allegretti, 2002;  
Cavalcanti, 2002).

Existem várias definições de PFNM, que diferem quanto à 
inclusão ou não de subprodutos animais (Arnold & Ruíz-Peres, 
2001), partes lenhosas quando destinadas à fabricação de ar-
tesanato (Ros-Tonen, 2000), ou recursos advindos de sistemas 
de plantio em agroflorestas (Shanley et al, 2005). Em termos 
gerais para este estudo, PFNM são todos os recursos florestais 
que não são madeira e são coletados em florestas naturais pelas 
populações locais para subsistência ou para a comercialização 
(Ros-Tonen, 2000).

A comercialização de PFNM ocorre de diferentes formas. 
Dentre essas é crescente o estabelecimento de parcerias comer-
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ciais entre comunidades extrativistas que fornecem recursos 
florestais para empresas de diversos setores, como a indústria 
farmacêutica, de produtos de higiene pessoal ou de alimentos 
(Shanley et al., 2005). Para a Amazônia brasileira, por exemplo, 
levantamento recente mostra que existem ao menos trinta e sete 
espécies de PFNM adotadas em projetos de comercialização, 
muitos com empresas, especialmente da área de alimentos e 
cosméticos (Morsello et al., 2010). 

A capacidade da comercialização de PFNM para conciliar 
a conservação florestal ao desenvolvimento das comunidades, 
foi inicialmente encarada com certo otimismo. Dentre os efeitos 
positivos observados com a adoção dessa estratégia, os PFNM 
distribuem melhor os benefícios do que outras formas de uso do 
solo, pois são recursos controlados por regimes de uso comum 
e, portanto, de fácil acesso para grupos mais desfavorecidos  
(Peters et al., 1989). Além disso, a extração de PFNM produz, 
em geral, menor impacto ambiental em comparação a outras 
formas de uso do solo (Arnold & Ruiz-Pérez, 2001; Shanley 
et al., 2005; Belcher & Schreckenberg, 2007). Por fim, há um 
crescente interesse da sociedade urbana por produtos de apelo 
socioambiental, fato que impulsiona a demanda por produtos 
baseados em recursos florestais (Morsello, 2006).

Todavia, após cerca de trinta anos do início da adoção da 
estratégia de comercialização de PFNM, os resultados têm 
demonstrado que os efeitos socioeconômicos e ambientais va-
riam bastante e nem sempre são positivos (Arnold e Ruiz Pe-
rez, 2001; Marshal et al., 2003; Pyhälä et al., 2006, Belcher e 
Schreckenberg, 2007). Estudos nesse sentido vêm apontando, 
por exemplo, que há um trade-off entre a qualidade de vida das 
comunidades e a conservação ambiental, sendo que melhores 
resultados em termos de conservação estão associados aos pio-
res resultados em termos de desenvolvimento socioeconômico e 
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vice-versa (Kusters et al., 2006). Sobre o desenvolvimento das 
comunidades, embora exista indícios de redução nas disparida-
des de renda em relação à sociedade dominante, de modo geral o 
mercado de PFNM não tem conseguido reduzir significativamen-
te os patamares de pobreza dos grupos envolvidos, seja no con-
texto global (Clay, 1993; Ros-Tonem, 2000; Belcher et al., 2005) 
ou da Amazônia brasileira (Morsello, 2006; Morsello e Adger, 
2007). Outros impactos socioeconômicos negativos para as co-
munidades referem-se ao aumento da vulnerabilidade, quando 
populações autárquicas ou semiautárquicas passam a estar ex-
postas às oscilações da economia de mercado (Colchester, 1989; 
Neumann & Hirsch, 2000). Além disso, a integração ao mercado 
frequentemente aprofunda as desigualdades sociais (Kusters et 
al., 2006), acirrando disputas internas e causando o enfraqueci-
mento das instituições sociais locais (Neumann & Hirsch, 2000). 

Tais impactos merecem destaque já que, dentre as popu-
lações comumente envolvidas no mercado de PFNM, predomi-
nam comunidades florestais de pequena escala, autárquicas e  
semiautárquicas (Belcher & Schreckenberg, 2007). Estes gru-
pos são, de modo geral, estruturados a partir de sistemas de pa-
rentesco e regidos por normas locais informais, como aquelas de 
cooperação e reciprocidade (Dumont, 1975; Lima, 2006). Tais 
normas determinam a doação e o intercâmbio de recursos, bem 
como a cooperação em atividades produtivas para um maior 
benefício de todos os envolvidos (Fehr & Gächter, 1998; Bird  
et al., 2002).

A cooperação tem funções tanto sociais, como econômicas. 
Dentre as funções sociais, as estratégicas de cooperação aju-
dam a evitar a inveja, a desconfiança e a fofoca (Henrich & 
Boyd, 2001; Godoy et al., 2007), favorecendo a coesão social 
do grupo (Richards, 1997; Younger, 2005; Godoy et al., 2007). 
Já dentre as funções econômicas, a cooperação permite que 
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um indivíduo ou família realize atividades produtivas com me-
nor investimento de tempo (Younger, 2005); reduz os riscos e 
as incertezas diante da existência de períodos de escassez de 
recursos (Cashdan, 1985; North, 1990; Byron, 2003), e poten-
cializa o acesso aos meios de sobrevivência àqueles que são 
impossibilitados de trabalhar, tais como idosos ou deficientes 
físicos (Dasgupta, 2000; Byron, 2003). Além disso, no contexto 
semiautárquico, o investimento em comportamentos coopera-
tivos pode funcionar como um estoque de capital social a ser 
acionado pelo sistema de reciprocidade em situações de risco. 
Redes de reciprocidade funcionariam, portanto, como redes in-
formais de segurança (Cashdan, 1985; Dasgupta, 2000), embora 
haja também evidências em contrário, ou seja, que essas redes 
aumentam a vulnerabilidade (Dercon & Weerdt, 2002; Godoy  
et al., 2007b). 

Apesar de a cooperação ser uma característica de socieda-
des humanas (Hill & Gurven, 2004), ela varia entre diferentes 
sociedades e pode ser tanto estimulada, como desestimulada 
por diferentes fatores (Henrich et al., 2010). Dentre esses, exis-
tem evidências que a exposição à economia de mercado está 
relacionada com alterações na propensão à cooperação. Parte da 
literatura apresenta evidências de que formas de compartilha-
mento e reciprocidade diminuem com a maior exposição à eco-
nomia de mercado (Behrens, 1992; Putsche, 2000; Bury, 2004). 
Outros estudos, porém, ao avaliarem a cooperação em comuni-
dades com diferentes níveis de acesso ao mercado, encontraram 
evidências que aquelas com maior renda monetária têm maior 
propensão à generosidade (Henrich et al., 2004; Godoy et al., 
2007). Não há, portanto, um consenso sobre os efeitos da eco-
nomia de mercado no comportamento cooperativo em grupos de 
pequena escala, autárquicos ou semiautárquicos. 
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Se a exposição ao mercado pode afetar o comportamento coo-
perativo, o mercado de PFNM pode também afetar os sistemas de 
cooperação nas comunidades envolvidas na comercialização. Con-
siderando que as comunidades extrativistas da Amazônia brasileira 
são populações mais propensas ao risco alimentar (PNAD, 2004), 
a redução das suas redes de cooperação poderia afetar a segurança 
do grupo, especialmente as unidades domésticas mais vulneráveis 
em termos socioeconômicos. Neste caso, ao invés de promover o de-
senvolvimento ou aliviar os efeitos da pobreza conforme planejado, 
o mercado de PFNM poderia afetar o bem-estar das unidades mais 
vulneráveis. 

Este artigo teve como objetivo, portanto, testar a hipótese de 
que a exposição ao mercado de PFNM, por meio do estabeleci-
mento de parcerias comerciais, afeta as instituições de compar-
tilhamento de recursos (i.e., doação espontânea de recursos) e a 
cooperação em atividades produtivas. Em caso positivo, se estas 
mudanças trazem consequências negativas para a segurança de 
subgrupos economicamente vulneráveis. Especificamente, os 
objetivos do estudo foram avaliar se a inserção de comunidades 
florestais caboclas da Amazônia no mercado de PFNM afeta: 
(i) as estratégias para obtenção de recursos, em especial a fre-
quência de eventos cooperativos entre unidades domésticas (i.e. 
compartilhamento espontâneo de bens e dedicação de tempo em 
atividades produtivas em cooperação) e (ii) a estrutura das in-
terações nas redes de cooperação, em particular com relação às 
unidades domésticas mais vulneráveis. 

O restante deste artigo descreve, de forma sucinta, as áreas 
de estudo, a metodologia de levantamento de dados, os principais 
resultados e as conclusões que derivaram destes, terminando por 
apresentar as principais implicações para políticas públicas e a so-
ciedade civil. Maiores detalhes, em particular quanto à metodologia 
e os resultados das análises quantitativas do estudo, podem ser en-
contrados em Rizek (2010).  
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áReAs de estudo

Para avaliar se o estabelecimento da comercialização de 
PFNM com a empresa afeta as instituições informais de doação 
espontânea de recursos e a cooperação em atividades produti-
vas, foram avaliadas duas comunidades da Reserva Extrativis-
ta (Resex) do Médio Juruá, em Carauari, estado do Amazonas, 
Brasil (Figura 1). Os grupos habitantes dessas áreas são defini-
dos usualmente como “caboclos”, os quais são populações com 
forte herança indígena miscigenados com grupos não-indígenas 
(Nugent, 2002; Futemma, 2006).

Figura 1. Reserva Extrativista do Médio Juruá, Carauari, Estado do Amazonas 
– Brasil.

Historicamente, a principal atividade econômica da Resex 
esteve relacionada à exploração comercial dos seringais. O de-
clínio da borracha na década de 1960, contudo, causou um co-
lapso neste sistema produtivo, levando as comunidades de volta 
para uma economia essencialmente de subsistência (Cameron, 
1999). Os grupos atualmente baseiam sua economia de subsis-
tência na coleta de produtos florestais madeireiros e não ma-
deireitos, agricultura de corte-e-queima, criação de pequenos 
animais e transferência de recursos por meio de doações e sis-
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temas de trocas (Cleary, 1993; Cameron ,1999; Murrieta et al., 
1999). Eventualmente, combinam essas atividades com a venda 
de excedentes agrícolas ou de produtos florestais com barquei-
ros vindos da área urbana do município de Carauari. 

A comunidade do Roque é o grupo mais exposto à economia 
de mercado devido à comercialização de PFNM com empresa. 
A comunidade está localizada a 140 km de Carauari e é a mais 
populosa da Resex (406 habitantes; 66 residências). A comer-
cialização foi estabelecida pela cooperativa de habitantes locais 
(CODAEMJ) que, com o apoio técnico da Universidade Fede-
ral do Amazonas, organiza a coleta de PFNM e a transformação 
em óleos vegetais em usina localizada na própria comunidade. 
Os óleos de andiroba (Carapa guianensis, Aubl) e murumuru 
(Astrocaryum  murumuru, Mart) são comercializados com um 
único comprador, sendo este uma empresa química de capital 
internacional (Cognis), que os revende a empresa brasileira de 
cosméticos (Natura). 

A comunidade de Pupuaí está localizada a distância similar 
da cidade de Carauari (130 km), conta com cerca de 180 habi-
tantes (33 residências) e corresponde à segunda mais populosa 
da Resex. Pupuaí apresenta características semelhantes ao Ro-
que em termos históricos (i.e., ambas foram constituídas pela 
desativação de antigos seringais), naturais (i.e., disponibilidade 
de recursos e proporção de áreas de várzea e terra firme) e de 
acesso (i.e., acesso sazonal ao rio Juruá e distância do centro 
urbano), mas não está inserida em nenhuma etapa da comercia-
lização de PFNM com empresa (Figueiredo & Morsello, 2006). 
Com relação às fontes de renda monetária, ambas possuem 
benefícios de programas de transferência de renda (i.e., bolsa-
-família, bolsa-escola, aposentadoria rural) e limitado número 
de unidades domésticas com renda regular por cargos públicos 
(por ex., auxiliar na escola e agente de saúde). 
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Além da comercialização de PFNM com empresa, as comu-
nidades diferem no acesso ao mercado regional, no tamanho do 
grupo e na atração de novas famílias. Sobre o acesso ao merca-
do regional, embora Pupuaí esteja fisicamente mais próxima de 
Carauari, o Roque apresenta maior frequência de contato com 
a cidade. O tamanho populacional do grupo provavelmente está 
associado à chegada de novas famílias e pode, em grande parte, 
ser associado ao próprio mercado de PFNM, visto que, entre 
1998 e 2001 (período de instalação da usina), houve um aumen-
to de 33% na população do Roque (Almeida, 2003).

Os dados deste estudo foram coletados ao longo de dois 
anos. Em 2004 foram levantadas informações sobre a comer-
cialização com empresa, dados censitários sobre as comunida-
des envolvidas e dados que subsidiaram a seleção da amostra 
para a coleta sistemática. Em 2005, foram coletados os dados 
sistemáticos, totalizando dois meses de observação em cada co-
munidade. Para incorporar mudanças sazonais, a coleta foi rea-
lizada por um mês em cada comunidade no período de Inverno, 
quando a usina de extração de óleos vegetais permanece em 
funcionamento, e um mês no Verão, quando não há atividade 
produtiva relativa à comercialização com empresas.

AmostRA, modelos e métodos de coletA de dAdos 

A coleta de dados sistemáticos incluiu toda a população 
adulta (ou pessoas ≥ 12 anos de idade) de Pupuaí, enquanto 
para o Roque foi utilizada uma amostra sistemática de unida-
des domésticas (43% da sua população total), com variação no 
grau de riqueza. Embora vários dados tenham sido coletados no 
que diz respeito ao indivíduo, as análises agregaram os valores 
no que diz respeito as unidades domésticas, pois a cooperação 
ocorre, sobretudo, neste nível de análise.
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A hipótese de pesquisa foi testada em duas etapas princi-
pais, cada uma das quais subdivididas em mais de uma parte. 
A primeira etapa avaliou se a inserção no mercado de PFNM 
afeta as estratégias para obtenção de recursos, em especial a 
frequência de eventos cooperativos entre unidades domésticas 
(i.e., compartilhamento espontâneo de bens e tempo alocado a 
atividades produtivas realizadas em grupo). A segunda etapa 
avaliou se a inserção ao mercado de PFNM afeta a estrutura das 
interações nas redes de cooperação, em particular com relação 
às unidades domésticas mais vulneráveis. 

AvAlIAção de estRAtégIAs pARA obtenção de RecuRsos

A primeira etapa foi subdivida em duas partes. Primeira-
mente, foi avaliado se as duas comunidades (com e sem merca-
do de PFNM) diferem na qualidade dos bens consumidos e suas 
estratégias de obtenção. A segunda parte avaliou se a exposição 
ao mercado de PFNM está associada a mudanças na frequên-
cia dos bens obtidos por cooperação entre unidades domésticas. 
Esta análise foi repetida de duas formas diferentes. A primeira 
forma comparou a frequência de bens obtidos por cooperação na 
comunidade envolvida no mercado de PFNM (Roque) e naquela 
não envolvida neste mercado (Pupuaí). A segunda foi uma aná-
lise correlativa (cross-sectional) entre unidades domésticas da 
comunidade que comercializa PFNM, com a qual foi avaliado 
se diferentes níveis de exposição das unidades domésticas ao 
mercado estavam associados à frequência de bens obtidos por 
cooperação. 

As análises estatísticas desta fase foram realizadas no paco-
te estatístico SPSS® v. 13.0. A comparação de médias nas aná-
lises bivariadas foi realizada por meio de testes ‘T de Student’ 
para distribuições normais (β= t) e ‘Mann-Whitney U’ para dis-
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tribuições não paramétricas (β= z). Para avaliar a normalidade 
da distribuição dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-
-Smirnov, adotando um nível de significância p≤0,05. As análi-
ses de regressão múltipla também foram realizadas no pacote 
estatístico SPSS® v. 13.0.

AvAlIAção dAs Redes de coopeRAção e A posIção de unIdAdes 
doméstIcAs vulneRáveIs

Esta etapa avaliou (i) a relação entre vulnerabilidade, in-
serção ao mercado e frequência de compartilhamento de re-
cursos entre unidades domésticas, e (ii) o padrão de interações 
cooperativas e características de vulnerabilidade das unidades 
domésticas em relação ao seu posicionamento nas redes de  
cooperação e capital social.

Para inferir sobre a relação entre vulnerabilidade, inserção 
ao mercado e a frequência de compartilhamento de recursos 
entre unidades domésticas foram feitas Regressões Lineares 
Múltiplas estimadas pela técnica de Mínimos Quadrados (Or-
dinary Least Square – OLS). Os modelos utilizados incluíram 
a análise dos efeitos da vulnerabilidade e da renda monetária 
(variáveis independentes) em relação à frequência dos eventos 
cooperativos (dependente). As regressões também incluíram  
variáveis-controle, tais como a sazonalidade, a taxa de depen-
dência e a porcentagem de tempo em que adultos foram obser-
vados doentes.

A segunda etapa utilizou métodos de análise de redes para 
avaliar o padrão de interações cooperativas nas comunidades. 
Foram avaliadas duas distintas redes de cooperação produti-
va. A primeira foi mais geral e incluiu duas formas de capital 
social, quais sejam a transferência de recursos entre unidades 
domésticas (por ex., doações de peixe) e os eventos de trabalho 
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coletivo (por ex., homens que pescaram juntos). A partir des-
ta rede foram avaliadas as unidades mais conectadas a outras 
unidades domésticas e, portanto, aquelas que mais frequente-
mente se envolveram em eventos cooperativos. A segunda rede 
foi constituída pelos bens transferidos entre diferentes unidades 
domésticas da mesma comunidade (por ex., a unidade A doa 
peixe para a unidade B). A partir deste fluxo de recursos entre 
unidades domésticas e suas características de vulnerabilidade 
econômica inferiu-se sobre evidências da existência de redes de 
segurança para unidades mais vulneráveis. 

As duas redes foram comparadas a partir do padrão de 
interações entre unidades domésticas nas duas comunidades 
avaliadas (i.e., estrutura topológica das redes). A seguir, foi 
avaliada a existência de subredes, a frequência de unidades 
desconectadas e as características das unidades mais e menos 
conectadas por interações cooperativas. A configuração gráfi-
ca das redes foi realizada a partir do programa Social Networks  
Visualizer (SocNetV)1 e para a análise e representação gráfica 
das subredes foi utilizado o Pajek2 (ver De Nooy et al., 2005).

pRIncIpAIs ResultAdos e conclusões

A hipótese de que a exposição ao mercado de PFNM afeta 
as instituições de compartilhamento de recursos e a coopera-
ção em atividades produtivas trazendo consequências negativas 
para a segurança de subgrupos mais vulneráveis economica-
mente, foi apenas parcialmente aceita. Em termos gerais, três 
resultados merecem ser destacados.

1. Disponível em: http://socnetv.sourceforge.net/screenshots.html
2. Disponível em: http://pajek.imfm.si/doku.php
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Em primeiro lugar, na comunidade participante do mercado 
de PFNM a maior parte do consumo, especialmente de alimen-
tos, provém de transações monetárias (mercado) e são mais ra-
ros os eventos de compartilhamento de recursos entre unidades 
domésticas. Porém, quando se avalia a associação entre a renda 
monetária proveniente do mercado de PFNM e os eventos de 
cooperação, não há evidências que o aumento nesta forma de 
renda esteja associado à frequência de cooperação. Ou seja, o 
efeito do mercado de PFNM sobre o compartilhamento de re-
cursos entre unidades domésticas parece ser um fenômeno per-
ceptível apenas na comparação entre comunidades, mas não há 
padrões evidentes quando comparadas unidades domésticas de 
uma mesma comunidade com diferentes níveis de exposição ao 
mercado de PFNM. De todo modo, como os resultados mostra-
ram que os bens de mercado são raramente doados, é possível 
que esta mudança nas estratégias de consumo da comunida-
de envolvida no mercado de PFNM resulte em consequências 
ao bem-estar, ao menos para as unidades domésticas mais  
vulneráveis. 

O segundo resultado principal refere-se à vulnerabilidade 
e mostra efeitos opostos entre as duas comunidades. Em Pupu-
aí, comunidade não exposta ao mercado de PFNM, as unidades 
economicamente mais vulneráveis receberam menos recursos 
por cooperação. Por sua vez, no Roque (comunidade com mer-
cado de PFNM) as unidades domésticas mais vulneráveis re-
ceberam mais recursos em relação àquelas menos vulneráveis. 
Esse resultado mostra que, ao menos para Pupuaí, as redes de 
cooperação não funcionam para reduzir o risco, como argumen-
tado por alguns autores (Cashdan, 1985; Dasgupta, 2000; Byron, 
2003). Apesar disso, a diferença na frequência dos eventos de 
transferência de recursos esconde um aspecto importante: por 
mais que as unidades vulneráveis do Roque recebam, em mé-
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dia, mais recursos do que aquelas menos vulneráveis da mesma 
comunidade, a frequência dos eventos cooperativos na escala 
da comunidade é tão reduzida que essas unidades recebem me-
nos recursos no total que aquelas em situação semelhante em 
Pupuaí. Ou seja, por mais que as unidades vulneráveis aparen-
temente não sejam as primeiras a serem afetadas pela redução 
no compartilhamento de recursos no Roque, essas são afetadas 
pela alteração do padrão de comportamento cooperativo no 
nível da comunidade. Os dados etnográficos confirmam os re-
sultados das análises sistemáticas, por exemplo na percepção 
de alguns moradores que afirmaram, por exemplo, que mesmo 
quando seus filhos choravam de fome, os vizinhos não doaram 
peixe, exigindo que este fosse comprado.

O terceiro resultado principal deste estudo também refere-
-se às redes de cooperação, mas enfatiza mudanças na estru-
tura e no padrão de distribuição das interações cooperativas. 
As evidências mostraram que a comunidade com mercado de 
PFNM apresenta menor número de interações entre unidades 
domésticas e, ao menos para a amostra utilizada, tem unidades 
totalmente desconectadas das redes de cooperação avaliadas. 
Para ambas as comunidades, as unidades mais vulneráveis coo-
peram com menor número de unidades distintas e, portanto, são 
aquelas com menor capital social para recorrer em situações 
de risco ou escassez de recursos. Esta observação é verdade 
especialmente no caso da comunidade com mercado de PFNM, 
já que as unidades mais vulneráveis desta comunidade apre-
sentaram interações cooperativas com menos unidades domés-
ticas do que o grupo de unidades vulneráveis da comunidade 
menos exposta ao mercado. Outra evidência da maior exposi-
ção ao risco por parte das unidades vulneráveis do Roque é o 
fato que todas as unidades totalmente desconectadas da rede de 
compartilhamento de recursos apresentaram maiores índices de 
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vulnerabilidade que a média da comunidade. Na comunidade 
sem mercado de PFNM, por sua vez, as unidades mais vulnerá-
veis apresentaram também menor capital social em relação aos 
mais ricos, mas tiveram interações cooperativas em quantidade 
significativamente maior do que as unidades vulneráveis da co-
munidade com mercado de PFNM. 

Por fim, a comparação entre unidades domésticas com va-
riações em indicadores de nível de exposição ao mercado de 
PFNM mostrou que, por exemplo, a renda monetária não está 
associada aos eventos de cooperação. Este resultado, contudo, 
não necessariamente implica que a menor interação entre uni-
dades não possa ser um efeito indireto do mercado de PFNM, 
ao invés de efeito direto como seria o caso da renda. Outras ca-
racterísticas no nível das comunidades podem ser a origem das 
diferenças na frequência de cooperação entre as comunidades, 
algumas das quais são efeitos indiretos do estabelecimento do 
mercado de PFNM.

Por exemplo, a existência de famílias recém-chegadas na 
comunidade do Roque e o aumento do tamanho populacional 
pode estar na base da redução nos eventos de cooperação. Nesse 
sentido, a literatura sobre a cooperação humana mostra evidên-
cias de que o tempo de convivência e o pequeno tamanho dos 
grupos incentivam o comportamento cooperativo, na medida em 
que há interações repetidas e aumento da visibilidade das ações 
(Hamilton, 1963; Axelrod, 1984), bem como melhores sistemas 
de punição (Henrich et al., 2010) e reputação (Nowak & Sig-
mund, 2005; Nowak, 2006). A chegada de novas famílias no 
Roque poderia ter tornado a vila tão grande que alteraria a vi-
sibilidade da cooperação, desestimulando-a. Este, contudo, não 
parece ser o caso do Roque, pois todos os moradores se conhe-
cem e interagem no dia-a-dia. Ainda assim, há evidências que 
o menor tempo de residência afeta a frequência de cooperação. 
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Por exemplo, as análises mostraram que existe associação entre 
mais tempo de residência na comunidade e maior frequência 
de recebimento de recursos por compartilhamento para as duas 
comunidades. 

Os resultados gerais deste estudo trazem, portanto, evidências 
de que estratégias baseadas no aumento da exposição ao merca-
do por meio da comercialização de PFNM podem resultar no en-
fraquecimento das normas sociais de cooperação entre unidades 
domésticas em grupos amazônicos. Uma possível explicação para 
o efeito do mercado ser evidente na comparação entre comuni-
dades e não na avaliação entre unidades domésticas é o fato de 
que a cooperação é uma propriedade emergente e, portanto, algo 
que nasce da interação entre agentes (Axelrod, 1984; Nowak & 
Sigmund, 2005; Nowak, 2006). O fenômeno da cooperação se-
ria, portanto, produto de uma complexa rede de interações entre 
unidades domésticas que compõem a comunidade, o que o torna 
mais difícil de ser percebido em análises lineares, como parte 
dos procedimentos estatísticos adotados neste estudo, facilmente 
percebido em análise de redes ou simulações.

ImplIcAções em teRmos de polítIcAs públIcAs e dA socIedAde cIvIl

Os resultados deste estudo apontam para ao menos duas im-
plicações em termos de políticas públicas e da sociedade civil 
relacionadas ao fomento das parcerias comerciais entre empre-
sas e comunidades extrativistas da Amazônia.

A primeira implicação refere-se ao fato que os projetos de 
comercialização de PFNM, mesmo quando aumentam a renda 
monetária das comunidades envolvidas, causam efeitos negati-
vos diretos e indiretos, como por exemplo no comportamento co-
operativo. A redução da cooperação, por sua vez, pode aumentar 
a vulnerabilidade e o risco alimentar em períodos de escassez 
de recursos, especialmente dentre unidades domésticas menos 
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autossuficientes em termos de produção de subsistência. Por-
tanto, é necessário promover medidas que evitem o abandono 
da cooperação entre unidades domésticas, dentre elas evitar o 
aumento de desigualdes de renda e o controle do aumento po-
pulacional, ambos aspectos associados à reduação em compor-
tamentos cooperativos. Quanto ao incremento nas desigualdes 
de renda, outros estudos já apontaram que a organização social 
pode ser ameaçada por oportunidades desiguais de engajamento 
em atividades do mercado de PFNM (Morsello, 2002). Sendo 
assim, as parcerias entre comunidades e empresa têm que criar 
estratégias de melhor repartição dos benefícios entre os indiví-
duos das comunidades, por exemplo instaurando a rotação de 
cargos com maior remuneração.

Depoimentos de moradores da comunidade inserida no mer-
cado de PFNM mostram que, mesmo dentre os menos favorecidos 
pela comercialização, há uma percepção generalizada de que a 
comercialização com a empresa traz benefícios à comunidade. Na 
comunidade avaliada, evidências etnográficas mostram que existe 
uma busca ativa pela alternativa de renda proporcionada pela co-
mercialização de PFNM com uma empresa, algumas vezes com o 
abandono das demais atividades de subsistência, como o trabalho 
na roça. Isso nos leva ao segundo aspecto a ser observado no esta-
belecimento de parcerias comerciais, visto que os PFNM têm uma 
oferta sazonalmente demarcada e a manutenção das atividades de 
subsistência garante a segurança alimentar no restante do ano. O 
estabelecimento de acordos deste tipo deve levar em conta, bem 
como deve ser acompanhado de esclarecimentos sobre o risco de 
abandonar as atividades de subsistência em prol daquelas de mer-
cado de PFNM. Este é o caso especialmente dos locais remotos da 
Amazônia, onde a renda monetária recebida com a comercialização 
não é, provavelmente, capaz de substituir a produção local de ali-
mentos por todo o ano.
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Considerando o custo de oportunidade e as perdas relativas 
ao abandono do comportamento cooperativo, os resultados deste 
estudo mostram que compreender os efeitos socioeconômicos 
deste mercado e ponderar sua eficácia em promover o desen-
volvimento (ou alívio dos efeitos da pobreza) das populações 
envolvidas é um processo complexo. É necessário, por exem-
plo, avaliar se os benefícios monetários advindos do mercado de 
PFNMs é capaz de suplantar o montante de recursos obtidos por 
cooperação, ou mesmo o total de recursos alimentares produzi-
dos localmente. Somente partindo dessa avaliação, é possível 
responder se vale a pena para as comunidades extrativistas se 
engajarem neste modelo de mercado de PFNM como forma de 
melhoria do seu bem-estar.
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Efeitos ecológicos e socioeconômicos da 
comercialização de produtos florestais 
não madeireiros e importância de seu 
monitoramento na Amazônia brasileira
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Resumo

Este estudo revisa as evidências dos 
efeitos da exploração de produtos 
florestais não madeireiros sobre parâ-
metros ecológicos e socioeconômicos, 
indicando quais devem ser monitora-
dos. Ao mesmo tempo, identifica em 
que medida o monitoramento tem 
sido implementado na Amazônia 
brasileira. Os resultados indicaram 
que efeitos ecológicos negativos nas 
escalas de indivíduo e população são 
frequentes, principalmente quando 
se coletam folhas ou cascas. Para os 
aspectos socioeconômicos, efeitos po-
sitivos foram mais frequentes que ne-
gativos, porém alguns parâmetros dos 
capitais financeiro e social devem ser 
monitorados. Na Amazônia, apesar 

AbstRAct

This study reviews the empirical 
evidence of the ecological and 
socioeconomic effects of NTFP 
harvesting and, thereafter, sug-
gests which parameters should be 
monitored. The study also raises 
the extent to which NTFP har-
vest monitoring is implemented 
in the Brazilian Amazon. Our re-
sults indicated that negative eco-
logical effects on the harvested 
individuals and populations are 
common, especially when har-
vesting leaves or bark. As regards 
socioeconomic effects, positive 
outcomes were more frequently 
observed than negative. Howe-
ver, because of negative effects, 
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de o monitoramento ser considerado 
importante, são poucas as iniciativas 
de implementação, especialmente 
devido à falta de recursos financei-
ros, apoio institucional e políticas de 
incentivo.

Palavras-chave: Amazônia; Pro-
dutos florestais não madeireiros; 
Efeitos ecológicos; Efeitos socio-
econômicos, monitoramento.

some parameters from the finan-
cial and social capital deserve 
to be evaluated. In the Brazilian 
Amazon, although monitoring is 
deemed important, there are few 
initiatives because of the absence 
of institutional support, policy in-
centives and financial resources.

Key words: Amazon; Non-tim-
ber forest products; Ecological 
effects; Socioeconomic effects, 
monitoring.
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IntRodução

A busca por estratégias que conciliem a conservação am-
biental à melhoria da qualidade de vida de populações residen-
tes de áreas naturais faz parte do discurso conservacionista há 
pelo menos três décadas. Com este propósito, a comercialização 
de produtos florestais não madeireiros (PFNM), em particular 
de florestas tropicais, é frequentemente proposta como estraté-
gia que, ao valorizar a floresta em pé, a torna economicamente 
importante, estimulando sua conservação (Arnold; Ruiz-Pérez, 
2001). A comercialização de PFNM seria, portanto, capaz 
de promover a conservação das florestas tropicais e, ao mes-
mo tempo, o desenvolvimento socioeconômico de populações 
marginalizadas (por ex. Alpert, 1996; De Beer; Mac Dermot, 
1989). Baseado neste contexto global e na tendência de devo-
lução dos direitos territoriais às populações autóctones (White; 
Martin, 2002), órgãos governamentais e não-governamentais  
incentivam a implementação de iniciativas de comercialização 
de PFNM. Por exemplo, apenas na Amazônia brasileira foram 
identificadas recentemente ao menos oitenta dessas iniciativas 
(Morsello et al., 2010).

No entanto, o entusiasmo inicial com a estratégia vem 
esmorecendo. A visão na qual todos ganham, ou seja, a pro-
messa de integração entre desenvolvimento socioeconômico e 
conservação, tem sido questionada e considerada excessiva-
mente simplista (Belcher; Schreckenberg, 2007; Ros-Tonen; 
Wiersum, 2003). A recente descrença parte de resultados 
empíricos de estudos científicos, que demonstraram que a co-
mercialização de PFNM produz efeitos muito variados e pode 
gerar tanto benefícios quanto problemas às comunidades e ao 
ambiente (Kusters, 2009; Morsello; Adger, 2007).
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Para as comunidades, a comercialização de PFNM pode 
criar empregos e ser fonte de renda monetária (Arnold, 2001). 
Além disso, como a exploração desses produtos geralmente não 
requer grande investimento de capital, nem complexas ferra-
mentas de trabalho (Belcher, 2005), permite envolver diferen-
tes setores da sociedade, inclusive indivíduos ou comunidades 
marginalizados (Shackleton et al., 2007). 

Todavia, os resultados nem sempre são positivos. Frequente-
mente, a renda obtida é insuficiente para resgatar os habitantes 
de situações de pobreza extrema (Angelsen; Wunder, 2003), pois 
gera retornos financeiros inadequados para alavancar o desen-
volvimento socioeconômico das comunidades (Neumann; Hir-
sh, 2000). A comercialização também pode gerar, entre outros 
problemas, desigualdades sociais e econômicas internas (ver  
Arnold; Ruiz-Pérez, 2001), bem como mudanças ou o abandono 
de práticas tradicionais de uso de recursos ou de interação social 
(por exemplo Morsello; Adger, 2007). Ao mesmo tempo, a prática 
também ocasiona efeitos negativos na esfera ambiental. Embora 
a exploração de PFNM seja uma prática de baixo impacto (Shan-
ley et al., 2002), pode ocasionar a superexploração do recurso, 
alterando as dinâmicas populacionais da espécie explorada, bem 
como das espécies dela dependentes como dispersores e preda-
dores (Peters, 1994).

A variabilidade nas evidências científicas acumuladas em 
relação aos objetivos de qualidade de vida dos habitantes e a 
conservação ambiental pode ter várias origens. Os resultados 
variam, por exemplo, em função do sistema de manejo adotado 
pela comunidade, da intensidade da exploração e do grau de 
integração à economia de mercado (Kusters et al., 2006). Em 
relação aos sistemas de manejo, aqueles baseados no cultivo de 
PFNM produzem os melhores resultados para a renda monetária 
e a manutenção dos recursos explorados, mas implicam a subs-
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tituição da vegetação nativa (Kusters et al., 2006). Já sistemas 
baseados na coleta estão associados a efeitos melhores para a 
conservação florestal, mas contribuem pouco para o desenvol-
vimento socioeconômico dos habitantes (Belcher et al., 2005). 
Há, portanto, um trade-off entre o desenvolvimento socioeco-
nômico e a conservação ambiental, ou seja, quanto melhores os 
resultados socioeconômicos para as comunidades, piores são os 
resultados de conservação (Kusters et al., 2006).

Por conta desses resultados ambíguos, muitos autores su-
gerem que é necessário monitorar os efeitos das iniciativas de 
comercialização de PFNM (Kremen et al., 1994; Kremen et al., 
1996). O monitoramento refere-se à coleta periódica de dados 
sobre um conjunto específico de variáveis, que permitam avaliar 
as mudanças ocorridas ao longo da implementação de um proje-
to (Salzer; Salafsky, 2006). 

No caso da exploração de PFNM, este mecanismo deve 
abranger os efeitos ecológicos e socioeconômicos decorren-
tes de tal prática para que, dessa forma, seja possível ava-
liar em quais contextos a atividade realmente promove a 
conservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômi-
co. Nesse sentido, há estudos científicos que sugerem, mes-
mo que indiretamente, alguns efeitos da atividade (Endress  
et al., 2004). Há, contudo duas limitações principais. Em pri-
meiro, faltam estudos que sistematizem as informações exis-
tentes, em particular separando a análise dos efeitos segundo 
características e fatores biológicos da espécie explorada (ciclo 
de vida e parte vegetal coletada), ou então fatores econômicos 
relacionados aos produtos comercializados ou forma de comer-
cialização (tipo de produto e diversificação da produção). Em 
segundo, faltam avaliações da viabilidade da implementação do 
monitoramento (custo financeiro, recursos humanos), em parti-
cular considerando o contexto específico dos habitantes que re-
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alizam a extração e a comercialização em regiões remotas como 
a Amazônia.

O presente estudo, portanto, contribui para alavancar este 
conhecimento, em primeiro lugar revisando de forma sistemá-
tica os efeitos da exploração de PFNM sobre parâmetros eco-
lógicos e socioeconômicos. A seguir, a partir dessa revisão, são 
identificados os principais parâmetros que devem ser incluídos 
em planos de monitoramento. Por fim, analisa-se quais efeitos 
da atividade merecem ser acompanhados no contexto específico 
da Amazônia brasileira.

O restante do capítulo descreve, sucintamente, a metodolo-
gia para o levantamento de dados, os principais resultados e as 
conclusões que derivaram destes. Maiores detalhes podem ser 
encontrados em Brites (2010).

metodologIA

A metodologia adotada consistiu em duas partes principais. A 
primeira parte serviu a levantar e sintetizar as evidências científicas 
dos efeitos da exploração de PFNM sobre parâmetros ecológicos e 
socioeconômicos e, a partir daí, indicar aqueles mais relevantes ao 
monitoramento. Para estes objetivos, realizou-se uma revisão siste-
mática da literatura. A segunda parte serviu a avaliar a viabilidade 
da implementação do monitoramento da comercialização de PFNM 
na Amazônia brasileira e identificar quais parâmetros merecem ser 
monitorados neste contexto. Para isso, realizou-se uma consulta aos 
profissionais da área de PFNM por meio do método Delphi.

Revisão Sistemática da literatura

A seleção de estudos utilizados nas análises teve duas eta-
pas. Inicialmente, a literatura foi revisada de forma não sistemá-
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tica para identificar: (i) os efeitos ecológicos e socioeconômi-
cos da exploração de PFNM identificados por outros autores, e  
(ii) os parâmetros ecológicos e socioeconômicos a serem utilizados 
na etapa seguinte.

A segunda etapa consistiu na revisão sistemática da lite-
ratura, utilizando mecanismos de pesquisa presentes nas se-
guintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online  
(SciELO); Web of Science (WoS); banco de publicações do Center 
for International Forestry Research (CIFOR),  e Digital Library 
of the Commons (DLC).

As publicações resultantes foram avaliadas a partir dos seguin-
tes critérios de inclusão: (i) tratavam de produtos florestais derivados 
de plantas ou fungos; (ii) apresentaram análise em floresta natural, 
excluindo ecossistemas antrópicos; (iii) apresentaram evidências 
científicas para avaliar os efeitos ecológicos ou socioeconômicos da 
exploração de PFNM e (iv) apresentaram dados primários, excluin-
do revisões.

Para as publicações que permaneceram na amostra, foram 
levantados os possíveis efeitos sobre parâmetros ecológicos e so-
cioeconômicos da exploração. Os parâmetros adotados (Tabela 1) 
foram compilados a partir do levantamento preliminar da litera-
tura. A descrição em maiores detalhes dos parâmetros pode ser 
encontrada em Brites (2010). Para os efeitos ecológicos, foram 
considerados os seguintes níveis de organização biológica: indiví-
duo, população, comunidade, ecossistema e paisagem nos quais 
ocorre a exploração. Para Nortear a classificação dos parâmetros  
socioeconômicos adotou-se a abordagem denominada de  
“sustainable livelihoods” (Bebbington, 1999), que fornece uma estru-
tura de análise dos principais fatores que afetam determinado modo 
de vida, agrupando-os em diferentes formas de capital. Foram consi-
deradas cinco formas de capital: financeiro, social, humano, natural e 
físico, propostas por Ros-Tonen; Zaal & Dietz (2005).
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Tabela 1. Parâmetros ecológicos e socioeconômicos avaliados

Delphi

O método Delphi consiste em uma série sucessiva de ques-
tionários que são respondidos por especialistas. As respostas 
são analisadas e fornecidas aos participantes de forma sistema-
tizada, embora estes permaneçam anônimos entre si (Hasson  
et al., 2000).

Para assegurar uma escolha de participantes com o perfil 
adequado ao estudo, foi realizado um levantamento prévio dos 
profissionais que atuam na área de PFNM no Brasil (Morsello 
et al., 2010). Aos profissionais selecionados e que comprome-
teram-se a participar, foi enviado o primeiro questionário do 
Delphi, que consistiu em dezoito questões abertas sobre temas 
como: a viabilidade da implementação do monitoramento para a 
comercialização de PFNM na Amazônia brasileira; os principais 
motivos da realização do monitoramento; os efeitos ecológicos e 
socioeconômicos da atividade, dentre outros. O conteúdo das 
respostas serviu de base para a elaboração do segundo ques-
tionário do Delphi, o qual consistiu em questões de múltipla 
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escolha com itens a serem classificados e avaliados pelos par-
ticipantes (em termos de importância e viabilidade), segundo 
escalas fornecidas. No total foram convidados cem profissionais 
dos quais trinta e cinco participaram do primeiro questionário e 
vinte e cinco do segundo.

Após o recebimento do segundo questionário, foi realizada a 
sistematização das respostas e o cálculo das seguintes métricas 
de estatística descritiva: média, desvio padrão, e resumo de cin-
co números (Moore, 2003). Também foi realizada a análise do 
consenso alcançado em cada item. Adotou-se que o consenso foi 
alcançado quando 85% das respostas se encontravam em uma 
das categorias da escala de avaliação, conforme sugerido por 
Clark et al. (2006).

ResultAdos e conclusões

A seguir são apresentados os principais resultados e con-
clusões deste estudo quanto: (i) aos efeitos ecológicos da comer-
cialização de PFNM; (ii) aos efeitos socioeconômicos da comer-
cialização de PFNM e (iii) à implementação do monitoramento 
na Amazônia brasileira.

Efeitos ecológicos da comercialização de PFNM

As evidências mostraram que os efeitos ecológicos negati-
vos como, por exemplo, a redução do tamanho da população do 
recurso explorado, ou as alterações na composição da comuni-
dade de espécies na qual se dá a atividade são resultados fre-
quentes da exploração de PFNM (Endress et al., 2006; Ghimire 
et al., 2005). Os resultados concordam, portanto, com a hipótese 
proposta na literatura de que a exploração de PFNM pode pro-
vocar impactos ecológicos significativos e nem sempre levar à 
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conservação ambiental (Gaoue; Ticktin, 2008), muito embora 
estes impactos possam ser menores que em outros usos da ter-
ra (Neumann; Hirsh, 2001). Apesar de existirem variações nos 
resultados encontrados, nossos resultados também mostraram 
que a ocorrência de efeitos negativos é recorrente e independe 
da espécie analisada, ou de condições ambientais particulares. 
Como as evidências se referiam a um número grande de espé-
cies (total de 69), de grupos taxonômicos e de hábitos de vida 
diversos, os resultados permitem concluir que este efeito não é 
circunstancial. Ressalta-se, contudo, que embora a variedade 
de espécies avaliada seja grande, ainda assim não abrange a 
riqueza de espécies e de regiões ou condições ambientais em 
que a exploração é realizada. Por exemplo, no caso das explo-
radas na Amazônia brasileira, existem ao menos trinta e nove 
espécies de PFNM comercializadas atualmente (Morsello et al., 
2010), muito embora apenas seis tenham sido alvo de estudos 
empíricos com dados primários sobre os efeitos ecológicos da 
exploração. Para outras regiões do mundo é provável que esta 
deficiência também exista, talvez de forma potencializada, pois 
a região amazônica é uma daquelas mais representadas em nú-
mero de estudos em nosso levantamento.

Apesar das limitações do conhecimento atual, as evidências 
existentes permitem inferir e definir os parâmetros prioritários 
a serem incluídos em planos de monitoramento dos efeitos eco-
lógicos da exploração de PFNM. Para o nível de indivíduo, as 
alterações em órgãos e na taxa de sobrevivência dos espécimes 
explorados, são parâmetros importantes de monitorar, devido à 
alta frequência em que efeitos negativos foram observados. Em 
relação a alterações nos órgãos como casca, folhas ou outros, 
81% das evidências indicam que existem efeitos negativos. 
Por exemplo, diversas espécies de árvores apresentaram pou-
ca ou mesmo nenhuma recuperação do córtex caulinar após a 
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remoção da casca (Delvaux et al., 2009). Já para a extração de 
folhas de diferentes espécies de palmeiras, observou-se redu-
ção na área das folhas produzidas após a exploração (Endress 
et al., 2004). Para a taxa de sobrevivência, 64% das evidências 
indicam que a exploração tem efeitos negativos. A coleta de 
cascas, por exemplo, especialmente quando extraídas de toda a 
circunferência da planta, levou à redução na probabilidade de 
sobrevivência de indivíduos explorados de espécies medicinais 
arbóreas (Cocks; Dold, 2004). Reduções nas taxas de sobre-
vivência também ocorreram com a coleta de: folhas (Endress;  
et al., 2004); compostos secundários (Soehartono; Newton, 
2001) e raízes aéreas (Plowden et al., 2003).

Para o nível de população, o tamanho e a estrutura etária 
foram frequentemente impactados negativamente e, portanto, 
devem ser priorizados em planos de monitoramento. Cerca de 
60% dos casos que avaliaram os efeitos da exploração no tama-
nho populacional observaram reduções. Este efeito foi verifica-
do principalmente quando da coleta de frutos (Shackleton et al., 
2005), sementes (Raimondo; Donaldson, 2003) e corpos de fru-
tificação de fungos (Chen, 2004). Para a coleta de partes vegeta-
tivas como folhas (Endress et al., 2006), caules (Ghimire et al., 
2004), cascas (Gaoue; Ticktin, 2007), raízes (por ex., Larsen, 
2002) e compostos secundários (Gebrehiwot et al., 2003) tam-
bém foram encontradas evidências de declínio populacional. Já 
entre os estudos que avaliaram a estrutura etária da população, 
68% observaram diminuição no número de indivíduos de ao 
menos uma das classes etárias, considerando espécies diversas 
de PFNM (Peres et al., 2003).

Em relação à comunidade biológica da qual o PFNM é 
explorado, o pequeno número de evidências dificulta chegar 
a conclusões confiáveis. Pode-se, contudo, afirmar que altera-
ções na composição de espécies da comunidade (riqueza) é um 
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parâmetro que merece maior atenção, em especial quando se 
coletam frutos, pois 83% dos casos que avaliaram este aspecto 
observaram a diminuição da riqueza de espécies da comunida-
de em que se dá a exploração (Moegenburg; Levey, 2003).

Cabe, por fim, ressaltar um último aspecto em relação às 
diferentes partes que podem ser extraídas. Atenção espe-
cial deve ser dada ao monitoramento de espécies das quais 
são exploradas folhas ou cascas, pois estes foram os casos em 
que se observaram mais evidências de efeitos negativos (Ga-
oue; Ticktin, 2007). Estas evidências, portanto, contradizem 
argumentos existentes na literatura de que a coleta de folhas 
tem impactos ecológicos menos frequentes e menos severos  
(Cunningham, 2001; Hall; Bawa, 1993). Já para a coleta de 
cascas, os resultados encontram-se alinhados com o que é pro-
posto pela literatura, confirmando a ocorrência de um grande 
número de efeitos negativos decorrentes da coleta desta parte  
(Delvaux et al., 2009).

Efeitos socioeconômicos da comercialização de PFNM

Os resultados deste estudo demonstram que, de maneira ge-
ral, os benefícios socioeconômicos da comercialização de PFNM 
se sobrepõem aos riscos ou problemas que podem ser gerados 
às comunidades habitantes. Os casos analisados compreendem 
estudos realizados em diferentes tipos de sociedades (como, por 
exemplo, populações indígenas e urbanas); habitantes de vá-
rias regiões do mundo, embora em especial de florestas tropi-
cais, e grupos que exploram diferentes PFNM comercializados  
in natura ou processados. Essa diversidade, portanto, evidencia 
que a ocorrência de efeitos socioeconômicos positivos é um efei-
to comum da comercialização e não apenas contextual. Deve-se 
ressaltar, contudo, que, apesar da variedade de casos avaliados, 
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estes não abrangem a diversidade de comunidades nas quais 
a comercialização ocorre. Por exemplo, embora o Brasil seja o 
país com maior número de estudos no tema, mesmo assim estes 
não representam a diversidade de comunidades que comerciali-
zam PFNM no país. Existem ao menos oitenta comunidades no 
Brasil onde há projetos de comercialização de PFNM, grande 
parte na região amazônica (Morsello et al., 2010), enquanto para 
apenas dez destas foram identificados estudos publicados com 
dados empíricos primários sobre os efeitos socioeconômicos da 
atividade.

Em relação às diferentes formas de capital analisadas, 
69% (n=102) dos estudos aborda aspectos do capital financeiro  
(Bista; Webb, 2007) e 25% do capital social (Doble; Emery, 
2000). Essa tendência era esperada, uma vez que a estratégia de 
comercialização de PFNM baseia-se exatamente na premissa da 
promoção do desenvolvimento socioeconômico e do incremento 
da renda monetária das comunidades (Arnold, 2001). Com ra-
ras exceções, poucos são os estudos que tratam de aspectos do 
capital humano (2%) (Kusters et al., 2006), natural (2%) (Rai, 
2004) e físico (2%) (Kusters et al., 2006).

Os resultados relativos aos aspectos do capital financeiro 
evidenciam três pontos principais. Primeiro, em muitos dos 
casos analisados, a comercialização de PFNM não é a ativida-
de principal (por ex. RAI; UHL, 2004) e, em todos estes, as 
comunidades estão envolvidas em outras atividades geradoras 
de renda monetária. Se o envolvimento em múltiplas ativida-
des geradoras de renda monetária pode representar um bene-
fício em termos financeiros, pode também trazer problemas à 
comunidade, como aumentar a carga de trabalho de alguns in-
divíduos, sobrecarregando-os e desviando-os de outras ativida-
des sociais ou então de atividades importantes à subsistência, 
como a caça ou a pesca (Fisher; Dechaineux, 1998). Portanto, 
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planos de monitoramento da comercialização de PFNM devem 
avaliar não somente a renda monetária obtida com a atividade, 
mas também qual a contribuição desta à renda monetária total, 
assim como o envolvimento em outras atividades geradoras de 
renda e, possivelmente, a carga de trabalho total dos habitantes. 
Segundo, é preciso considerar que, apesar de poucas evidências 
negativas (3%, n=70), a irregularidade da renda monetária (flu-
tuações no nível de renda) típica do comércio de PFNM pode 
trazer consequências drásticas para a comunidade se houver 
dependência excessiva nesta fonte que é incerta (Shackleton  
et al., 2007). Portanto, a regularidade da fonte de renda merece 
também ser monitorada. Terceiro, ao reduzir o papel dos PFNM 
como salvaguarda (como garantia em épocas de escassez ali-
mentar ou financeira), a comercialização ao invés de beneficiar 
a comunidade pode deixá-la mais vulnerável, na medida em que 
recursos florestais importantes (por exemplo, para a alimenta-
ção) podem se tornar escassos (Belcher; Schreckenberg, 2007).

Para o capital social, é possível dizer que o empodera-
mento feminino, a distribuição dos benefícios gerados pela co-
mercialização e a coesão de grupo são parâmetros que devem 
ser monitorados. Apesar de ter sido identificada apenas uma 
evidência de efeito negativo sobre o empoderamento feminino,  
considera-se importante manter a avaliação deste aspecto, pois 
a teoria na área de desenvolvimento mostra que efeitos sobre as 
mulheres tendem a refletir também no nível de desenvolvimento 
de suas famílias (The World Bank, 2005).

A existência de evidências contraditórias ou de efeitos ne-
gativos causados pela má distribuição dos benefícios financei-
ros gerados pela comercialização de PFNM (Neumann; Hirsch, 
2000), faz com que este seja outro parâmetro que deve ser mo-
nitorado. Por exemplo, 62% dos estudos (de um total de oito) 
sobre este aspecto observaram que a renda monetária gerada 
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pela comercialização foi distribuída desigualmente entre indi-
víduos de uma unidade doméstica, assim como entre diferentes 
unidades (RAI; UHL, 2004).

Os resultados mostram que existem apenas evidências de 
que a comercialização melhora a coesão de grupo, muito embora 
essas evidências se restrinjam a situações em que a coleta do 
PFNM é realizada de forma coletiva (Doble; Emery). Em casos 
nos quais a coleta, ou outras etapas como o processamento, são 
realizadas individualmente é, portanto, possível supor que os 
efeitos sejam diferentes. Devido à ausência de estudos com esta 
característica, não se pode afirmar com confiabilidade qual é o 
efeito mais comum, tornando importante o monitoramento de 
mudanças na coesão da comunidade, especialmente nos casos 
em que esta ocorre de maneira individual ou familiar.

De maneira geral, existem lacunas de conhecimento acerca 
dos efeitos da comercialização sobre parâmetros relativos a as-
pectos do capital humano, natural e físico. No entanto, efeitos 
negativos em alguns parâmetros destas três formas de capital 
trariam efeitos drásticos à qualidade de vida da comunidade e 
à possibilidade de exploração futura do recurso. Sendo assim, 
mesmo na ausência de evidências prévias, ou ainda que existam 
algumas evidências de efeitos positivos (Kusters et al., 2006), 
estes devem ser monitorados. Este é o caso, por exemplo, de 
alterações em atributos relativos à saúde dos habitantes e no 
acesso físico e legal ao PFNM ou à área em que este ocorre.

Por fim, é importante ressaltar que, para diversos parâmetros 
socioeconômicos, o estado do conhecimento acerca dos efeitos 
da comercialização de PFNM ainda é incipiente. Além disso, a 
falta de uma metodologia comum aos estudos faz com que nem 
sempre seja possível identificar informações importantes como, 
por exemplo, o tipo de PFNM coletado, se este é processado ou 
não, a forma na qual é comercializado e a ocorrência ou não de 
diversificação da coleta, do processamento ou do destino final.
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Os efeitos da comercialização de PFNMs na Amazônia brasileira

Os resultados do estudo Delphi demonstraram que, segundo 
a percepção dos profissionais participantes, há grande variabi-
lidade nos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comerciali-
zação de PFNM na Amazônia. Isso é demonstrado pelo fato de 
que o consenso sobre quais são os efeitos mais relevantes não 
foi atingido entre os profissionais participantes para nenhum 
dos efeitos ecológicos e socioeconômicos levantados. A grande 
diversidade de espécies e de partes vegetais exploradas (por 
exemplo, frutos e resinas) incluídas na categoria “produtos flo-
restais não madeireiros”, bem como as diferentes estratégias de 
comercialização adotadas pelas comunidades (por ex. diversi-
ficação ou não da produção) podem explicar essas diferenças. 

De maneira geral, os profissionais indicaram que a comer-
cialização de PFNM tem efeitos ecológicos tanto positivos quan-
to negativos, embora aqueles positivos tenham sido considera-
dos mais relevantes. Por exemplo, foram citadas mudanças de 
hábitos ou estratégias de manejo de recursos naturais, como a 
redução de queimadas em áreas florestadas para abertura de 
roçado. Também foi mencionado que a valorização econômica 
do recurso leva a iniciativas de proteção do mesmo, tanto física 
quanto juridicamente. Este resultado contradiz as evidências da 
revisão sistemática de estudos prévios, os quais indicam serem 
mais frequentes os efeitos ecológicos negativos do que aqueles 
positivos. Esta divergência indica que, possivelmente, a mag-
nitude dos efeitos ecológicos negativos da atividade seja negli-
genciada pelos profissionais que atuam nestas iniciativas, talvez 
reflexo da falta de monitoramento da atividade. 

Ao mesmo tempo, apesar de considerados menos frequentes 
do que seria esperado, os profissionais concordaram com as evi-
dências da literatura quanto a ao menos dois aspectos. Primeiro, 
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em relação aos efeitos negativos mais comuns, como aqueles ob-
servados sobre a população do recurso explorado, tais como as 
alterações nas proporções entre diferentes classes etárias e a di-
minuição da ocorrência da espécie explorada nas proximidades 
da área habitada pela comunidade, indicando possível declínio 
populacional. Por exemplo, em ao menos dois casos apontados 
pelos profissionais em que comunidades exploram fibras e cipós 
para a produção de artesanato, já se percebe a diminuição na 
ocorrência das espécies que fornecem o recurso nas proximi-
dades da comunidade. Um segundo ponto para o qual existe 
concordância entre os profissionais e a literatura, refere-se aos 
fatores que influenciam a magnitude dos efeitos ecológicos, 
como a quantidade de recurso explorado e a forma de explo-
ração (Cunningham, 2000). Nesse sentido, alguns profissionais 
mencionaram que a pressão do mercado pelo produto comercia-
lizado determina a magnitude dos efeitos ecológicos negativos. 
Por exemplo, quando o preço de mercado da castanha-do-brasil 
está em alta, a intensidade da coleta também é mais alta, levan-
do ao esgotamento dos estoques, comprometendo a regeneração 
da espécie e o suprimento de alimentos para frugívoros que a 
consomem.

Assim como para os efeitos ecológicos, os profissionais 
participantes consideraram os efeitos socioeconômicos po-
sitivos da comercialização de PFNM mais relevantes do que 
aqueles negativos. Neste caso, contudo, os resultados concor-
dam com as evidências da revisão sistemática apresentados 
anteriormente. Grande parte dos profissionais considerou que 
a comercialização promove incrementos na renda monetária, 
maior organização interna da comunidade (criação ou fortaleci-
mento de cooperativas e associações locais) e empoderamento 
político (defesa territorial e de direitos), fatores frequentemen-
te citados na literatura para outras regiões (Wickramasinghe  

MIOLO - PROCAM 13a.indd   315 23/8/2013   11:57:14



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)316

et al., 2008). No entanto, os profissionais divergiram entre si, 
pois alguns profissionais exemplificaram situações nas quais 
alguns destes efeitos podem ser negativos. Por exemplo, o esta-
belecimento de associações ou cooperativas nem sempre indica 
maior organização interna, podendo provocar desestruturação 
na comunidade ao forçar modelos organizacionais com os quais 
o grupo não está habituado ou, simplesmente, não quer seguir.

Quanto aos efeitos negativos, alterações nos hábitos alimen-
tares e na qualidade da dieta da comunidade (maior ingestão 
de produtos industrializados e de açúcar), foram considerados 
os mais relevantes pelos profissionais, pois causam problemas 
como piora na saúde bucal. Essas mudanças são frequentemente 
identificadas como importantes consequências da maior exposi-
ção ao mercado de populações autárquicas (Byron, 2003), muito 
embora não sejam efeitos frequentemente citados na literatura 
sobre PFNM. Outros efeitos negativos considerados importantes 
pelos profissionais também aparecem frequentemente na lite-
ratura. Entre estes, especialmente a geração de desigualdades 
sociais e conflitos no interior da comunidade, a diminuição ou 
o abandono de práticas de subsistência (caça e agricultura) e a 
distribuição desigual da renda e de outros benefícios obtidos 
com a comercialização entre as famílias ou membros da comu-
nidade (entre homens e mulheres).

Há, contudo, efeitos ecológicos, como alterações fisiológicas 
nos espécimes explorados (Pedersen, 1996), e socioeconômicos, 
como o empoderamento feminino (Kanmegne et al., 2007), que 
são frequentemente identificados por estudos científicos e que 
não foram mencionados pelos profissionais. Nesse sentido há 
ao menos duas explicações possíveis para esta divergência. Em 
primeiro lugar, alguns efeitos ecológicos e socioeconômicos 
requerem estudos específicos e de elaboração complexa para 
serem detectados e, portanto, não são facilmente percebidos. 
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Para os efeitos socioeconômicos, além de possíveis dificuldades 
práticas, podem existir também questões éticas e culturais que 
dificultam a obtenção das informações. Por exemplo, alguns co-
letores, por questões culturais ou pessoais, não gostam de ser 
indagados, ou fornecem informações incorretas sobre a distri-
buição e destinação da renda monetária obtida com a comercia-
lização dos PFNM, dificultando a avaliação destes aspectos. Em 
segundo, embora existam efeitos da comercialização que não 
tenham sido observados pelos profissionais, isso não significa 
que estes não ocorram, mas, possivelmente, que não são moni-
torados.

Em suma, os profissionais atuantes na área, em geral, des-
tacam mais os aspectos positivos, embora identifiquem vários 
efeitos negativos da exploração e comercialização de PFNM. 
Apesar siso, o número de projetos na Amazônia brasileira que 
implementaram o monitoramento ainda é pequeno, quando 
comparado ao número total de iniciativas de comercialização 
de PFNM existentes na região. Segundo as respostas fornecidas 
pelos profissionais participantes do Delphi, esta disparidade 
não é ocasionada por dificuldades como o desconhecimento dos 
parâmetros que devem ser monitorados ou de como fazê-lo, mas 
sim por outras razões que reduzem a viabilidade do monitora-
mento. Entre estas, aquelas consideradas mais relevantes pelos 
profissionais são a falta de apoio institucional (órgãos governa-
mentais e ONGs) no processo de implementação e manutenção 
do monitoramento, a falta de políticas públicas que incentivem 
o processo e a falta de recursos financeiros para a implementa-
ção do monitoramento
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dIReções futuRAs de pesquIsA

Os resultados deste estudo evidenciaram que a populariza-
ção da estratégia de comercialização de PFNM como forma de 
promover a conservação e o desenvolvimento não foi acompa-
nhada por número suficiente de estudos científicos baseados em 
dados empíricos coletados em campo. 

Faltam estudos que avaliem os efeitos da atividade basea-
dos em observação e/ou experimentação por períodos expressi-
vos de tempo, tanto em relação aos efeitos ecológicos, quanto 
aos socioeconômicos.

Quanto aos aspectos ecológicos são necessários estudos 
especialmente em relação: (i) aos efeitos da exploração sobre 
as taxas de crescimento e de reprodução dos espécimes explo-
rados; (ii) às alterações na estrutura genética da população;  
(iii) à distribuição geográfica do PFNM explorado; (iv) às mu-
danças na razão sexual da população (para espécies dioicas);  
(v) às interações entre o recurso explorado e as espécies animais 
e vegetais que ocorrem no mesmo local, especialmente aque-
las que dependem deste como alimento; (vi) aos efeitos sobre o 
ecossistema no qual ocorre a exploração e (vii) aos efeitos sobre 
a paisagem na qual ocorre a exploração.

Para os aspectos socioeconômicos, a maioria dos estudos 
dedica-se a avaliar apenas os aspectos relativos a mudanças no 
capital financeiro das comunidades.  São necessárias, portanto, 
avaliações dos efeitos da comercialização sobre os parâmetros 
das formas de capital humano, natural e físico, tais como: (i) 
o conhecimento ou práticas tradicionais da comunidade; (ii) 
o acesso físico e legal ao recurso explorado e (iii) o acesso a  
infraestruturas (moradias e ferramentas de trabalho).

 No contexto específico da comercialização de PFNM  
realizada na Amazônia brasileira os efeitos ecológicos e socio-
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econômicos positivos foram considerados mais relevantes do 
que os negativos pelos profissionais que atuam na área. Porém, 
é importante observar que este pode ser um resultado da falta 
de avaliação, ou do histórico recente de exploração de vários 
recursos que pode ser insuficiente para a percepção de alguns 
efeitos. Portanto, o estabelecimento do monitoramento em maior 
número de casos de comercialização, assim como estudos com 
delineamento longitudinal (onde dados são coletados por vários 
anos) são necessários, para compreender melhor os efeitos da 
exploração de PFNM. Com isso, seria possível adaptar o manejo 
do recurso explorado e as estratégias de comercialização, mini-
mizando consequências negativas e maximizando os resultados 
positivos.
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da participação: governança e desenho 
institucional em um sistema voluntário 
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Resumo

Sistemas voluntários de certifi-
cação passaram a ocupar posi-
ção de destaque no debate sobre 
sustentabilidade. Na ausência de 
autoridade governamental, estes 
sistemas constroem e mantém 
legitimidade através do apoio 
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político dos diferentes grupos da 
sociedade civil que participam 
em um determinado mercado. 
Este artigo, uma síntese da Dis-
sertação de Mestrado intitulada 
Os desafios de legitimidade em 
sistemas multissetoriais de go-
vernança: uma análise do Forest 
Stewarship Council (Voivodic, 
2012), apresenta considerações 
sobre o processo de construção 
e manutenção de legitimidade do 
sistema de certificação florestal 
FSC.

Palavras-chave: Certificação flo-
restal; Legitimidade; Governan-
ça; Sociologia econômica.

that are engaged in a certain ma-
rket. This article, as an outcome 
of the master dissertation “The 
legitimacy challenges in multi-
-stakeholder governance systems: 
an analysis of the Forest Stewar-
dship Council” (Voivodic, 2010), 
presents consideration about the 
means of building and maintai-
ning legitimacy in the FSC forest 
certification system.  

Key words: Forest certification; 
Legitimacy; Governance; Econo-
mic sociology.
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IntRodução

O sistema de certificação florestal FSC (Forest Stewardship 
Council), cujo objetivo institucional é reduzir os impactos ne-
gativos da exploração predatória de florestas, é um mecanismo 
criado e governado por atores da sociedade civil. Sem dispor 
de poder governamental para regulamentar a forma de atuação 
do setor privado, o FSC define regras socioambientais de pro-
dução que são adotadas por centenas de empresas em diversos 
países do mundo. Isso se dá por meio de um instrumento de 
diferenciação e rotulagem de produtos, que resulta em incenti-
vos econômicos e de acesso a mercados para as empresas que, 
voluntariamente, se comprometem e adequam suas atividades 
produtivas a estes critérios. 

Diversos estudos buscam compreender o fenômeno pelo 
qual empresas privadas adotam voluntariamente critérios de 
produção que são definidos por organizações da sociedade ci-
vil e que vão além daquilo que é exigido por lei. Em geral, a 
interpretação dada se concentra em argumentos microeconô-
micos relacionados às oportunidades de ganho concorrencial 
para as empresas que agregam valor aos seus produtos através 
de um “selo verde” (Sedjo; Swallow, 1999; Mason, 2008). Em 
outra abordagem, pesquisadores das ciências sociais obser-
vam que as empresas adotam estes critérios para se proteger 
de possíveis contestações da sociedade civil, interagindo pro-
ativamente com atores externos aos seus mercados, protegendo 
e valorizando sua reputação e imagem no mercado em que atua  
(Godard, 2003; Godard; Hommel, 2005).

Essas duas abordagens mantêm como foco central de análise 
a decisão racional das empresas em se adequar a instrumentos 
de certificação. Entretanto, não explicam os fatores que levam 
estes sistemas a serem instrumentos que efetivamente resultam 
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em ganhos concorrenciais e de proteção de imagem. A auto-
ridade para definir a forma de produzir de empresas privadas 
está geralmente associada a regulamentações governamentais 
ou acordos internacionais legalmente vinculantes, o que, em ne-
nhum dos dois casos, representa a situação do FSC. 

Então, o que faz com que o FSC, uma iniciativa da socie-
dade civil, consiga imprimir a um selo credibilidade suficiente 
para influenciar a forma de produção de mais de mil empresas 
florestais, em oitenta e um países, representando cerca de 20% 
da área total de florestas produtivas no mundo? 

A mesma pergunta pode ser formulada a partir do ângulo 
reverso: o que faz com que o FSC, um mecanismo que gera ga-
nhos econômicos para empresas privadas, consiga manter em 
sua base de apoio as principais organizações ambientalistas e 
sociais do mundo, conhecidas fundamentalmente por suas cam-
panhas de exposição e ataque a empresas causadoras de impac-
tos sociais e ambientais?

Este artigo, resultante de Dissertação de Mestrado intitu-
lada Os desafios da legitimidade em sistemas multissetoriais de 
governança: uma análise do Forest Stewardship Council, defen-
dida em 2010, que analisa os mecanismos do FSC para manter 
esta densa rede de organizações, cada qual com seus interesses 
específicos e muitas vezes antagônicos. De forma muito direta, 
pretende-se responder a seguinte pergunta: por que o FSC, um 
mecanismo não governamental que busca no mercado soluções 
para problemas coletivos, se tornou uma estratégia convergen-
te para atores com interesses antagônicos, como é o caso de 
empresas privadas, organizações ambientalistas e movimentos  
sociais?

A hipótese central é que o FSC seja legitimado por estes 
diferentes atores, pois possui um desenho institucional que pos-
sibilita o acesso e a participação de diferentes grupos de inte-
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resse nos processos de tomada de decisão que regem o funcio-
namento do sistema. Não se trata aqui de afirmar que o sistema 
FSC consegue evitar plenamente as assimetrias de poder entre 
os atores. Ao contrário, é a partir do reconhecimento de tais 
assimetrias que o desenho institucional é concebido de forma a  
minimizá-las, estimulando que a participação dos atores se 
mantenha ao longo do tempo e ao redor dos consensos possíveis.

Para responder a pergunta formulada, foram reunidos ele-
mentos teóricos e empíricos a respeito do sistema FSC, sua in-
serção no mercado de produtos florestais, e o funcionamento do 
processo de tomada de decisões por meio da participação das 
representações setoriais. O desenho institucional do FSC e os 
mecanismos utilizados no processo de tomada de decisões fo-
ram analisados por meio de um estudo de duas Assembleias 
Gerais do FSC (2005 e 2008), instância máxima de decisão do 
sistema. Este estudo foi realizado a partir de análises dos resul-
tados das decisões tomadas nestas ocasiões, e de interpretações 
factuais do processo de negociação que existe entre os diferen-
tes setores envolvidos.

o funcIonAmento do sIstemA fsc

Sistemas de certificação florestal são desenvolvidos para 
reconhecer empresas ou produtores florestais que, de for-
ma voluntária, adequam suas práticas de produção a critérios  
socioambientais pré-definidos. No conjunto da cadeia produtiva 
este sistema funciona a partir da expectativa de que os compra-
dores darão preferência a produtos certificados, impulsionando 
assim seus fornecedores a buscarem a certificação (Nussbaum; 
Simula, 2005). 

No sistema FSC a certificação se aplica a qualquer produto 
de origem florestal (madeira sólida e seus subprodutos, celulose 
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e papel, produtos não madeireiros como o látex de borracha, a 
castanha do Brasil, etc.), proveniente de qualquer floresta no 
mundo (florestas tropicais, boreais, temperadas, savanas, etc.), 
seja floresta natural ou plantação florestal. Esta certificação é 
feita por meio de auditorias periódicas, realizadas por organiza-
ções independentes credenciadas pelo FSC, aplicadas ao longo 
de toda a cadeia de produção, tanto nas áreas de manejo flores-
tal – onde se aplicam critérios socioambientais de produção – 
quanto ao longo das etapas de beneficiamento do produto – onde 
se aplicam critérios de rastreabilidade e cadeia de custódia – de 
modo a assegurar que o produto que chega com o selo FSC ao 
consumidor final é realmente proveniente de áreas florestais de 
produção certificadas. Todo este sistema é administrado a partir 
de normas e políticas de certificação, disponíveis publicamente 
na página de internet do FSC. 

O desenho institucional de funcionamento do FSC foi criado 
com a intenção de se estabelecer procedimentos para que os 
interesses de diferentes grupos da sociedade envolvidos com a 
questão florestal – sejam empresas, organizações ambientalis-
tas, trabalhadores e sindicatos, consumidores, grupos indíge-
nas, entre outros – fossem considerados de forma igualitária nos 
processos de tomada de decisão.

Assim, o FSC foi fundado como uma associação de mem-
bros, aberta à participação de qualquer pessoa ou organização 
que represente interesses sociais, econômicos ou ambientais 
relacionados à questão florestal, e que demonstrem comprome-
timento com os princípios de bom uso das florestas. Para pos-
sibilitar esta participação igualitária, os membros são divididos 
em três câmaras (social, ambiental e econômica) e cada câmara 
é subdivida entre representantes de países em desenvolvimento 
e países desenvolvidos. As câmaras são compostas da seguinte 
forma: 
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Câmara Econômica: os membros desta câmara são aqueles 
que têm interesses econômicos no setor florestal, sejam empre-
sas compradoras, empresas produtoras, traders, grupos de con-
sumidores finais, organismos certificadores, etc.. Esta câmara é 
dividida em Sub-câmara Econômica Norte (membros baseados 
em países desenvolvidos) e Sub-câmara Econômica Sul (mem-
bros baseados em países em desenvolvimento);

Câmara Ambiental: inclui organizações não-governamen-
tais ambientalistas, instituições técnicas e grupos de pesquisa, 
universidades e centros acadêmicos. Esta câmara também se 
divide em Sub-câmara Ambiental Norte e Sub-câmara Ambien-
tal Sul;

Câmara Social: inclui organizações não-governamentais 
preocupadas com a proteção dos direitos de populações indí-
genas, comunidades e trabalhadores florestais, movimentos 
sociais, sindicatos e confederações de trabalhadores, pesquisa-
dores e grupos de pesquisa voltados para questões sociais re-
lacionadas ao manejo florestal. Assim como as anteriores, está 
dividida em Sub-câmara Social Norte e Sub-câmara Social Sul.

A instância máxima do processo de tomada de decisão den-
tro do FSC é a Assembleia Geral de membros. Realizada a cada 
três anos, a Assembleia Geral é o momento em que os membros 
do FSC se reúnem para discutir temas relacionados ao manejo 
florestal e ao FSC. É o momento em que, por meio da apresen-
tação de moções (propostas de mudança), é possível alterar as 
regras de funcionamento do FSC, seja o estatuto, as políticas 
ou normas de certificação. As decisões na Assembleia Geral 
são tomadas a partir do consenso, definido pelo FSC como a 
ausência de oposição substancial, mas sem a necessidade da 
unanimidade. 

Assim, para que uma moção seja aprovada em uma Assem-
bleia Geral, é necessário que fique demonstrado que os votos 
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favoráveis a ela representam maioria simples em cada uma das 
câmaras, e 66,6% de todos os votos dos membros presentes re-
gistrados na Assembleia. 

Desta forma, o FSC estabeleceu um mecanismo formal de 
tomada de decisão a partir da busca pelo consenso entre repre-
sentantes de diferentes partes do mundo, com interesses varia-
dos, distribuídos entre setores ambiental, econômico e social. 
Tal mecanismo configura uma nova relação entre mercados e 
sociedade que merece especial atenção neste artigo.

constRução socIAl de meRcAdos

Conforme apresentado, o sistema FSC é configurado de tal 
forma que atores da sociedade civil participam do processo de 
elaboração das políticas e procedimentos que devem ser segui-
dos por empresas que queiram acessar os mercados de produtos 
certificados. Isto significa que atores sociais, neste caso, estão 
influenciando diretamente um mercado, participando da defini-
ção da forma como atores do setor privado devem realizar suas 
atividades produtivas. 

Esta constatação sugere que os mercados podem ser in-
fluenciados por demandas sociais. Mas, será possível que mer-
cados sejam realmente influenciados por algum fator diferente 
daquele que é o resultado do balanço entre oferta e demanda, 
expresso sob a forma de preços? Além de estar diretamente 
relacionada com a pergunta central deste estudo, esta questão 
está fortemente associada a um debate teórico bastante rico das 
ciências sociais contemporâneas, especialmente no estudo so-
ciológico dos mercados. 

Na visão neoclássica da ciência econômica, o mercado é 
um ente autônomo que se autorregula a partir do balanço entre 
forças de oferta e demanda e cujo funcionamento é tanto me-
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lhor quanto menor forem as interferências da sociedade e do 
Estado. Em tal concepção, os indivíduos são atores atomizados 
cujas decisões racionais são tomadas unicamente a partir da 
premissa universal da maximização de seus interesses. Sob esta 
visão, demandas sociais não devem influenciar os mercados, 
cujos possíveis impactos socioambientais seriam considerados 
externalidades, a serem corrigidas através de regulação estatal. 
De acordo com esta corrente teórica, e mesmo na Nova Econo-
mia Institucional; mecanismos de certificação são instrumentos 
de mercado necessários para reduzir a assimetria de informa-
ções entre produtores e consumidores, e que podem resultar em 
um aumento real no lucro de empresas certificadas em função 
da agregação de valor no produto, obtida através da diferen-
ciação (rotulagem) do produto na prateleira do mercado (Sedjo; 
Swallow, 1999; Mason, 2008). 

A corrente de estudos sociológicos dos mercados, por sua 
vez, se opõe a tal concepção, ao destacar a importância das in-
terações sociais no funcionamento dos mercados (Granovetter, 
1985, 2005; Callon, 1998; Abramovay, 2004), e ao defender que 
outras variáveis, além do autointeresse, influenciam a tomada 
de decisões dos agentes econômicos. 

Sob esta ótica, os autores da Nova Sociologia Econômica 
demonstram que os mercados não são esferas opacas, onde não 
existem interações sociais e onde toda a informação necessária 
para subsidiar a decisão de compra e venda de produtos é ex-
pressa através dos preços. Pelo contrário, os mercados são vistos 
como campos onde os atores sociais interagem permanentemen-
te, definindo por meio desta interação a forma como o campo 
se configura (Bourdieu, 2005). As estruturas de um campo são 
determinadas de forma hierarquizada pela localização diferen-
ciada dos agentes sociais em seu interior, e este posicionamento 
hierarquizado dos agentes sociais se dá a partir da distribui-
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ção desigual das diferentes formas de capital entre eles (capi-
tal econômico, capital político, capital cultural, capital social e  
capital simbólico). 

O conceito de campo é utilizado de forma central por Neil 
Fligstein em sua contribuição ao estudo de mercados. Para ele, 
os mercados se estabilizam por meio do balanço de poder entre 
agentes em um dado campo a partir da formação de direitos de 
propriedade, estruturas de governança, concepções de controle 
e regras de troca (Fligstein, 2001). 

Aplicar os conceitos da Nova Sociologia Econômica ao mer-
cado de produtos florestais nos leva a enxergá-lo como um cam-
po onde empresas dos diferentes elos da cadeia produtiva se 
posicionam de forma hierárquica, de acordo com a quantidade 
acumulada de capital. A interação existente entre estes atores 
se dá de uma forma que vai muito além do que uma simples 
medida de preços. Estes atores se conhecem, comunicam-se, 
compartilham tecnologias, informações sobre fornecedores, 
etc.. Para isso, precisam desenvolver suas habilidades sociais e 
assim conseguir induzir a cooperação dos demais, conquistando 
um melhor posicionamento no campo. 

A maior parte da literatura de Sociologia Econômica que 
estuda mercados estabelece como foco de suas análises as in-
terações sociais e os conflitos existentes entre as diferentes 
firmas que compõem um determinado mercado. Esta aborda-
gem, em geral, não incorpora a relação existente entre estas 
firmas e os outros diversos atores sociais que não fazem parte 
da cadeia produtiva, tais quais as ONGs, os movimentos so-
ciais e o Estado. Bartley (2007, p.309) também observa esta 
deficiência na literatura e se propõe a analisar os mercados 
através de uma abordagem que ele denomina como “constru-
ção política dos mercados”, em que os mercados são formados 
por meio da interação entre empresas e todos os demais atores 
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sociais, que de alguma forma influenciam e são influenciados 
pelo mercado.  

AutoRIdAde e legItImIdAde em pRocessos de goveRnAnçA

Não é trivial o fato de haver atores da sociedade civil par-
ticipando em processos de definição de normas e critérios de 
produção a serem seguidos pelo setor privado. Tampouco é co-
mum que agências governamentais não tenham um papel cen-
tral nestes processos, ou em alguns casos, nem participem de-
les. Assim, a discussão proposta neste item é de fundamental 
importância.

Regulação pode ser definida, em poucas palavras, como o 
processo pelo qual se impõem limites sobre o comportamento 
de determinados atores da sociedade, contendo regras que, em 
geral, não são voluntárias (Meidinger, 2002). Tradicionalmente, 
o ato de se regular, ou de se criar regulamentações, é um dever 
dos governos, e o alvo das regulamentações é, na maior parte 
dos casos, o setor privado.  Estes dois lados, público e priva-
do, ficam geralmente separados, sendo um o criador das regu-
lamentações e o outro aquele que deve segui-las. Contudo, o 
deslocamento do poder regulatório, antes centrado unicamente 
em governos, para outras esferas da sociedade, tem sido alvo de 
intensa investigação no campo da ciência política, pelo menos 
desde o final da década de 1980.

Essas transformações sociais resultaram no surgimento de 
novas formas de governança internacional, marcadas por alte-
rações substanciais no lócus de autoridade e dos mecanismos 
de controle da sociedade. Novas “esferas de autoridade” foram 
concebidas, em muitos casos se deslocando do ambiente políti-
co para o ambiente econômico e social (Rosenau, 2000).
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Em um mundo onde a autoridade sofre deslocamento contí-
nuo, Rosenau (2000) se preocupou em estudar como poderiam 
existir formas de governança independentes de governo. Para o 
autor, para que exista um sistema de governança sem governo, 
“[...] devem ser concebidas determinadas funções que precisam 
ser executadas para dar viabilidade a qualquer sistema huma-
no, mesmo que o sistema não tenha produzido organizações 
e instituições incumbidas explicitamente de exercê-las [...]”  
(Rosenau, 2000, p.14). Entre estas numerosas funções neces-
sárias, o autor cita a de interagir com os desafios externos que 
ocorrem no sistema; evitar que conflitos entre os membros ou 
facções provoquem uma destruição irreparável, buscar recursos 
para a preservação e o bem-estar do sistema e definir objetivos 
e condutas destinadas a alcançá-los. 

Estas atividades são evidentes nas operações dos governos 
que desenvolvem constituições para regulamentar internamente 
a conduta da população, ou assinam tratados que os orientem in-
ternacionalmente. Entretanto, durante este período de mudança 
mundial rápida e ampla, as constituições nacionais e os tratados 
têm sido prejudicados, ou ao menos se tornam insuficientes, na 
medida em que a agenda global passa a ser repleta de temas 
transnacionais e interdependentes, como as crises monetárias, 
os efeitos do mercado internacional, o terrorismo, o tráfico de 
drogas, a poluição ambiental e a dilapidação dos estoques de 
recursos naturais. 

Todas estas questões resultam em um movimento de des-
locamento dos centros de autoridade (Rosenau, 2000). O autor 
destaca, repetidamente, que não se trata de questionar ou des-
considerar a soberania dos governos, mas sim de reconhecer 
que uma parte de sua autoridade foi transferida para coletivida-
des sub e supranacionais. 
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Assim, de maneira mais ampla, sistemas de governança são 
formas ou processos de ordenação de comportamentos, criados 
no entorno de valores, interesses e objetivos comuns, comparti-
lhados entre os diversos atores que compõem o sistema, deriva-
dos ou não de uma autoridade política centralizada. Caracteri-
zam-se por mecanismos cujo funcionamento – e, portanto, a sua 
própria existência – depende da aceitação daqueles que segui-
rão suas diretrizes (Rosenau, 2000, p.16). Ou seja, é necessário 
que o sistema defina mecanismos de legitimidade para que a sua 
autoridade em definir as normas de conduta seja reconhecida 
e aceita por aqueles cujo comportamento pretende-se ordenar. 
Assim, na medida em que o sistema consegue construir e manter 
legitimidade, ele realmente existe enquanto um mecanismo de 
governança, já que seus valores, objetivos e diretrizes são com-
partilhados e aceitos por todo o grupo envolvido, resultando em 
um novo padrão de comportamento frente ao tema em questão. 

Entretanto, podem existir sistemas compostos unicamente 
por atores não-governamentais (que inclui organizações da so-
ciedade civil e setor privado), conforme demonstrado por diver-
sos trabalhos que definiram o conceito de sistemas de governan-
ça não estatais, orientados pelo mercado, ou sistema NSMD na 
sigla em inglês4 (Cashmore, 2002; Bernstein; Cashore, 2004). 
Nestes casos, o processo de construção de autoridade para for-
mular normas de comportamento é mais complexo, pois na prá-
tica não se baseiam em um poder hierárquico para fazer, através 
de fiscalização e polícia, com que as normas sejam cumpridas. 
Na ausência deste poder formal, outras formas de legitimação e 
construção de autoridade precisam ser desenvolvidas para que 
o sistema consiga condicionar o comportamento de atores da 

4. Non-State Market Driven (NSMD) governance systems.
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sociedade para resolver problemas coletivos (Cashore, 2002; 
Bernstein; Cashore, 2004).

O conceito de legitimidade utilizado por estes autores segue 
a definição criada por Suchman (1995, p.574), segundo a qual 
“legitimidade é uma generalizada percepção, ou suposição, de 
que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou 
apropriadas, em um determinado sistema social de normas, va-
lores, crenças e definições”. 

O FSC caracteriza- se como um sistema de governança na 
medida em que busca ordenar a atividade de produção florestal, 
por meio de um mecanismo que envolve atores que comparti-
lham um mesmo objetivo, ainda que este objetivo derive de in-
teresses diferenciados. Estes interesses se expressam por meio 
do mercado, já que as empresas aderem ao sistema na busca por 
ganhos, reputacionais ou financeiros. 

Para Cashore (2002, 2006), é no mercado de produtos flo-
restais que a legitimidade política do FSC é construída. Sob esta 
perspectiva, a legitimidade do FSC é dada por audiências ex-
ternas que participam deste mercado, distribuídas entre quatro 
principais grupos de interesse: i) produtores florestais; ii) com-
pradores de produtos florestais (que inclui consumidor final, 
processadores e revendedores); iii) o Estado, e; iv) os grupos 
sociais (que inclui organizações ambientalistas, sindicatos, mo-
vimentos sociais e mídia) (Cashore, 2002, p.511).

A principal pergunta dos trabalhos de Cashore e Bernstein 
acima apresentados – que poderia ser formulada como: De onde 
vem a legitimidade do FSC? – é bastante semelhante à pergun-
ta central deste trabalho. Entretanto, a resposta aqui formulada 
é diferente daquelas defendidas por estes autores. Cashore e 
Bernstein elaboram suas análises observando o FSC como um 
“sujeito determinado”, uma entidade ou organização individual, 
que se relaciona com empresas e com organizações da socieda-
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de civil – denominadas por eles como “audiências externas” – 
que busca, por meio de ações específicas, construir suas bases 
de legitimidade necessárias para definir e impor normas socio-
ambientais a produtores florestais ao redor do mundo. 

Em uma perspectiva diferente daquela é que defendida por 
estes autores, aqui buscamos demonstrar que é no processo de 
tomada de decisão interna do FSC que acontece o principal pro-
cesso de legitimação do sistema. Assim, para fins de análise, as 
organizações e as empresas que fazem parte destes processos 
de tomada de decisão nas Assembleias Gerais do FSC deixam 
de ser consideradas como audiências externas, já que o FSC é 
composto por estes atores e a organização FSC não existiria sem 
eles. 

ARenA multIssetoRIAl de negocIAção e AcoRdo

Conforme já mencionado, a Assembleia Geral (AG) do FSC 
é a instância máxima de decisão da organização. É durante as 
AGs, que acontecem a cada três anos, que os membros do FSC 
se encontram para tomar as decisões necessárias ao andamento 
das atividades da organização. Propostas de alterações estatu-
tárias ou de políticas e procedimentos do FSC são apresentadas 
previamente pelos membros, denominadas moções que repre-
sentam, em sua essência, as aspirações setoriais de um grupo 
específico sobre o sistema FSC. 

Durante os primeiros dias da AG, os membros discutem es-
tas moções em um exercício de negociação e convencimento. 
É necessário consenso, representado pela maioria de votos a 
favor em cada câmara (social, ambiental e econômica), para que 
uma moção seja aprovada. Caso não exista consenso, a moção é 
reprovada e o sistema não incorporará a proposta apresentada.
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Ainda que pareça ser impossível que decisões possam ser 
tomadas a partir de consenso entre grupos cujos interesses são 
díspares e até antagônicos, surpreendentemente a taxa de apro-
vação de moções nas AGs do FSC é bastante alta, conforme 
demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Taxa de aprovação de moções nas AGs 2005 e 2008

As moções apresentadas para votação, conforme apresen-
tado na Tabela 1, são aquelas que passaram pelo processo de 
negociação que antecede a votação e, em sua maioria, sofreram 
ajustes para que pudessem ser aceitas pelas demais câmaras. 
Isso demonstra que o processo de negociação e ajuste do texto 
da moção a ser submetido para apreciação da AG é uma prática 
bastante utilizada entre os membros do FSC, fundamental para 
a aprovação de moções. Propostas radicais, com pouca abertura 
para a negociação com os demais atores, costumam ser repro-
vadas por não contemplarem os diferentes interesses que com-
põem a arena de negociação.

Analisar a evolução temporal de alguns temas nas AGs do 
FSC possibilita um melhor entendimento do processo pelo qual 
os interesses dos diferentes atores são confrontados durante as 
negociações para aprovação de moções. Temas que são discuti-
dos recorrentemente nas AGs representam contestações de um 
grupo específico, que encontram resistência dos demais grupos 
e, portanto, não conseguem ser facilmente resolvidos.
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Talvez o mais simbólico destes temas na história do FSC 
seja a questão relacionada à inclusão de critérios sociais na 
certificação de cadeia de custódia. Conforme já mencionado, 
critérios socioambientais são aplicados apenas na certificação 
de manejo florestal, sendo que nas demais etapas da cadeia de 
produção aplicam-se apenas critérios de rastreabilidade. Esta 
tem sido, pelo menos desde 1999, uma forte demanda por parte 
de organizações trabalhistas associadas ao FSC, em especial 
a Federação Internacional de Trabalhadores da Construção 
e Madeira (FITCM). O principal contraponto a esta demanda 
vem da câmara econômica que se preocupa com o aumento no 
custo da certificação de cadeia de custódia que esta medida  
representaria.

O representante da FITCM no FSC apresentou moções so-
bre este tema nas AGs de 1999, 2005 e 2008. Em cada uma 
delas o texto inicial da moção tinha um caráter bastante radical 
e definitivo, demandando que o FSC incorporasse critérios so-
ciais ao longo de toda a cadeia produtiva. Nas três situações, a 
moção foi negociada com as demais câmaras e o texto foi altera-
do durante esta negociação, sendo abrandado para que pudesse 
ser aceito pelas câmaras econômica e ambiental. E, nas três 
situações, as moções foram finalmente aprovadas por consenso 
no processo de votação. As propostas aprovadas, ainda que não 
representassem exatamente o que pretendia o representante das 
demandas trabalhistas, significaram melhorias graduais em di-
reção ao seu objetivo final.

O registro das negociações sobre este tema durante a AG 
2008 ilustra o processo de diálogo e convencimento que ca-
racterizam a discussão sobre moções. A primeira discussão 
dos membros da câmara econômica sobre esta moção foi mar-
cada por objeção absoluta à proposta. Os membros da câmara 
econômica argumentaram contra a aprovação da moção com 
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frases como: “[...] auditoria social é uma nova auditoria, adi-
cionará pelo menos um dia a mais da auditoria de cadeia de 
custódia [...]”; “[...] isso vai aumentar muito o custo de cer-
tificação [...]”; Após o seguinte posicionamento, a discussão 
terminou com a unanimidade de todos os membros em votar 
contra a moção. 

[...] se começarmos a adicionar critérios sociais na cadeia de 
custódia, a câmara ambiental vai querer também adicionar 
critérios ambientais na cadeia de custódia. Precisamos pen-
sar no futuro e decidir o quanto queremos incrementar um 
padrão que é basicamente de rastreabilidade [...]5 

Em segunda discussão sobre o tema com a Câmara Econô-
mica, o proponente da moção apresentou sua proposta e argu-
mentou que o que se solicitava era o mínimo, pois não é aceitá-
vel que uma empresa certificada pelo FSC possa ter situações 
trabalhistas degradantes. Argumentou também que, embora 
isso possa representar custos adicionais, os mesmos se justifi-
cam, pois implementar esta moção contribuiria para aumentar 
a credibilidade do FSC e, portanto, o valor do certificado em 
um produto. Esta discussão termina com um membro da câmara 
econômica se propondo a ajudar o proponente a adequar o texto 
da moção para que se torne um pouco menos radical e possa ser 
aprovada. 

Ao final, o texto da moção que foi levado à votação não mais 
exigia que o FSC incorporasse critérios sociais na certificação 
de cadeia de custódia, mas sim que incluísse as convenções 
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

5. Gravações feitas durante a reunião da câmara econômica, no dia 05 de 
dezembro de 2008. Tradução nossa.
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nos contratos de certificação. Assim, os auditores não precisa-
riam avaliar critérios adicionais durante uma auditoria de ca-
deia de custódia – não implicando em custos adicionais – mas 
poderia cancelar o contrato com uma empresa caso fossem iden-
tificadas evidências de desrespeito às convenções fundamentais 
da OIT. Nesta forma, a moção foi aprovada por consenso pelas 
três câmaras do FSC. 

O processo de negociação que resultou na aprovação desta 
moção na AG 2008 é bastante simbólico, pois o tema possui um 
histórico de evolução de quase dez anos e isso permite que se 
identifiquem as conquistas gradativas de um grupo de interesse 
cujo objetivo é facilmente identificado. Também muito repre-
sentativo de toda a negociação que acontece durante uma AG do 
FSC: para cada moção apresentada, um processo semelhante a 
este se desenvolve durante os dias que antecedem a sessão for-
mal de votação, culminando na aprovação ou não da moção por 
parte dos membros do FSC. Característica comum destas nego-
ciações é a disposição dos proponentes para discutir o conteúdo 
e as implicações de sua proposta, escutar as reações dos atores 
das demais câmaras, e trabalhar conjuntamente com eles para 
elaborar uma proposta que contemple, ainda que, os diversos 
interesses envolvidos no tema em questão. 

O desenrolar deste processo faz com que os interesses de 
cada grupo se tornem conhecidos por todos. Esta é uma nego-
ciação marcada pela transparência de interesses, onde o posi-
cionamento de cada grupo sobre o tema é apresentado, debatido 
e, quando possível, busca-se uma forma de encaminhamento 
que contemple o interesse de um grupo, e não conflite com os 
interesses dos demais. O resultado desta negociação é, necessa-
riamente, um acordo entre as partes cujo produto – o texto final 
das moções aprovadas – geralmente não representa de forma in-
tegral o objetivo de um grupo, mas sim, o melhor possível dentro 
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dos limites que foram estabelecidos e comunicados abertamente 
pelos demais grupos. 

Por meio deste desenho institucional, cujo mecanismo de 
tomada de decisões permite o acesso e a participação dos dife-
rentes grupos interessados, as moções aprovadas representam 
ações que foram reconhecidas por todos como algo importante 
para a continuidade do sistema. Este reconhecimento é justa-
mente o ponto central da legitimidade dada por cada um destes 
atores ao FSC, pois as decisões tomadas nas AGs moldam a 
configuração do sistema e a forma como ele será operado ao lon-
go da cadeia produtiva. Por ter participado destas decisões, os 
atores reconhecem que as alterações que serão feitas no sistema 
estão de acordo com seus interesses e objetivos, fortalecendo 
a percepção de que as ações desta entidade são desejáveis e 
apropriadas.

No caso da moção proposta pela FITCM, o fato de ter sido 
aprovada representa uma conquista para os representantes dos 
trabalhadores, ainda que não seja exatamente aquilo que se es-
perava. Ainda assim, esta federação continua participando do 
FSC e leva o mesmo assunto para discussão, por confiar que os 
avanços graduais são parte de um processo de construção. Ao 
manter-se como membro do FSC, a FITCM legitima o sistema, 
pois reconhece que os seus interesses são considerados. Esta 
legitimação acaba sendo uma sinalização para as confederações 
e os sindicatos locais de que a certificação FSC é algo desejável 
e apropriado.

A interação entre os atores que participam e apóiam o FSC 
acontece de forma institucionalizada em uma arena de negocia-
ção política que é a Assembleia Geral do FSC. Esta arena se 
aproxima bastante da definição de “campos bourdieusianos”, 
onde os diversos atores se posicionam de forma hierárquica 
de acordo com a quantidade de capital disponível (Bourdieu, 
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2005). Cada ator que interage neste campo possui seus interes-
ses e objetivos próprios, utiliza constantemente suas estratégias 
e habilidades sociais para obter um melhor posicionamento no 
campo, para consequentemente alcançar seus objetivos. Em 
consonância com o conceito proposto por Fligstein (2001), os 
atores que fazem parte do FSC desenvolvem habilidades sociais 
que são utilizadas para induzir a cooperação dos demais, na in-
tenção de se estabilizar o campo por meio de um balanço de 
poderes entre todos os atores envolvidos. 

É justamente este objetivo de manter os diversos interes-
ses continuamente contemplados na arena de negociação que 
mantém a estabilidade social do sistema. Os atores sabem que, 
se uma das câmaras sentir que seus interesses não são contem-
plados, a estabilidade pode ser ameaçada, e o sistema pode 
perder sua credibilidade. Esta possibilidade iminente de rup-
tura, especialmente por ser um sistema formado por atores que 
possuem interesses antagônicos, leva-nos a buscar elementos 
para compreender de que forma este sistema conseguiu romper 
o “ciclo vicioso” da desconfiança e não colaboração, e alcançou 
um “ciclo virtuoso” de confiança e cooperação (Putnam, 2005).

A confiança que existe entre os atores envolvidos nesta arena de 
negociação é um elemento central para que prevaleça o ambiente de 
cooperação. Leach e Sabatier (2005) estudaram a formação deste am-
biente de confiança em arenas multissetoriais de discussão e elabora-
ção de políticas públicas, e demonstraram que a abordagem da esco-
lha racional explica apenas em parte este processo, sendo necessário 
aportar elementos da psicologia social para uma melhor compreen-
são do fenômeno como um todo. Para eles, “confiança envolve cren-
ça ou convicção na propensão do outro em manter suas promessas, 
negociar honestamente, mostrar respeito por outros pontos de vista, e 
expressar algum nível de preocupação com o bem estar dos demais”  
(Leach; Sabatier, 2005, p. 492, tradução nossa).
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conclusão

O FSC é uma organização que funciona como uma arena 
de negociação política entre diversos grupos de interesse que 
formam o campo do mercado de produtos florestais certificados. 
Estes grupos reconhecem o FSC como uma forma para alcançar 
seus objetivos e interesses, sejam eles relacionados a ganhos 
financeiros ou reputacionais no caso de empresas do setor pri-
vado, ou relacionados à redução dos impactos socioambientais 
da exploração florestal, no caso das organizações ambientalistas 
e sociais. 

Na medida em que o FSC se propõe a resolver, ou ao menos 
minimizar, o problema coletivo da exploração predatória de flo-
restas, e quando isso se torna um objetivo comum aos diversos 
atores, este se qualifica como um sistema não governamental de 
governança sobre o uso de recursos florestais. Ainda que tenha 
como foco a alteração do mercado de produtos florestais, este 
sistema é marcado por interações sociais entre atores da socie-
dade civil que não participam diretamente de sua cadeia de 
produção e comercialização. Ao menos não na forma tradicional 
das relações comerciais e de competição que existem entre em-
presas de um mesmo setor. 

As interações entre os atores que conformam o campo do 
mercado de produtos florestais são marcadas por contestações 
da sociedade civil acerca dos impactos da exploração predató-
ria de florestas. O FSC foi criado a partir destas contestações e 
atualmente possui uma dinâmica de funcionamento cujos fun-
damentos ainda residem na interação que existe entre os atores 
da sociedade civil e as empresas do setor florestal. Por isso, a 
criação do FSC e o seu funcionamento não podem ser expli-
cados unicamente pela abordagem utilitarista e mercadológica, 
segundo a qual os mecanismos de certificação são criados para 
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resolver uma imperfeição do mercado para empresas diferen-
ciarem seus produtos e reduzirem problemas de assimetria de 
informações. Esta abordagem não é suficiente para explicar os 
motivos pelos quais este sistema agrega atores de tão variados e 
antagônicos interesses. 

Para explicar por que este mecanismo não governamental 
se tornou uma estratégia convergente para atores com interes-
ses antagônicos, faz-se necessária uma abordagem político-ins-
titucional que reconheça o mercado como um campo de intera-
ções sociais, e o FSC como uma arena de negociações políticas 
onde estes interesses são confrontados. Para que todos estes 
interesses sejam contemplados na configuração do sistema,  
utilizam-se mecanismos institucionais de tomada de decisões 
baseados na busca pelo consenso. Se não houver consenso, não 
se toma decisão. 

As análises aqui apresentadas demonstraram que este dese-
nho institucional possibilita o acesso e a participação dos dife-
rentes grupos de interesse nos processos de tomada de decisão 
que regem o funcionamento do sistema, confirmando, portanto, 
a hipótese central do estudo. É a partir da percepção de cor-
responsabilidade para com os encaminhamentos, e de confiança 
sobre a justiça do processo decisório, que os atores com interes-
ses antagônicos legitimam o FSC e o reconhecem como uma ins-
tituição desejável e apropriada. Além disso, demonstraram que 
a legitimidade do FSC é instável, pois é marcada por constantes 
contestações dos grupos de interesse, materializadas nas moções 
que são discutidas nas Assembleias Gerais. A fortaleza do siste-
ma também pode ser seu maior risco, uma vez que a não adoção 
correta e efetiva das moções aprovadas poderá resultar em um 
ambiente de desconfiança e perda gradativa de legitimidade.  
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Resumo

 
Este texto apresenta os principais 
resultados da Tese de Doutorado 
intitulada As barreiras para a im-
plantação de concessões florestais 
na América do Sul: os casos de Bo-
lívia e Brasil. A Tese foi defendida 
em agosto de 2010 e realizada no 
âmbito de uma convenção de co-
tutela entre a Universidade de São 
Paulo e o Instituto AgroParisTech 
na França. O estuda concentra-se 
na aplicação de um novo instru-
mento jurídico e administrativo 

AbstRAct

This text presents the main re-
sults of a doctoral thesis named 
Barriers for forest concession im-
plementation in South America: 
the Bolivia and Brazil cases. The 
research was performed under 
a co-tutelage agreement signed 
between São Paulo University 
and the AgroParisTech Institut in 
France. The aim of the study was 
to better understand why forest 
concessions have so many diffi-
culties to be established in Boli-
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para a gestão de florestas públicas 
no Brasil e na Bolívia denomi-
nado de concessões florestais. A 
concessão de florestas é a forma 
dominante de gestão de florestas 
públicas em quase todos os países 
da África Central e Ocidental. 
Este trabalho de investigação 
centra-se sobre os principais 
obstáculos enfrentados pelas 
autoridades florestais bolivia-
nas e brasileiras para implan-
tar as concessões florestais na 
escala inicialmente prevista. O 
estudo é realizado com base na 
região amazônica de cada país: 
nas terras baixas bolivianas e, 
no Brasil, na região da rodovia  
Cuiabá-Santarém (BR-163). Um 
cenário de confusão fundiária, 
em que há batalhas por pedaços 
de territórios florestais é apre-
sentado, onde as alianças polí-
ticas são forjadas para favorecer 
outros padrões de uso das terras, 
além da aplicação de concessões 
florestais em grande escala poder 
ser inviabilizada ou ficar bastante 
reduzida.

Palavras-chave: Gestão de flo-
restas; Direitos de propriedade; 
Amazônia brasileira; Amazônia 
boliviana; Certificação FSC.

via and Brazil. Forest concessions 
of various types are the dominant 
form of forest tenure in almost 
all the forest countries of West 
and Central Africa. Forest con-
cession implementation in these 
countries has generated many 
expectations and investments in 
law changes. This research work 
focuses on the main barriers fa-
ced by Bolivian and Brazilian fo-
rest authorities in implementing 
forest concession on the scale 
initially planned.  This empiric 
study focused on each country’s 
geographically-delimited regions 
of Amazon: in the Bolivian lo-
wlands region and in the Brazi-
lian Cuiabá-Santarém Highway 
(namely BR-163). We show in 
this study that under a tenure un-
certainty scenario, in which there 
are battles for territorial pieces 
and political alliances are forged 
that prefer other land use (and fo-
rests uses also) patterns the forest 
concessions implementation on a 
large scale will be jeopardized in 
these territories. 

Key words: Forest management; 
Property rights; Brazilian Ama-
zon; Bolivia lowlands, FSC certi-
fication.
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IntRodução

As florestas (Temperadas e Tropicais) cobrem cerca de 
quatro bilhões de hectares no planeta (FAO, 2005, 2009).  
Estima-se que a maior parte destas florestas (75%) está sob do-
mínio público e é administrada por governos nacionais, locais ou 
regionais (RRI e OIMT, 2009). Em vários países, desenvolvidos 
e em desenvolvimento, um dos meios de conceder e regular os 
direitos de propriedade sobre estas áreas é por intermédio das 
concessões florestais (Gray, 2000, 2002, White e Martin, 2002). 

Concessão é um ato legal tomado por uma autoridade públi-
ca que atribui a uma pessoa privada o direito de uso ou um pri-
vilégio (FAO, 1999, p.8). Na legislação brasileira, assim como 
na legislação francesa, esta definição inclui ainda a noção de 
que o ato da concessão envolve a delegação de direitos e de-
veres, do poder público para um agente privado. Esta relação é 
mediada por um contrato e envolve a necessidade de pagamento 
(Karsenty, 2007, Brasil, 2006). 

Concessões florestais podem ser outorgadas tanto para comuni-
dades tradicionais e populações indígenas quanto para as indústrias 
madeireiras, dependendo da legislação de cada país. Muito embora 
as duas categorias de concessão estejam previstas na legislação de 
alguns países que adotaram este modelo, as concessões florestais, 
destinadas às indústrias predominam na maioria dos contextos estu-
dados. Isto se deve, em parte, às dificuldades (incluindo os custos de 
exploração e de transporte) que as comunidades e populações indí-
genas ainda enfrentam para adquirir e manter direitos de proprieda-
de sobre os recursos florestais (RRI e OIMT, 2009, Drigo, Piketty e 
Abramovay, 2009, Ezzine de Blas e Perez, 2006). Quanto ao objeto 
do contrato de concessão, este pode incluir o direito de exploração 
madeireira, de produtos não-madeireiros e até mesmo de serviços, 
como o turismo ecológico.

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   355 23/8/2013   12:04:50



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)356

No contexto internacional, as mais antigas experiências 
com concessões florestais encontram-se nos países que in-
tegram a África Central e Ocidental. Nestas regiões os regis-
tros apontam a adoção do modelo desde o final do século XIX  
(Coquery-Vidrovitch, 2001). Estima-se que existam cerca de 55 
milhões de hectares de florestas públicas concedidas em seis 
países integrantes da região central africana (Camarões, Gabão, 
Congo, República Democrática do Congo, República Centro 
Africana e Guiné Equatorial) (Karsenty, 2007). 

Na Ásia, as concessões florestais cobrem 69 milhões de hecta-
res. Deste total, 38 milhões de hectares estão localizados na Indoné-
sia (Gray, 2002, RRI, 2008, OIMT, 2005). Neste país as concessões 
tornaram-se o principal método de alocação de direitos sobre as flo-
restas no período do governo de Suharto (Singer, 2009).

Nas Florestas Tropicais das Américas, os estudos reportam 
a existência de contratos de concessão sobre uma superfície de 
34 milhões de hectares de florestas (OIMT, 2005). Estas áreas 
estão no Suriname, Guiana, Venezuela, Guatemala (com predomi-
nância das concessões comunitárias e somente duas concessões 
industriais), Colômbia, Bolívia e Peru. Recentemente, o Brasil, 
adotou o modelo para gerir parte de suas florestas públicas. 

O balanço geral da implantação do sistema é de cerca de  
158 milhões de hectares no que se refere às florestas tropicais. 
Em relação às florestas temperadas, as maiores áreas sob regi-
me de concessão estão no Canadá. Na Rússia predominam os 
contratos, totalizando 332 milhões de hectares (Gray, 2002 e  
RRI, 2008).

Apesar de ser um dos principais modos de atribuição de 
direitos de propriedade sobre florestas há um vivo debate polí-
tico e acadêmico sobre os prós e contras desta opção (Hardner 
e Rice, 2000, Gray, 2002, Boscolo e Vincent, 2000, Karsenty 
et al., 2008). 
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Os argumentos favoráveis ao estabelecimento de concessões 
ressaltam as vantagens e potencialidades deste modo de gestão, 
entre elas: a) permitir aos governos superarem suas dificuldades 
para aproveitar economicamente os recursos das florestas públi-
cas, baseado na suposição que delegar a gestão para terceiros, 
balanceando incentivos e restrições, seria mais eficiente que a 
gestão direta; b) permitir aos governos desenvolver as regiões 
madeireiras menos povoadas e com pouca infraestrutura (mas, 
não totalmente isoladas) por intermédio dos investimentos dos 
futuros concessionários; c) diminuir a insegurança dos empre-
sários quanto aos seus direitos de acesso aos recursos florestais, 
no longo prazo e desta forma incentivá-los a investir em boas 
práticas e em certificação; d) retomar o controle sobre vastas 
áreas públicas em vias de apropriação privada (Gray, 2002, Ve-
ríssimo e Barreto, 2004).

Por outro lado, há quem veja problemas nesta opção. Os ar-
gumentos contrários realçam as fraquezas do modelo. Segundo 
algumas organizações como The Rainforest Foundation e Forest 
Monitor (2007), as concessões na África Central falharam em 
reduzir à pobreza porque privilegiaram a concessão de grandes 
extensões florestais às grandes empresas do setor. NEPSTAD 
(2003), comentando o movimento pela reforma da legislação no 
Brasil que viria a introduzir as concessões, declarou: 

[...] as concessões excluem as pessoas carentes das riquezas 
geradas pela indústria madeireira. Além disso, as concessões 
podem levar as indústrias - com as suas estradas, máquinas 
e pessoal - para as áreas menos perturbadas; sobrecarregar a 
capacidade administrativa do governo e prejudicar as empre-
sas legais que trabalham em áreas privadas [...].
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Merry et al. (2003) e Merry e Amacher (2005) colocam em 
evidência alguns riscos potenciais com a adoção de concessões. 
Os autores sugerem, por exemplo, que os governos (nacionais e 
estaduais) poderiam ser tentados a estender o modelo por todo o 
território florestal, em detrimento de uma política de expansão 
das áreas de preservação. A principal motivação dos governos 
para isso seria a possibilidade de capturar mais renda por inter-
médio da coleta de taxas sobre a exploração. 

Em outra linha de questionamento, Mendes e Macqueen 
(2006, p.18), ao analisar o setor florestal na Guiana, sugerem 
que promover as pequenas empresas madeireiras seria o me-
lhor caminho que investir em um sistema de concessões para 
indústrias de larga escala que tendem a se concentrar em al-
tos volumes, produtos primários de baixo valor como toras ou 
grandes peças de madeira serrada. Para os autores, os pequenos  
empreendimentos teriam maior capacidade para criar oportu-
nidades de emprego assim como maior ‘potencial’ para agregar 
valor e diversificar o uso das espécies florestais1.

Sem estarem alheios a essas críticas, os governos da Bo-
lívia e do Brasil promoveram as reformas na legislação que 
possibilitaram introduzir o modelo de concessão florestal. Em-
bora o Peru tenha feito o mesmo, os casos, boliviano e brasi-
leiro chamam a atenção pelos desafios sociais envolvidos bem 
como pelas expectativas que as duas iniciativas suscitaram, 
nacional e internacionalmente, principalmente por serem estes 
países dois grandes alvos do movimento de certificação inde-
pendente do Conselho Mundial para as Florestas (da denomi-
nação em inglês, Forest Stewardship Council) (Boscolo e Rios, 
2002, Contreras-Hermosilia e Rios, 2002, Corrales et al., 2005,  

1. Para uma crítica a esta visão do manejo florestal comunitário ver Djire, 
2004, Medina e Pokorny (2008) Karsenty et al. (2008), Lescuyer, Eba’a 
Atyi e Ceratti (2009), Ezzine de Blas e Pérez (2006).
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Veríssimo e Cochrane, 2003). O que revelam os levantamentos 
preliminares sobre a situação das concessões florestais nestes 
países?

Apesar dos investimentos e do apoio interno e externo, tanto 
a Bolívia quanto o Brasil enfrentam muitas barreiras para seguir 
com a implantação das concessões. Alguns números ajudam a 
entender a situação. 

A Bolívia conduziu suas reformas legais e implantou algu-
mas concessões no final dos anos 1990. O Brasil, depois de duas 
tentativas (nos anos 1970 e no início dos anos 2000) conseguiu 
aprovar, em 2006, uma nova lei de gestão de florestas, que in-
cluiu o estabelecimento de concessões (governo de Luís Inácio 
Lula da Silva).

A semelhança entre os dois casos reside no fato de que em 
ambos os contextos, as reformas legais e o sistema de conces-
sões foi incentivado e apoiado por um conjunto de organizações 
não-governamentais, nacionais e internacionais. Entre estas 
organizações podem ser citadas algumas gigantes como a The 
Nature Conservancy (TNC), WWF e Greenpeace2. Além disso, 
dois grandes projetos de cooperação internacional investiram 
recursos humanos e financeiros nos estudos prévios para definir 
as regras e o possível mapa das concessões. Na Bolívia, desem-
penhou um papel central o Projeto BOLFOR (Projeto Bolívia 
Florestal). No Brasil, o Programa Piloto para Proteção das Flo-
restas Tropicais (PPG7) forneceu relevantes contribuições para 
a elaboração das novas regras.

O primeiro gesto das autoridades florestais bolivianas foi 
classificar 28 milhões de hectares de florestas como parte do 
domínio florestal do Estado. Corrales et al. (2005) e Câmara 

2. No entanto, o Greenpeace é um dos principais opositores ao sistema na 
África Central e do Oeste.
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Florestal da Bolívia (2007), confirmam que o plano inicial do 
governo era separar 22 milhões de hectares que seriam des-
tinados, prioritariamente, para a produção madeireira. Uma 
parte desta superfície seria destinada às concessões florestais 
industriais e outra às concessões comunitárias. Porém, sobre 
esta mesma superfície, cerca de 20 milhões de hectares já eram 
reivindicados pelos povos indígenas para a demarcação de suas 
Terras Comunitárias de Origem (TCO).

Segundo os dados oficiais disponíveis, as concessões flores-
tais distribuídas às indústrias na Bolívia somavam, até 2007, 
pouco mais de cinco milhões de hectares (atribuídos em uma 
única vez, em 1997, por adesão das empresas ao novo regime de 
propriedade, sem realização de leilão). As concessões comuni-
tárias somavam pouco mais de seiscentos mil hectares. Por ou-
tro lado, crescia a emissão de licenças de corte em propriedades 
privadas e a demarcação das Terras Comunitárias de Origem 
avançava (Pacheco, 2008).

No Brasil, as metas iniciais de alocação de concessões eram 
também ambiciosas. Desde 2002, o Programa Nacional de Flo-
restas (PNF) desejava ampliar a área sob manejo florestal le-
gal na Amazônia Brasileira (Brasil, Plano de Outorga Florestal, 
2008 p.9). No início dos anos 2000, a meta era atingir uma área 
de 15 milhões de hectares sob manejo florestal “sustentável” na 
Amazônia Legal até 2011. Uma parte desta superfície se loca-
lizava em Florestas Nacionais já decretadas. Outra parte eram 
terras públicas cobertas por florestas, mas já ocupadas e sob 
disputa (terras devolutas da União e dos estados), 

Entre 2006 e 2009 as autoridades florestais brasileiras já 
haviam elaborado e publicado três Planos de Outorga Florestal 
(PAOFs), instrumento por intermédio do qual se planeja o ritmo 
anual de implantação das concessões. Em 2009, a meta anual 
de implantação já havia sido ajustada. De acordo com o Plano 
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de Outorga Florestal 2009, esperava-se alcançar a superfície de 
setecentos mil hectares de florestas sob regime de concessões 
naquele ano (Brasil, 2009). 

No entanto, apenas um processo de licitação de concessões 
florestais, iniciado em 2007, havia sido completado. No início 
de 2010, o balanço das concessões florestais no Brasil contabili-
zou noventa e seis mil hectares de florestas concedidos para três 
empresas em uma Floresta Nacional no estado de Rondônia. 
Um segundo edital de licitação, foi lançado e previa a concessão 
de cerca de 140 mil hectares de florestas em uma Floresta Na-
cional do estado do Pará. Quatro empresas haviam respondido 
ao edital e estavam em processo de avaliação documental. Um 
terceiro pré-edital para licitação de uma área de 340 mil hecta-
res na Floresta de Amanã, a primeira no Distrito Florestal Sus-
tentável da Rodovia BR-163, havia sido lançado e começavam 
as audiências públicas

O breve histórico apresentado acima aponta para o seguinte 
quadro: a) uma estagnação da implantação das concessões, in-
dustriais e comunitárias, na Bolívia, com tendência à reversão 
das concessões em prol de outros modos de acesso a terra e aos 
recursos florestais e b) uma baixa escala no estabelecimento de 
concessões no Brasil em comparação ao que fora planejado. Ao 
deparar-se com este quadro de dificuldade na implantação da 
política de concessões florestais nos dois países, este trabalho 
questiona: Por que razões a política de concessões florestais na 
Bolívia e no Brasil, apesar das expectativas geradas, avançou 
tão pouco em relação às metas de implantação planejadas nos 
dois países? Quais as pistas para chegar a uma resposta para 
esta questão? 

Especialistas na temática florestal têm insistido em seus 
trabalhos para o fato de que a questão florestal está imbrica-
da na questão fundiária (Le Roy, Karsenty e Bertrand, 1996,  
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Karsenty, 1996, Pacheco, 2008). Estes autores advogam a ne-
cessidade de aumentar a compreensão sobre a dinâmica de ocu-
pação e uso do solo e dos recursos naturais. Recursos estes que 
são compartilhados pela diversidade de atores que habitam os 
territórios florestais. Com base neste conhecimento é que seria 
possível compreender porque certas intervenções governamen-
tais funcionam ou não. 

Neste trabalho, resultado da Tese de Doutorado intitulada 
As barreiras para a implantação de concessões florestais na Ame-
rica do Sul: os casos de Bolívia e Brasil, nos dois casos estuda-
dos, os territórios florestais onde se demarcaram as florestas pú-
blicas e que pretende-se estabelecer concessões, é um espaço 
social compartilhado por grupos heterogêneos. No momento da 
aprovação e introdução deste novo modo de acesso às florestas, 
as disputas e as incertezas persistiam sobre quem teria mais 
direitos sobre o território e como estes direitos poderiam ser 
exercidos. Os interesses eram diversos. 

O estado, propositor da política como uma das soluções de 
gestão e regulação possíveis destes espaços, não teria como con-
tornar essa disputa. A análise da intervenção dos governos para 
ordenar os espaços florestais e atribuir direitos de propriedade 
sobre as florestas, executada em outras partes do mundo, princi-
palmente no continente africano, oferece um substrato fértil de 
onde se pode extrair um conjunto de elementos que permitem 
refletir sobre as barreiras com as quais se deparam também a 
Bolívia e o Brasil ao implantar sua política de concessões. 

Assim, a partir de uma revisão da literatura que analisa o 
problema da atribuição de direitos de propriedade sobre re-
cursos naturais (Le Roy, Karsenty e Bertrand, 1996 e, Schla-
ger e Ostrom, 1992) e dos estudiosos que utilizam a abordagem 
político-cultural para compreender as estratégias e interesses 
dos atores na formação e no desenvolvimento dos mercados  
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(Fligsten, 1990, 1996, 2001), formulou-se uma resposta provi-
sória (hipótese de trabalho central) à questão pesquisada:

Partindo da premissa de que tanto na Bolívia quanto no Bra-
sil, há uma pluralidade de atores, ocupando historicamente 
os territórios florestais e as florestas públicas, a baixa escala 
no estabelecimento de concessões florestais resulta da maior 
habilidade e força dos atores contrários ao novo regime para 
fazer valer seus interesses e garantir sua posição, enquanto os 
atores favoráveis às concessões (os desafiantes) não são sufi-
cientemente fortes para alterar o status quo no que se refere 
aos modos de ocupação, uso e gestão dos territórios florestais.

Não se trata de uma resposta tautológica e sim de um con-
vite ao exame empírico das forças sociais subjacentes às dife-
rentes formas de ocupação e uso do solo. Mais do que um me-
canismo de governança ou uma técnica administrativa, o exame 
das concessões é feito aqui a partir da força e da capacidade 
de liderança de diferentes grupos sociais em levar adiante suas 
proposições quanto ao manejo florestal.

Aspectos teóRIco-metodológIcos

Como mencionado anteriormente, a investigação apoiou-se 
no arcabouço teórico-metodológico de duas linhas de pensa-
mento. Por um lado, mobilizando conceitos e esquemas teóricos 
da nova economia institucional com sua abordagem sobre os 
domínios da propriedade, e por outro da sociologia econômica, 
do ponto de vista da abordagem político-cultural com foco no 
jogo de interesses entre atores.

North e Thomas (1973), ressaltam que os direitos de pro-
priedade encontram-se imersos na estrutura institucional da 
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sociedade e a criação de novos direitos de propriedade deman-
da novos arranjos institucionais para redefinir e especificar a 
maneira pela qual as “unidades econômicas” podem cooperar 
e competir. A esta observação Eggertsson (1994) acrescentaria 
que a fraqueza das análises convencionais dos direitos de pro-
priedade reside em sua limitação em entender o funcionamento 
das instituições informais, como elas evoluem e como elas se 
relacionam com as instituições formais.

Uma teoria “não convencional” dos direitos de propriedade 
deveria, então, levar em consideração a possibilidade de maior 
participação dos usuários na construção e aplicação efetiva 
de regras de posse e uso dos recursos naturais que são de seu  
interesse.

Ao chamar a atenção para a disputa dos atores em torno de 
diferentes modos de apropriação dos recursos em determinado 
território, a abordagem dos domínios da propriedade se aproxi-
ma, e pode ser articulada, com a abordagem político-cultural, 
desenvolvida pelo sociólogo americano Neil Flisgtein que se 
nutre dos trabalhos de Pierre Bourdieu (1977). 

Essa abordagem enfatiza que a ação social (governamental 
ou privada) tem lugar em arenas que podem ser chamadas de 
campos (Fligstein, 1990, 1996, 2001). Um campo é um conjun-
to de relações objetivas e históricas entre posições ancoradas 
em certas formas de poder (ou capital). Os campos contêm ato-
res coletivos (as organizações) que tentam produzir e manter um 
sistema de dominação. Nestes espaços os grupos dominantes e 
desafiantes podem se confrontar para alterar suas posições ou o 
próprio campo.

A teoria dos campos (Bourdieu, 2005) confere uma vanta-
gem para a análise em relação às linhas sociológicas convencio-
nais, pois oferece uma visão de como as ordens locais são cria-
das, sustentadas e transformadas. A criação ou transformação 
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das instituições – definidas como o conjunto de leis, normas, 
padrões de comportamento e valores que regem uma sociedade 
– resulta da interação entre atores se confrontando em cam-
pos. Por esta abordagem, os processos de cooperação envolvem 
sempre a capacidade de determinadas lideranças organizarem 
as agendas, criarem as histórias que dão coesão ao grupo, em 
suma, estabelecerem as condições de sua dominação. 

A escolhA dos cAsos 

A pesquisa restringiu sua abrangência a duas experiências 
de implantação de concessões da América do Sul. O Brasil e a 
Bolívia foram os países que melhor preencheram os critérios 
de seleção e onde os atores se dispuseram a cooperar com a 
pesquisa.

Ambos desenharam metas ambiciosas para o estabeleci-
mento de concessões florestais. As reformas na legislação, em 
ambos os casos, foram impulsionadas e apoiadas por agentes 
externos. Os obstáculos enfrentados no caminho da implantação 
das concessões, notadamente os conflitos em torno da ocupa-
ção do território florestal que colocava em oposição ou aliança 
diferentes grupos, era sem dúvida, o principal aspecto em co-
mum entre os dois vizinhos. Então, a possibilidade de observar 
e comparar os conflitos, os arranjos e as soluções desenvolvidas 
em cada contexto, tornou o estudo destes dois casos bastante 
interessante. 

Os meios de coletas utilizados para os dados qualitativos 
foram de dois tipos: a) entrevistas semiestruturadas e individu-
ais e b) observação de reuniões entre atores governamentais e 
não-governamentais que tratavam do tema concessões florestais  
ou da gestão florestal do espaço amazônico nos dois países.
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O trabalho de campo se estendeu de julho de 2007 a julho 
de 2009. Na Bolívia foram realizadas duas incursões, sendo a 
primeira em 2007 e a segunda em 2009. As entrevistas no Bra-
sil foram conduzidas em várias ocasiões entre julho de 2007 e 
julho de 2009. Uma gama de atores foi entrevistada, de madei-
reiros à pesquisadores da áea florestal. Além disso, observou-se 
reuniões de planejamento dos setores e dos governos dos dois 
países. Os dois casos foram analisados sob uma perspectiva his-
tórica, utilizando-se de procedimentos da pesquisa qualitativa.

ResultAdos obtIdos

Em primeiro lugar, tanto no caso brasileiro quanto no caso 
boliviano, evidenciou-se a multiplicidade de modos pelos quais 
os atores se apropriam de partes do território e definem as regras 
de uso da terra e dos recursos. Tanto os arranjos formais (acor-
dados na forma das leis) quanto os informais (acordados entre 
os atores), definem a posse e o uso das terras e florestas. É imor-
tante destacar que a superfície de 28 milhões de hectares de 
florestas que integra o domínio permanente do Estado boliviano, 
e que os quase 200 milhões de hectares de florestas públicas 
identificadas na Amazônia Legal Brasileira, não são territórios 
vazios, embora existam zonas mais isoladas onde ainda há pou-
ca disputa sobre a terra e sobre os recursos.

Em ambos os casos identificam-se pelo menos cinco tipos 
de ocupantes e detentores de direitos sobre estes espaços: i) 
empreendedores do setor madeireiro (micro, pequenos, médios 
ou grandes); ii) produtores do setor agropecuário; iii) agricul-
tores assentados pela reforma agrária; iv) povos indígenas e  
v) extrativistas. 

Nos dois países, o impulso para que a modalidade de con-
cessões florestais entrasse no arcabouço legal se originou do 
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lado de fora dos territórios florestais. As ONGs internacionais, 
os grandes projetos multilaterais de combate ao desmatamento 
e alguns empresários do setor florestal, trabalharam para que 
as reformas na legislação fossem aprovadas. O principal bene-
ficiário da aprovação do regime de concessões florestais foi um 
grupo seleto de empresas bolivianas e brasileiras que se relacio-
nam com mercados mais exigentes, principalmente o mercado 
norte-americano e o europeu. 

No início dos anos 2000, obter uma certificação socioam-
biental para os produtos madeireiros passou a constituir um 
requisito para que estas empresas pudessem manter e ampliar 
suas relações comerciais. A conquista do Selo Verde Florestal 
permitiria que essas empresas se diferenciassem do grupo maior 
de empresários que dominava a atividade madeireira nos dois 
territórios estudados e cujas práticas de exploração raramente 
conduzem ao uso racional das florestas. Porém, ficam algumas 
questões: como estas empresas atingiriam este objetivo se al-
gumas delas não conseguiam provar que possuíam o legítimo 
direito de posse e uso das florestas sob sua exploração? Como 
outras empresas interessadas em obter uma certificação iriam 
investir se não existiam novas superfícies florestais regulariza-
das, capazes de serem arrendadas ou mesmo adquiridas dentro 
da lei? Portanto, esta necessidade explica o interesse e o apoio 
dos empresários ao regime de concessões.

Nos dois países, entretanto, o interesse das organizações 
governamentais ambientalistas, das autoridades florestais e dos 
empresários diferenciados iria se deparar com um obstáculo 
maior: a confusão fundiária. 

Desta forma, a introdução de um novo modo de atribuição 
de direitos de propriedade sobre porções de terras florestadas, 
as concessões, colidi com outros modos de apropriação do espa-
ço. São estes modos que têm garantido o direito de uso de certos 
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indivíduos e grupos sobre as mesmas porções de florestas onde 
se pretende demarcar as áreas para concessão.

Por exemplo, na Bolívia os povos indígenas melhoravam sua 
organização e reivindicavam com mais força grandes porções 
do mesmo território por onde as concessões florestais se esten-
deriam. No Brasil, as sucessivas tentativas de separar o joio do 
trigo, ou seja, de examinar e declarar quem são os legítimos 
detentores de direitos de posse e uso dentro nas terras públicas 
ocupadas (quer seja dentro de unidades de conservação, quer 
seja nas terras devolutas) contabilizavam resultados ainda par-
ciais até 2006. Notadamente, a situação das FLONAS, decreta-
das, mas ainda não consolidadas, é um problema maior para o 
estabelecimento das concessões.

No caso brasileiro, especificamente, o estudo da dinâmica 
do setor florestal na Amazônia revela que a organização social 
da produção madeireira ainda é dominada por aqueles empre-
sários que se consideram, assim como na Bolívia, os legítimos 
promotores do desenvolvimento local. Da mesma forma como 
ocorre no vizinho sul-americano, de tal concepção ainda não 
faz parte a necessidade de conservar as florestas e os serviços 
ambientais que elas prestam. 

A aprovação de planos de manejo tecnicamente contestá-
veis ou falsos, o pagamento de propina para a liberação de li-
cenças de operação madeireira em terras públicas, a falsificação 
de documentos de transporte de madeira, entre outros artifícios, 
continuam garantindo o acesso aos recursos florestais e a sua 
comercialização.

A conclusão deste estudo, é que há um enorme descom-
passo entre as metas de implantação de concessões planejadas 
pelas autoridades florestais e sua capacidade de fazer com que o 
processo de regularização fundiária das terras públicas na Ama-
zônia avance com celeridade. 
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Portanto, o futuro das concessões florestais na Amazônia 
Brasileira é ainda incerto. Caso os problemas fundiários não 
sejam superados de forma mais ágil, poderão restar poucas em-
presas interessadas em investir em concessões, sabendo-se que 
elas já representam uma parcela pequena do setor florestal. 
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Resumo

Este artigo tem como finalidade 
apresentar, de forma resumida, 
os resultados obtidos na pesqui-
sa de Mestrado que objetivou 
investigar os direitos territoriais 
dos moradores da Ilha Monte de 
Trigo, localizada no município 
de São Sebastião, estado de São 
Paulo. Buscou-se apresentar o 
referencial teórico que difere o 
direito estatal do direito vigente 
em determinadas comunidades 
marginalizadas por conta da au-
sência do estado no reconheci-
mento e na garantia de direitos 
fundamentais. Alguns estudos 

AbstRAct

The purpose of this article is to 
present the results obtained in 
the master's research that inves-
tigated the territorial rights of 
the residents of Monte de Trigo 
Island, located in São Sebas-
tião, São Paulo State. The rese-
arch presented the theory that 
differs the law of the state from 
law in force in certain margina-
lized communities because of 
the lack of state recognition and 
of guarantee of fundamental ri-
ghts. According to studies, these 
communities elaborate customary 
rules to solver conflicts and regu-
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demonstraram que determinadas 
comunidades elaboram regras 
consuetudinárias com a finali-
dade de equacionar conflitos e 
regularizar situações cotidianas 
não contempladas pelo direito 
estatal. No caso das comunida-
des caiçaras/insulares foi apre-
sentado o referencial teórico que 
disciplina questões relacionadas 
ao uso coletivo dos recursos na-
turais no território terrestre e 
marinho. Em relação a comuni-
dade da Ilha Monte de Trigo, o 
estudo constatou a existência de 
convicções acerca dos direitos de 
permanecer na ilha devido a ocu-
pação mansa e pacífica, transfe-
rida de pais para filhos, ao longo 
de mais de dois séculos. Mostrou 
ainda que apesar da existência 
desta convicção, a comunidade 
não apresenta nenhum tipo de 
organização que lhes permita 
reivindicar direitos. Além disso, 
foram relatados alguns casos de 
venda informal da terra a pessoas 
de fora da comunidade da ilha. 
A pesquisa, que possui o caráter 
exploratório, foi realizada através 
de uma investigação que consis-
tiu no levantamento de dados por 
meio de pesquisa bibliográfica e 
documental (legislação, doutrina 
e jurisprudência), observações de 
campo e coleta de dados.

Palavras-chave: Direitos Territo-
riais; Comunidades Tradicionais; 
Ilhas.

larizing situations, not covered 
by state law. In the case of com-
munities of coastline/islands was 
presented the theory which regu-
lates the collective use of natural 
resources in the land and sea 
and, in relation to the community 
of Monte de Trigo Island, the stu-
dy found the existence of beliefs 
about the rights of remain on the 
island due to the calm and peace-
ful occupation, passed down from 
parents to children, for over two 
centuries. The research also sho-
wed that, despite the existence of 
this conviction, the community 
does not present any type of orga-
nization that allows them to claim 
rights. The research also reported 
some cases of informal selling of 
land by people outside the island 
community. The research was 
produced through of consultation 
of the literature and documents 
(legislation, doctrine and juris-
prudence), field observations and 
information collection.

Key words: Territorial Rights; Tra-
ditional Communities; Islands. 
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IntRodução 

Atualmente, no mundo, existem cinco tipos de sistemas ju-
rídicos em vigor, sendo o da “Civil Law” o predominante em 
países da América Latina. Neste sistema, o conteúdo do Direito 
é associado ou identificado com o que está estabelecido nas leis 
estatais. Estas, por sua vez, apresentam conteúdo de caráter ge-
ral, abstrato, coercível e impessoal e sofrem constantes adequa-
ções devido a necessidade de adaptarem-se a novas realidades 
produzidas pela sociedade. 

A busca pela abrangência e as diversas generalizações das 
leis estatais têm como consequência negativa, de maneira pa-
radoxal, certo distanciamento da problemática cotidiana que 
envolve contextos sempre peculiares.

Neste início de século, nota-se que o sistema jurídico bra-
sileiro em vigor segue incapaz de oferecer soluções a diversos 
problemas sociais. A distância existente entre as garantias 
constitucionais e a quantidade de indivíduos que ainda neces-
sita do reconhecimento e da proteção de direitos fundamentais 
demonstra problemas de ordem diversa. No entanto, muitas ve-
zes, a luta contra a violação dos direitos fundamentais e/ou a ga-
rantia destes promove avanços na conscientização de indivíduos 
(Alfonsín, 2003). 

Diversos exemplos de organização, mobilização e de luta 
institucional de grupos sociais foram constatados em pesquisas 
empíricas: Santos (1988, 1990) examinou as estruturas jurídicas 
internas de uma favela no Rio de Janeiro (RJ), que orientou a 
comunidade para a conquista coletiva de direitos fundamentais; 
Falcão (1984) pesquisou práticas jurídicas não-estatais produ-
zidas por populações marginalizadas envolvidas em conflitos 
patrimoniais e invasões urbanas em Recife (PE); e Melo (2001) 
verificou a existência de regras internas criadas por moradores 
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das praias de Redonda e Peroba, no município de Icapuí (CE), 
formuladas com a finalidade de resolver conflitos internos da 
comunidade relacionados ao uso e a ocupação das terras, bem 
como referentes a questões relacionadas a pesca e ao furto de 
apetrechos para pescaria. 

Este artigo se insere nesta temática, a partir do exame dos 
direitos territoriais analisados sob a perspectiva da comunidade 
de moradores da Ilha Monte de Trigo, localizada em São Sebas-
tião , estado de São Paulo, com destaque para as regras consue-
tudinárias e a outorga de direitos para permanecer no território 
ocupado. Para tanto, partiu-se de um referencial teórico que en-
tende o direito como algo mais abrangente do que o estabelecido 
na legislação estatal. 

Em geral, os caiçaras são os habitantes que ocuparam tradi-
cionalmente o ambiente costeiro e insular entre o Litoral Sul do 
estado do Rio de Janeiro e o Norte do estado do Paraná. São fru-
to da miscigenação entre portugueses e índios e, em menor grau, 
com escravos de origem africana (Branco, 2005). Trata-se de 
indivíduos que foram marginalizados desde o período colonial 
e que formaram grupos de lavrador-pescadores com um modo 
de vida diferenciado que inclui, dentre outras características, 
a vida em pequenos aglomerados, organizados no interior de 
unidades familiares, com atividades periódicas que se revezam 
entre a terra e o mar (Diegues, 2005). 

Há mais de duzentos anos vivendo na ilha, a comunidade 
desenvolveu um modo de vida peculiar, especialmente no que se 
refere a permanência na terra pela ocupação pacífica, transferida 
de pais para filhos numa sucessão ininterrupta ao longo dos anos. 
Por serem descendentes de indivíduos desprovidos de status ci-
vil ou político, os caiçaras apresentam certo distanciamento das 
normas estatais, bem como permanecem de forma irregular no 
território, sob o ponto de vista da legislação, até os dias atuais. 

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   378 23/8/2013   12:04:51



379Direitos territoriais Carolino e Diegues

A necessidade de organizar a vida cotidiana possibilitou aos 
nativos a criação de regras consuetudinárias para regular as di-
ferentes formas de apropriação dos recursos naturais existentes 
na terra e no mar. São regras que vão desde o uso individual 
ao coletivo desses espaços e geralmente são estabelecidas por 
meio de relações de parentesco, compadrio e ajuda mútua so-
bre as quais incidem direitos e deveres individuais e coletivos  
(Feenny et al., 2001). 

Procurou-se, neste estudo, aprofundar o conhecimento so-
bre os direitos territoriais dos moradores da ilha a partir de uma 
perspectiva interdisciplinar, observando-se os diversos aspec-
tos do cotidiano como seus hábitos e regras, além de investigar 
as expectativas dos caiçaras, suas intenções em permanecer na 
ilha e o que sabem e pensam sobre os seus direitos.

Em Monte de Trigo, os principais instrumentos legais que 
regulam o acesso e o uso do território, embora permitam a pre-
sença e a ocupação humana, não reconhecem nem garantem 
direitos de permanência no território a esta comunidade tra-
dicional. Neste sentido, a tentativa foi de apresentar, com este 
estudo, a importância da construção de um processo participa-
tivo e democrático que permita manter a legislação em contato 
com a realidade e com as necessidades de um grupo social 
específico.

Neste contexto, o Estado através de seus órgãos legislativo 
e executivo exerce um papel fundamental e decisivo na tenta-
tiva de avançar no reconhecimento de direitos territoriais das 
comunidades tradicionais, visto que até hoje demonstram inefi-
ciência na solução de problemas sociais, bem como, por vezes, 
omissão e descaso, conforme observado com a comunidade em 
estudo.
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o dIReIto estAtAl e o dIReIto AplIcAdo

De acordo com Saldanha (1977, p. 49) “saber o Direito 
sempre significa saber de onde vem o direito”. Remete, por-
tanto, às suas fontes que, no âmbito jurídico, possui diversas 
concepções. Uma delas corresponde às fontes materiais, cujo 
significado faz referência a fatores objetivos (de ordem históri-
ca, social, cultural, natural, política, moral, portanto, conjuntu-
rais) que produzem e condicionam o desenvolvimento do Direito  
(Sampaio, 1977). 

A outra concepção refere-se às fontes formais que são os 
modos utilizados pelo jurista para conhecer o Direito. Indica 
os documentos ou elementos que servem para fundamentar 
o Direito vigente num determinado ordenamento jurídico e 
possibilitar a sua aplicação a casos concretos (Coelho, 1977;  
Diniz, 2005). 

No Direito Moderno das sociedades ocidentais, esses docu-
mentos ou elementos podem ser “estatais”, que compreendem 
as leis e jurisprudências, e “não estatais” abrangendo os costu-
mes, a doutrina, os princípios gerais e as convenções. Nos dize-
res de Coelho (1977, p. 41) “as fontes materiais criam o Direito, 
configuram a gênese propriamente do fenômeno jurídico”, en-
quanto “as formais lhes dão forma, configurando os meios pelos 
quais o direito se manifesta na história”, sendo correto associar 
a noção de fonte material à de fonte de produção do Direito, e as 
fontes formais à fonte de cognição.

Na modernidade, a concepção que atribui ao Estado Moder-
no o monopólio na produção das normas jurídicas denomina-se 
monismo estatal que, por sua vez, associa ou identifica o Direito 
às leis vigentes. Para esta teoria a lei é tida como fonte indiscu-
tível, já que é considerada fonte primária, principal e, na prá-
tica, a única fonte do Direito. Sob esse fundamento ideológico 
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assentou-se a doutrina que, através da ciência da legislação, 
seria possível estabelecer leis universais e imutáveis, válidas 
para todos os tempos e lugares, por serem adequadas à nature-
za humana, única e invariável (Bobbio, 2006). Ambicionou-se, 
então, produzir regras simples e claras de aplicação automática, 
com vistas a impossibilitar qualquer concorrência com a exclu-
sividade estatal. 

No Direito das sociedades ocidentais, especialmente no 
sistema jurídico da “Civil Law”1, vigente no Brasil, dentre as 
diferentes formas de expressão do Direito, a lei é a mais signifi-
cativa para a grande maioria da sociedade. 

Numa concepção mais abrangente, a lei possui o mesmo 
sentido de norma jurídica, compreendendo tanto as fontes es-
tatais (leis e jurisprudências) quanto as não estatais (costumes, 
princípios e convenções). Numa acepção de abrangência menor, 
a lei pode ser entendida como as regras emitidas pelo Poder Le-
gislativo e/ou Executivo, elaboradas por meio de procedimento 
apropriado.

O surgimento das leis decorre de um procedimento pelo 
qual órgãos estatais legalmente constituídos formulam e pro-
mulgam regras com conteúdo geral, abstrato, coercível e impes-
soal. Entretanto, a validade jurídica dessas leis decorre não da 
eficácia social e da aceitação espontânea dos indivíduos, mas 
sim por terem sido produzidas em conformidade com os me-
canismos processuais oficiais provenientes do Poder Público 
(Wolkmer, 2001).

Salvo raras exceções, por apresentarem tais características, 
as leis obrigam a todos que estejam em uma mesma situação 

1. O sistema jurídico da “Civil Law” opõe-se ao sistema jurídico da “Com-
mon Law”, instituído em países anglo-saxões, como a Inglaterra, cuja 
principal fonte formal do direito se fundamenta na jurisprudência criada 
por Juízes, expressão indireta da vontade estatal (Wolkmer, 2001).
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jurídica; procuram alcançar o maior número possível de ações 
e acontecimentos, visto que o legislador não tem condições de 
prever todos os casos concretos frente às contínuas mudanças 
da vida social; constrange ou induz à obediência de condutas 
através do uso da coação psicológica e material; e, por fim, es-
tende-se a uma quantidade indefinida de indivíduos de modo 
aleatório e não particularizado (Wolkmer, 2007).

Embora seja recorrente a tentativa de serem criadas leis 
para acompanhar as constantes transformações sociais, o que se 
percebe neste início de século no Brasil é que muitas delas não 
conseguem responder aos constantes desafios da realidade so-
cial. A distância existente entre as garantias constitucionais e a 
quantidade de pessoas que ainda necessita do reconhecimento 
e da proteção de direitos fundamentais revela, entre problemas 
de ordem diversa, graves deficiências no sistema jurídico vigen-
te (Alfonsín, 2003). 

Sendo o direito a terra um direito fundamental, essencial a 
sobrevivência da população e previsto na Constituição Federal, 
representa pré-condição a garantia de outros direitos também 
fundamentais, como moradia, trabalho, entre outros. No Brasil, o 
direito a terra remonta a colonização, inicialmente pelo sistema 
das sesmarias, depois pelo regime de posses, até chegar aos dias  
atuais, com a propriedade marcada pela dicotomia público-privada. 

Neste processo, alguns grupos sociais não lograram êxito 
no reconhecimento e na conquista do direito a terra e, em fun-
ção disso, o acesso a moradia ocorreu por meio de mecanismos 
informais e ilegais. Na maioria das vezes, a moradia resultou 
em assentamentos populares marginalizados, marcados pela po-
breza e pela ausência de serviços assistenciais básicos como 
educação e saúde.

Nestas localidades, estabeleceu-se um complexo conjunto 
de relações sociais, as quais muitas se traduzem em regras não 
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oficiais que envolvem direitos. São regras que em nada têm a ver 
com o costume jurídico previsto no ordenamento jurídico, uma 
vez que para ser reconhecido como tal é necessário que conte-
nha duas condições necessárias: o uso e a convicção2.

Conforme nos ensina Montoro (1995), o costume jurídico 
não se confunde com outras práticas ou usos coletivos que são 
seguidos por simples respeito à tradição ou por outras razões 
de conveniência, visto que não possuem a convicção de serem 
juridicamente obrigatórias. No mesmo sentido, explica Souza 
(1972, p. 158) que “a distinção do costume jurídico do que não 
o é está num elemento de convicção. Em relação ao jurídico, há 
consciência da sua obrigatoriedade, já quanto ao não jurídico há 
consciência da sua facultatividade”. 

Assim, quando um costume se integra à normatividade de 
um grupo, impondo-se obrigatoriamente, é acatado sem que os 
interessados saibam que se trata de um costume, como também, 
muitas vezes, seguimos uma lei, sem saber realmente se há re-
gra escrita. Mas quando um direito de formação legislativa exis-
te ao lado de um direito costumeiro, aquele precisa do reconhe-
cimento direto ou indireto deste para que sua obrigatoriedade 
fique assegurada (Ráo, 1999). 

Independente do reconhecimento como jurídico ou não, 
muitas pesquisas empíricas recentemente vêm demonstrando 
o surgimento de manifestações de diversos grupos sociais nas 

2. Para Ráo (1999), o uso deve ser uniforme que implica na realização 
repetida da mesma prática; constante, no sentido de “não interrompi-
do”; público, pois deve obrigar a todos e ser por todos conhecido; geral, 
pressupondo atingir todos os atos, pessoas e relações que satisfazem os 
pressupostos de incidência da norma costumeira. Já a convicção é o ele-
mento que leva à observância de uma norma costumeira por corresponder 
a uma necessidade jurídica, resultando em sua obrigatoriedade que, por 
sua vez, permite distingui-la de outras normas de conduta, tais como os 
hábitos e as tradições.
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periferias das cidades e em áreas rurais, empenhados em afir-
mar direitos e organizar formas em defesa e promoção de seus 
interesses (Sousa Junior, 1990).

Santos (1988; 1990) em sua Tese de Doutorado apresenta-
da na Universidade de Yale (EUA) em 1973, intitulada “Law 
Against Law”, realizou uma pesquisa empírica para examinar 
as estruturas jurídicas internas de uma favela no Rio de Janeiro 
a qual deu o nome fictício de “Pasárgada”. 

Nesta favela, a comunidade estabeleceu um complexo con-
junto de normas sociais, algumas das quais surgem em contra-
tos informais que envolvem direitos sobre a terra, por ocuparem 
uma área pertencente ao Estado. A ilegalidade das habitações 
constituiu um dos problemas centrais da comunidade, cujas 
ameaças assumem múltiplas formas como, por exemplo, a au-
sência no abastecimento de água, energia elétrica, esgoto, até a 
falta de pavimentação nas ruas. 

De acordo com Santos (1988, p. 14) 

[...] à luz do direito oficial brasileiro, as relações desse tipo 
estabelecidas no interior das favelas são ilegais ou juridi-
camente nulas, uma vez que dizem respeito a transações 
sobre terrenos ilegalmente ocupados e a construções du-
plamente clandestinas. Dentro da comunidade, contudo, 
tais relações são legais e como tal são vividas pelos que 
nelas participam. 

Os direitos dos habitantes de “Pasárgada” estão a margem 
do sistema jurídico estatal, compondo o que o autor denomina 
de direito paralelo não oficial, uma vez que são válidos apenas 
no seio da comunidade. Sua estrutura normativa assenta-se na 
inversão da norma estatal, pressupondo, concretamente, que 
este direito seja autêntico e legítimo. 
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Segundo Sousa Junior (1990) tais manifestações caracteri-
zam-se pela convicção de que suas ações encontram apoio num 
direito que não coincide necessariamente com a legalidade ofi-
cial vigente. Ao lado das normas jurídicas estatais existem ou-
tras de origem não estatal, efetivamente obrigatórias e exigíveis, 
que são produzidas por diferentes grupos sociais e destinadas a 
reger-lhes a vida interna.

Trata-se de novas formas de experimentar a vivência da pró-
pria exclusão fundada na convicção de que essas normas são a 
expressão de um direito legítimo, embora não reconhecido pela 
produção normativa estatal (Sousa Junior, 1990). De fato não é 
difícil perceber no Direito moderno relações, que, mesmo já de-
finidas em leis, se transformam e se desenvolvem praticamente 
de modo distinto ou abertamente contrário ao estabelecido por 
elas. É neste sentido que as regras sociais vigentes entre os mo-
radores da Ilha Monte de Trigo foram analisadas no âmbito do 
presente estudo.

o modo de vIdA cAIçARA

Enquanto sujeitos que vivem na interface entre a terra e o 
mar e que dependem dos recursos naturais inseridos nestes am-
bientes naturais para suprir suas necessidades de subsistência 
(Branco, 2005), os caiçaras se apropriaram de forma coletiva do 
território, estabelecendo um conjunto de regras construídas ao 
longo dos anos que regulam o acesso a terra e ao mar, conside-
rados de uso comum. 

A expressão “uso comum” refere-se aos sistemas de apro-
priação comunitária em que arranjos locais são definidos por 
grupos de usuários que estabelecem regras, dividindo respon-
sabilidades e direitos sobre o uso dos recursos naturais (Mcke-
an & Ostrom, 2001). São arranjos institucionais definidos por  
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Pretty3 (1995 apud Freire, 2001, p. 2) como “um conjunto de 
normas e procedimentos formais ou informais, simples ou com-
plexos, apoiados em valores sociais de um determinado grupo, 
para manejar os recursos e lidar com os conflitos internos e ex-
ternos às comunidades”.  

A criação desse tipo de regime de apropriação é uma forma 
de institucionalizar as regras sobre as quais incidem direitos 
coletivos estabelecidos de forma exclusiva, transferível e, ge-
ralmente, igualitária em relação ao acesso e uso dos recursos 
naturais pelas comunidades (Feeny et al., 2001). Tais regras são 
permeadas por um conjunto de relações de parentesco, com-
padrio e ajuda mútua que privilegiam a solidariedade entre o 
grupo e exclui a ação de indivíduos externos à comunidade, de 
modo que aqueles que não fazem parte da comunidade podem 
ter acesso aos recursos comunitários desde que de alguma forma 
se identifiquem com o grupo (Diegues, 2001).

Dentre as áreas de uso comum utilizadas pelos caiçaras, o 
mar territorial constitui um espaço que, por apresentar recursos 
naturais cujas características físicas não permitem divisões ou 
demarcações físicas, apresenta formas de apropriação peculiar 
se comparada ao ambiente terrestre. Sua apropriação tem por 
finalidade desenvolver a produção pesqueira e a reprodução do 
grupo social (Maldonado, 2000). 

De acordo com Diegues (2001), a apropriação do meio 
marinho ocorre por meio de um conjunto de práticas culturais 
de intervenção na natureza, baseado na manipulação de com-
ponentes orgânicos e inorgânicos, que tem como finalidade a 
reprodução social das comunidades costeiras. Tal apropriação 
tende a controlar intencionalmente o acesso aos recursos pes-

3. Pretty, J. N. Regenerating agriculture: polices and practices for sustaina-
bility and self-reliance. Washington: Joseph henry, 1995.
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queiros, diminuir a competição de pescadores de fora da comu-
nidade, administrar o espaço de uso de equipamentos de pesca 
para reduzir conflitos internos e, em alguns casos, controlar o 
próprio esforço de pesca (Cordell, 2001).

Através desta apropriação, os pescadores produzem um sis-
tema de posse marítima, definindo regras que tornam possível 
o acesso aos recursos naturais pelo grupo através da divisão do 
mar em zonas guardadas pela lei do respeito e do segredo. Tais 
zonas de pesca são geralmente lugares de abundância de recur-
sos naturais e representam “marcas” indicadoras de territórios 
construídas dentro do processo tradicional de captura de espé-
cies (Diegues, 1995; 2001). Tais “marcas” se estabelecem em 
pontos que ora permanecem ora são novamente situadas, visto 
que constantemente são redescobertos, perdidos e esquecidos 
(Maldonado, 2000).

Muitos exemplos bem sucedidos de apropriação comunal do 
ambiente marinho podem ser encontrados em áreas costeiras 
do Japão. Através de cooperativas de pesca, as comunidades 
pesqueiras detêm direitos exclusivos e legalmente reconhe-
cidos em determinadas áreas do mar (Ruddle4 5, 1987; 1989 
apud Feeny et al., 2001). Em Alanya (Turquia), alarmados com 
o crescente número de usuários e com aumento dos conflitos, os 
pescadores desenvolveram um sistema em que todos concordam 
em pescar em áreas suficientemente distantes em regime de ro-
tação para evitar interferências e assegurar igualdade de acesso  
(Berkes6, 1985 apud Feeny et al., 2001). 

4. Ruddle, K. Administration and conflit management in Japanese coastal 
fisheries. FAO Fisheries Technical Paper, 1987.

5. Ruddle, K. Solving the common property dilemma. Village fisheries ri-
ghts in Japanese coastal waters. In: Berkes, F. (Ed.) Common poroperty 
Resources. London, belhaven, 1989.

6. Berkes, F. Fishermen and the “tragedy of the commons”. Environmental 
Conservation, 1985.
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Em ambientes terrestres, o sistema de apropriação da terra 
varia de região para região, mas geralmente a unidade básica 
é o sítio ou a “posse”, local em que o morador vive com sua 
família, faz sua roça, tem seu quintal, seu porto, em áreas mais 
ou menos distante um dos outros, comunicando-se por trilhas 
ou por canoas. Um conjunto de sítios compõe uma vizinhança 
onde cada morador conhece as divisas de sua área, bem como 
reconhece a dos seus vizinhos. A unidade maior geralmente é 
uma vila ou um bairro onde se encontram a capela, as vendas e 
a escola (Diegues, 2005). 

Os benefícios gerados nestas áreas geralmente são utiliza-
dos pelo núcleo familiar, enquanto que as áreas que envolvem 
a utilização de determinados recursos como os peixes, plantas 
medicinais e produtos do extrativismo vegetal são de uso comu-
nitário. 

No entanto, desde o início do século passado, o sistema de 
apropriação comunal dos recursos naturais pelas comunida-
des tradicionais sofre com o impacto da propriedade pública 
e privada. Especialmente na região costeira do estado de São 
Paulo, em meados da década de 1960, a abertura das estradas 
de rodagens possibilitou a chegada de turistas e veranistas que 
passaram a frequentar as praias ocupadas por caiçaras. A partir 
da década de 1970, com a expansão turística e a especulação 
imobiliária, a situação se tornou mais aguda, principalmente 
por conta do pagamento de valores simbólicos a famílias caiça-
ras cujas terras eram ocupadas historicamente. Além da perda 
da posse sobre suas terras, na maioria das vezes, os caiçaras 
passaram a exercer a função de caseiro, o que provocou uma 
desvinculação às tradicionais atividades de subsistência (Die-
gues, 2001; Branco, 2005). 
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A IlhA monte de tRIgo e A comunIdAde

A Ilha Monte de Trigo, também conhecida como Ilha Mon-
tão de Trigo, está localizada no Litoral Norte do estado de São 
Paulo, aproximadamente 10 quilômetros de distância da praia 
Barra do Una, na costa Sul do município de São Sebastião. Suas 
coordenadas geográficas correspondem a 230 52´S e 450 47´W 
(SMA, 1989). 

Figura 1. O município de São Sebastião e a Ilha Monte de Trigo.  
Fonte: http://maps.google.com.br

O local possui uma área de 130 hectares, sendo o seu entorno 
formado por costões rochosos, com ausência de praia arenosa. A 
topografia é bastante acidentada, sendo poucas as áreas planas. 
A cobertura vegetal é caracterizada pela Mata Atlântica. Há for-
mações vegetais associadas a costões rochosos, campo de samam-
baias e gramíneas, bem como áreas cultivadas (SMA, 1989).

Vivem na ilha quarenta e quatro pessoas, sendo vinte e nove 
adultos (vinte homens e nove mulheres), quatro adolescentes 
(dois homens e duas mulheres) e onze crianças (cinco homens e 
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seis mulheres) que se autodenominam “ilhéus caiçaras”. Todos 
são nativos, exceto três mulheres7. 

Como uma comunidade tradicional, os moradores da Ilha 
Monte de Trigo produzem regras sociais amparando direitos 
relativos ao uso dos recursos naturais inseridos tanto na terra 
quanto no mar. Trata-se de um conjunto de regras e relações 
sociais próprias que estruturam a vida comunitária. 

A título de exemplo, existem, na comunidade, algumas re-
gras que regulam a divisão dos espaços entre as famílias. Os 
marcos divisórios são invisíveis para as pessoas de fora, sendo 
representados por córregos, pedras e árvores e, ainda que as 
terras estejam assim delimitadas, a livre circulação das pessoas 
nas áreas de uso individual não se contrapõe as regras estabele-
cidas pela comunidade. 

As árvores frutíferas também demarcam a área pertencente 
a cada família e fazem parte dos bens de propriedade dos ilhéus. 
Segundo os moradores, quem plantou é o dono. Contudo, não 
necessariamente as árvores frutíferas estão localizadas dentro 
do terreno da família. Quando herdadas, podem estar localiza-
das em outras áreas, de modo que podem ser vendidas ou cedi-
das aos moradores que vivem no local mais próximo onde está 
localizada a árvore. 

Por conta de aspectos vinculados a sua cultura, a comu-
nidade expressa um desejo coletivo de ter o reconhecimento 
e a garantia de seus direitos territoriais na ilha reconhecidos. 
Um dos moradores relata que os costumes no continente são 
diferentes do modo de vida insular, o que torna difícil a adapta-
ção em outro lugar que não seja a ilha, ainda mais numa idade 
avançada.

7. Os dados correspondem à última visita na ilha realizada em março/ 
abril de 2009.
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Embora a ilha esteja ocupada há mais de dois séculos  
(Cardoso, 1997), de forma pacífica, transferida de pais para fi-
lhos numa sucessão ininterrupta, em nenhum momento houve o 
reconhecimento legal do direito a terra aos moradores na ilha. 
Por se tratar de um bem pertencente a União, de acordo com o 
artigo 20, inciso IV da Constituição Federal8, o reconhecimen-
to legal da ocupação da terra poderia ocorrer por meio de uma 
concessão de uso aos ocupantes, tal como ocorre em outras ilhas 
do litoral9. 

Em outra comunidade tradicional, localizada na praia de 
Cambury, localizada no município de Ubatuba (SP), o reconhe-
cimento do direito a terra por meio de títulos de propriedade 
ocasionou a destruição gradativa do direito consuetudinário que 
reconhecia como válido o uso coletivo dos recursos naturais 
(Mansano, 2004).

De acordo com Mansano (2004) era consenso entre os mo-
radores que cada um possuía sua posse enquanto nela manti-
vesse sua roça, sendo as relações de parentesco uma condição 
para ter o acesso à mesma. Não havia necessidade de papéis 
escritos para garantir o direito. Com a implantação da legislação 
do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), no final da 
década de 1960, o sentido coletivo do uso da terra foi alterado 
completamente. 

O pagamento do imposto sobre a área passou a ser a única 
forma legal de garantir a permanência da comunidade na terra. 
A legalização de posses transfigurou o significado coletivo da 

8. Art. 20. São bens da União: IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e 
as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, 
exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II.

9. A título de exemplo, é possível mencionar a ocupação da Ilha das Cabras, 
localizada no município de Ilhabela (SP).
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terra-território, uma vez que instituiu o sentido individualiza-
do de terra-mercadoria. Este fato resultou, portanto, em uma 
violência para o grupo que até então possuía uma organização 
social e cultural baseada na coletividade.

No mesmo sentido, Marcilio (1986) esclarece que para as 
comunidades caiçaras, a terra não é considerada um bem co-
mercial, mas, sobretudo, um meio de trabalho e produção. Por 
este motivo, os caiçaras possuem pouco apego a terra, salvo en-
quanto estão cultivando seu pequeno lote para produzir alimen-
tos e nutrir o grupo. 

Em Monte de Trigo, a comunidade é unânime em dizer que 
possui o direito de permanecer na ilha por conta de um direito 
histórico que provem desde os antigos moradores. Sendo assim, 
a comunidade se outorga direitos considerados básicos para a 
sobrevivência da comunidade. Direitos estes que, de acordo 
com Wolkmer (2001), podem ser conquistados por meio de um 
processo de lutas e conquistas coletivas decorrentes da organi-
zação e conscientização de indivíduos. 

No entanto, em Monte de Trigo, a comunidade não apresen-
ta nenhuma organização, seja por meio de uma associação ou 
qualquer outro tipo, que os una no sentido de reivindicar direi-
tos. Além disso, alguns casos relatados pela comunidade como, 
por exemplo, a venda informal de terras para pessoas que não 
residem na ilha demonstram a profunda falta de conhecimento 
da legislação como um todo. 

O caso mais antigo de venda informal da terra ocorreu em 
1972 quando uma pessoa de fora da comunidade, homem muito 
conhecido entre os caiçaras, ofereceu certa quantia em dinheiro 
como pagamento pela aquisição das terras ocupadas na ilha. 
Na ocasião, com exceção de uma das famílias, todos os demais 
assinaram um contrato informal de compra e venda. 
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Para agravar a situação, no final de 2008, os moradores tive-
ram a notícia da abertura de um pedido de concessão de uso por 
outra pessoa também de fora da comunidade, na Secretaria do 
Patrimônio da União, órgão responsável pela gestão das terras 
públicas federais, aumentando ainda mais a insegurança entre 
os caiçaras acerca da permanência na ilha10. 

Um caso posterior de venda de terras em Monte de Trigo 
ocorreu quando outro homem pagou pelas terras ocupadas por 
um nativo e construiu uma pequena casa de veraneio que veio 
a ser derrubada algum tempo depois por não possuir autoriza-
ção do órgão ambiental competente. A demolição da casa fez 
com que muitos moradores percebessem que pessoas de fora 
da comunidade não podiam construir na ilha, o que gerou cer-
ta tranquilidade em relação a impossibilidade de expulsão dos 
mesmos. 

Em outras localidades, muitos caiçaras também sofreram 
com a invasão da especulação imobiliária. Muitas vezes, a de-
socupação do território ocorreu de forma violenta por meio de 
jagunços que ameaçavam e expulsavam os moradores de suas 
próprias terras. Em outros casos, após a venda da posse por pre-
ço irrisório, os caiçaras eram alocados em atividades de caseiro 
(Diegues, 2005). 

Isso ocorreu especialmente nas ilhas, que por suas especi-
ficidades, representam atrativos ao conferir elementos de status 
social àqueles que delas podem usufruir. Comprovando a espe-
culação imobiliária, por vezes infundada, alguns moradores afir-

10. Após pesquisa junto ao órgão competente – Secretaria do Patrimônio da 
União – Regional São Paulo, há indícios da existência de dois pedidos de 
outorga de uso desta ilha: um, por uma pessoa de fora da comunidade; e o 
outro, pelo Instituto Florestal, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo. No entanto, não foi possível ter acesso a nenhum 
documento que comprovassem a veracidade da informação.
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maram a ocorrência de informes publicitários em imobiliárias 
do município de Sebastião envolvendo a Ilha Monte de Trigo.

conclusão

Embora o estudo remeta apenas ao papel dos caiçaras, en-
quanto sujeitos, na luta pela conquista de seus direitos, cabe 
uma crítica ao Estado que até hoje demonstra ineficiência e, por 
vezes, omissão e descaso na solução dos problemas específicos 
da comunidade da Ilha Monte de Trigo. 

Essas afirmações são colocadas de maneira categórica, pois 
são decorrentes de um processo histórico e de uma problemática 
cotidiana enfrentada pelos membros desta comunidade. É fato 
que os moradores seguem vivendo sem saneamento básico, sem 
atendimento a saúde e enfrentando diversas dificuldades por 
conta da falta de infraestrutura mínima, enquanto que o Poder 
Público e as adequações legais seguem sem dar soluções aos 
problemas da comunidade. 

Em razão de necessidades concretas e de interesses cotidia-
nos, surgiu entre os moradores da ilha uma vontade coletiva que 
se traduziu num conjunto de regras consuetudinárias que regula 
a vida do grupo. Trata-se de regras que foram produzidas ao lon-
go dos anos e que lhes outorgam direitos que se afirmam como 
básicos para a sobrevivência da comunidade, independente da 
produção legal institucionalizada pelo Estado. 

São regras sociais efetivamente obrigatórias e exigíveis 
entre os membros da comunidade e amparam direitos relativos 
aos sistemas de apropriação dos recursos naturais inseridos 
na terra e no mar e determinam em grande parte o funciona-
mento da comunidade. Entretanto, não são regras imutáveis, 
afinal, muitas delas estão sendo esquecidas ou substituídas, 
especialmente pelos moradores mais novos, o que permite 
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constatar que, apesar da tradição, tais regras se modificam 
constantemente como forma de se adaptar a nova realidade.

Embora o direito estatal e o consuetudinário apresentem 
natureza jurídica distintas, ambos podem coexistir, o que não 
significa que possam ser reduzidos a um único sistema, uma vez 
que não seria possível replicar na lei, de forma clara e segura, o 
conjunto de regras consuetudinárias formuladas pelos diversos 
grupos sociais existentes. 

De qualquer forma, é importante levar em conta a realidade 
concreta em que vivem estas comunidades, bem como a con-
cepção valorativa de mundo que possuem, de modo que suas 
reivindicações possam ser contempladas de modo eficaz e de 
maneira competente pelos canais jurídicos tradicionais. É pre-
ciso, portanto, criar novos procedimentos com eficácia jurídica 
e social, tendo sua razão de existir na ação de sujeitos coletivos 
que reivindicam a satisfação de suas necessidades humanas 
fundamentais. 

Desta conclusão resulta a necessidade de serem criados no-
vos mecanismos de participação comunitária com a finalidade 
de satisfazer as necessidades fundamentais a partir da cons-
trução de um processo democrático que permita manter a le-
gislação em contato com a realidade. Neste contexto, o Estado, 
através de seus órgãos legislativos e executivos, exerce um pa-
pel fundamental e decisivo na tentativa de avançar no reconhe-
cimento destes direitos. 
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Resumo

Este estudo propõe uma análise 
do fenômeno de desmatamento 
da Reserva Legal, objetivando 
compreender os fatores que con-
dicionaram o baixo enforcement 
exercido pelo Estado acerca 
do cumprimento das regras de 
conservação da Reserva Legal 
instituídas pela Lei nº 4.771 de 
15 de setembro de 1965 e suas 
alterações (Código Florestal). 
Para tanto, foi necessário enten-
der as ideias e os conceitos que 

AbstRAct

This study expects to set an 
analysis about the illegal defores-
tation phenomenum of the Legal 
Reserve in many brazilian rural 
properties in order to clarify the 
driven factors of the lack State 
enforcement related to formal ru-
les conservation of natural cover 
vegetation inside rural proper-
ties instituted by the federal law 
4.771, September 15, 1965 (Bra-
zilian Forest Code). Thus it was 
necessary to understand the ideas 
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influenciaram na construção do 
termo Reserva Legal, bem como 
o estado da arte dos trabalhos 
científicos acerca do tema. Con-
textualizando este fenômeno ao 
Mato Grosso, optou-se por uma 
primeira aproximação acerca de 
sua formação econômico-social. 
Observou-se que desde o perí-
odo colonial a classe latifundi-
ária no Mato Grosso conserva 
seus interesses representados no 
seio do Estado. No que tange à 
conservação da Reserva Legal,  
verificou-se que em algumas 
propriedades do município de  
Sorriso, MT, elas estavam abaixo 
do limite mínimo permitido no 
Código Florestal. Assim, a classe 
latifundiária e os grandes produ-
tores dentro de suas práticas de 
classe não permitem que suas 
atividades sejam obliteradas por 
regras de proteção de vegetação 
nativa.

Palavras-chaves: Reserva Legal, 
Desmatamento; Desmatamento 
ilegal; Formação econômico-so-
cial; Estado capitalista; Sorriso; 
Mato Grosso; Amazônia Legal.

and concepts related to the crea-
tion of Legal Reserve and also to 
access the actual state of the art 
in scientific research related to 
the theme. Assuming this effort in 
the State of Mato Grosso, a first 
approaching was made towards 
its economic and social formation 
and it was elucidate that since 
the colonial period, the landow-
ners and big farm producers have 
sustain its interests within the 
State. The levels of Legal Reserve 
in some rural properties analised 
in Sorriso, MT, were bellow than 
the legal permission in the Forest 
Code. The class strugle in the 
State power would not aloud to 
have it´s mains activity constrai-
ned by the conservation rules of 
the Forest Code.   

Key words: Legal Reserve; Bra-
zilian Forest Code; deforestation, 
illegal deforestation; Capitalist 
State; Economic and social for-
mation; Sorriso; Mato Grosso;  
Legal Amazon.
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IntRodução

A atual redação da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Có-
digo Florestal) conceitua a Reserva Legal, limita sua dimensão mí-
nima e dá ao Estado o poder de definição de sua localização. Nesta 
relação Estado e sociedade evidencia-se que o poder de decisão do 
agricultor sobre a totalidade de sua área não é individual, ou seja, 
ele é compartilhado com o Estado, que em Tese reflete os interesses 
da nação acerca da proteção da vegetação nativa materializados na 
regra geral explícitas no Código Florestal. Não obstante, a realidade 
das áreas de produção agrícola brasileira, de maneira geral, mostra 
diretamente uma divergência em relação a regra geral, refletindo 
em desmatamento ilegal. Neste contexto, emerge um embate direto 
com outros grupos da sociedade, alguns organizados politicamente 
e que defendem a fiscalização e penalização dos infratores do Códi-
go Florestal. Neste sentido, apropriando-se dos conceitos de classe, 
fração de classe, categoria social e poder abordados em Poulantzas 
(1971a, 1971b), aproxima-se este fato no contexto brasileiro como 
uma relação entre o Estado, classe latifundiária e a categoria dos 
ambientalistas.

Portanto, o ponto de partida da discussão neste trabalho relacio-
na-se ao fenômeno generalizado ocorrido no Brasil do não cumpri-
mento da norma acerca da conservação da Reserva Legal na proprie-
dade rural. Esta proposta ensejou-se, sobretudo, após a constatação 
empírica de algumas propriedades rurais localizadas no município 
de Sorriso, Mato Grosso, com a área da Reserva Legal menor que o 
limite mínimo determinado no Código Florestal, configurando em 
desmatamento ilegal1, além da verificação de poucas ocorrências de 

1. No presente trabalho não serão avaliadas as Áreas de Preservação Per-
manente (APP). Deve-se ressaltar que pautado na definição da Reserva 
Legal do Código Florestal de 1965, considerei que uma área dentro da 
propriedade rural, excetuada a APP, que conserve a vegetação natural 
ou regenerada acima ou igual aos limites mínimos instituídos no artigo 
16 do Código Florestal pode ser chamada de Reserva Legal. A obrigação 
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fiscalização nas propriedades com passivos ambientais. Geralmente 
as visitas dos fiscais ambientais do estado ocorriam após algum tipo 
de denúncia.

Citando a atual redação do Código Florestal, fica estabeleci-
do em seu artigo 1° que: 

As florestas existentes no território nacional e as demais for-
mas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que 
revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes 
do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as li-
mitações que a legislação em geral e especialmente esta lei 
estabelecem. (Brasil, 1965). 

No que tange a regulação da cobertura vegetal nativa dentro 
de uma propriedade rural, esta mesma lei em seu artigo 1° inci-
so II e III fornece as seguintes definições: 

Área de Preservação Permanente [APP] como área protegida, 
nos termos dos artigos 2o e 3º do Código Florestal, coberta ou 
não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e assegurar o bem estar das populações humanas. 
Reserva Legal [RL] como a área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação per-

do proprietário averbá-la na matrícula do imóvel não foi entendida como 
fator definidor de tal conceito. Mesmo porque muitas vezes o agricultor 
reconhece sua área não desmatada com RL, porém ele não faz a aver-
bação, pois uma vez registrada na matrícula do imóvel sua dimensão e 
localização não pode ser alterada. Portanto, se uma propriedade rural 
apresenta uma área de conservação com vegetação nativa, excetuada a 
APP, acima do limite mínimo exigido em lei, o desmatamento dela até 
este limite não implica em desmatamento ilegal.
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manente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, 
à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à con-
servação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e 
flora nativas. (Brasil, 1965).

Faz-se importante esclarecer que na redação original da Lei 
4.771 de 15 de setembro de 1965, a área a ser conservada com 
vegetação nativa, excetuada a APP, não era intitulada como Re-
serva Legal. Este termo só apareceu muito tempo depois, com a 
instituição da Lei nº 7.803 de 18 de julho de 1989, onde incluiu 
no artigo 16 e 44 o termo Reserva Legal. Ainda anterior a 1965, 
o Código Florestal de 1934 já regulava uma área mínima de 25% 
da propriedade rural a ser conservada com vegetação nativa. Por-
tanto, qualquer argumentação sobre a ausência de regras claras 
acerca da conservação de uma parte da propriedade rural com 
vegetação nativa é infundada. Desta forma, coloca-se a seguinte 
pergunta: quais são os fatores que levaram o produtor rural a 
desmatar sua propriedade rural além do limite máximo exigido 
no Código Florestal?

Para todo o Brasil, dentre algumas afirmações empregadas 
como respostas, de maneira geral, duas clássicas sempre se repetem 
seja em trabalhos científicos ou mesmo nos relatos dos agentes da 
agroindústria, são elas: (i) o custo de oportunidade em conservar a 
floresta ou vegetação nativa e; (ii) o reduzido enforcement2 do Estado.

A despeito do custo de oportunidade, diversas correntes de 
estudo, por exemplo, a Economia Ambiental e a Economia Ecoló-

2. North (1990) conceitua enforcement como a estrutura dos mecanismos de 
cumprimento das regras, sua frequência de aplicação e severidade. Vale res-
saltar que North (1990) em sua Teoria das Instituições, o conceito de insti-
tuições representa o conjunto de regras formais, restrições informais e en-
forcement existentes em uma sociedade no intuito de se regrar as interações 
humanas. Assim, por falta de um termo que faça a devida correspondência em 
português, manteve-se a palavra original da língua inglesa.
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gica salientam a importância do desenvolvimento de instrumentos 
econômicos em políticas públicas ambientais. Com isso, busca-se a 
redução do custo de oportunidade em manter a floresta, ao mesmo 
tempo incentiva-se a criação de mercados que relacionam-se aos 
pagamentos prestados por serviços ambientais da vegetação nativa 
conservada. Este tema foi abordado em Kaechele (2007) para o es-
tado de Mato Grosso. 

Entrementes, se a lei não foi cumprida pelo reduzido  
enforcement exercido pelo Estado, torna-se salutar entender suas 
causas, no intuito de reduzir possíveis incertezas existentes na rela-
ção Estado e sociedade que possam refletir no equacionamento das 
políticas ambientais de conservação da vegetação nativa em pro-
priedade rural. Neste sentido, constrói-se a pergunta central des-
te trabalho: por que houve baixo enforcement exercido pelo Estado 
acerca do cumprimento das regras de conservação da vegetação na-
tiva dentro da propriedade rural?

bAses conceItuAIs e metodologIA de pesquIsA

O referencial teórico utilizado para analisar o conjunto de 
dados coletados (descritos abaixo) foi a Teoria do Estado Capita-
lista de Nikos Poulantzas (1971a, 1971b, 1985), cujos conceitos 
utilizados neste trabalho foram: classe social, fração de classe, 
categoria social, poder e formação econômico-social. Com efei-
to, a partir do conjunto de informações coletadas e sistematiza-
das, buscou-se testar a hipótese de que não fazia parte do hori-
zonte de interesses da classe hegemônica do bloco no poder do 
estado, ter sua principal atividade econômica obliterada pelas 
regras do Código Florestal.

Assim, primeiramente realizou-se uma revisão bibliográfica 
acessando trabalhos, documentos, decretos e leis que descrevessem 
o processo de construção das regras formais sobre conservação de 
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vegetação nativa no Brasil, sobretudo da Reserva Legal. Ao mesmo 
tempo houve a necessidade de se conhecer o estado da arte dos tra-
balhos acadêmicos que abordam assuntos relacionados ao desmata-
mento da Reserva Legal. 

Após engendrar uma base de informações acerca do des-
matamento ilegal da Reserva Legal e o ambiente institucional 
de criação do Código Florestal, buscando responder a pergunta 
central deste trabalho, optou-se pelo estudo de caso. Neste sen-
tido, antes da particularização do fenômeno de desmatamento 
da Reserva Legal no município de Sorriso, fez-se necessário en-
tender a formação econômico-social do estado de Mato Grosso. 
Assim, por meio de levantamento bibliográfico foram analisadas 
as diferentes forças produtivas e os modos de produção que fize-
ram parte da constituição do atual estado de Mato Grosso. 

A partir disto, buscou-se levantar informações acerca do des-
matamento de propriedades rurais concluídos até 1995, por meio 
de dados primários e secundários. Este recorte temporal reflete a 
mudança que a redação original do Código Florestal de 1965 sofreu 
em 1996, onde a área de RL a ser conservada passou de 50 para 
80% da propriedade, para as áreas localizadas no bioma Amazôni-
co. Com esta delimitação procurou-se evitar a influência de altera-
ção da regras nas atitudes do produtor rural. 

Vale lembrar que o limite político administrativo do município 
de Sorriso engloba tanto o bioma Amazônico quanto o Cerrado, e 
uma extensa área de transição entre as fitofisionomias cerrado e flo-
resta3, retratadas nas Figuras abaixo. Até 1995 a redação do Código 
Florestal não esclarecia a porcentagem de RL na área de transição, 

3. As áreas de transição entre as fitofisionomias cerrado e floresta, foram adapta-
das das áreas de tensão ecológica existentes no contato entre savana e floresta 
estacional (SN). Para as demais áreas de tensão ecológica com floresta, assu-
miram-se todas como formações florestais por serem contatos entre a formação 
cerradão (savana florestada) com floresta Ombrófila (SO) ou contatos entre 
floresta ombrófila e floresta estacional (ON), de acordo com a classificação uti-
lizada no Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal, IBGE (1997).

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   405 23/8/2013   12:04:53



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)406

e não diferenciava a RL a ser conservada na bacia amazônica entre 
fitofisionomia de cerrado e floresta, ou seja, nesta porção do Brasil 
tudo era 50%.

Figura 1. Localização do município de Sorriso nos Biomas presentes no 
Estado do Mato Grosso. Fonte: Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal  
(IBGE, 1997). Malha Municipal Digital (IBGE, 2005).
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A realização de entrevistas semiestruturadas com os soji-
cultores do município de Sorriso proporcionou a obtenção dos 
dados primários acerca do processo de abertura de área e con-
versão do uso do solo4. 

Após cada entrevista realizada com o produtor de soja, 
imagens de satélite (TM – Landsat 5 composição RGB 345) de 
setembro de 2008 do município de Sorriso impressas em A4 
foram a eles apresentadas para demarcarem os limites de sua 
propriedade rural. 

Para a escolha dos sojicultores a serem entrevistados e 
melhor entendimento das informações por eles relatadas, fo-
ram contatados diversos profissionais presentes no município 
de Sorriso, pertencentes à cadeia agroindustrial. São eles: pro-
prietários de lojas de insumos agropecuários; representantes de  
cooperativas de insumos agrícolas e armazenamento; agrôno-
mos; proprietários de escritório de planejamento rural; proprie-
tários de escritório de assessoria ambiental; representante do 
Sindicato dos Produtores Rurais do município, etc. Eles tam-
bém contribuíram com a delimitação e verificação dos limites 
das propriedades rurais nas imagens de satélite de setembro de 
2008 do município estudado. 

Todas as propriedades demarcadas nas imagens de saté-
lite de setembro de 2008 foram analisadas por um software de 
análise de imagens (ENVI versão 4.2, 2005) para se quanti-
ficar a dimensão das áreas destinadas à produção agrícola e à 
conservação e preservação da vegetação nativa. Este mesmo 
procedimento foi realizado com imagens de satélite (TM - Lan-
dsat 5 composição RGB 345) dos anos de 1987, 1995/1996, 
2003 e 2008 das propriedades dos sojicultores entrevistados, 
cujas análises (dado secundário), proporcionaram a aferição do  

4. Trabalho de campo realizado entre agosto e setembro de 2008.
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testemunho coletado dos sojicultores acerca do tamanho das 
Reservas Legais em suas propriedades (dado primário). Tais da-
tas foram escolhidas em função do tipo de sensor (TM – The-
matic Mapper) com resolução das imagens (30m) geradas pelo  
Landsat a partir de 1985, seleção de imagens com menor cober-
tura de nuvens e erros na composição da cena final. Além desses 
fatores, a definição do ano 1995/1996 está relacionada à conclu-
são do desmatamento e conversão da área à prática agrícola.

AnálIses dA sItuAção dA ReseRvA legAl e dos pRodutoRes

Existem vários trabalhos científicos demonstrando a neces-
sidade da dimensão mínima de áreas com vegetação natural 
ou regenerada para a sobrevivência de diversas espécies, en-
tre mamíferos, répteis, aves, a própria flora, etc. Dentre vários, 
chama-se atenção para os estudos de Whitmore e Sayer (1992) 
e Metzger (2001) sobre fragmentação florestal e seus impactos 
negativos na biodiversidade, Mahar (1989) cuja pesquisa abor-
da os limites mínimos em extensão da cobertura vegetal natu-
ral para a sobrevivência de determinadas espécies da fauna e, 
Rocha (1996), relacionando o efeito da retirada da cobertura 
vegetal natural em relação ao regime pluviométrico da região 
amazônica. Contudo, poucos demonstram ou estabelecem esta 
“ponte” com a conservação da vegetação em propriedades pri-
vadas, sobretudo de produção agrícola, muito menos que escla-
reçam a diferenciação de percentuais mínimos de conservação 
da RL por biomas e/ou pelo grau de antropização do espaço.

Portanto, dentre uma quantidade modesta de trabalhos 
científicos que buscam esclarecer os porquês das variações 
nas dimensões da RL nas várias porções do território brasi-
leiro, deve-se destacar Metzger (2001, 2010), onde demonstra 
os limites mínimos necessários para conservação da RL na  
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Amazônia Legal e em outro artigo recente, cuja discussão trouxe 
novamente à tona as bases científicas que pautaram suas as-
sertivas, como a teoria da percolação e o conceito de limiar de 
fragmentação, além de afirmar que os limites fora da Amazônia 
Legal deveriam ser maiores que 20%, não considerando a APP 
no cômputo da RL. 

Com efeito, a relação homem espaço reflete diversas rea-
lidades no território brasileiro, podendo ser apreendidas, por 
exemplo, pela multiplicidade de paisagens atualmente percebi-
das e descritas5, seja em ambiente urbano ou rural. Pragmatica-
mente, isto leva a presumir que a criação de regras gerais para 
organizar as relações sociais ao mesmo tempo deve considerar 
tais diversidades. Neste sentido, torna-se inviável equalizar a 
dimensão da área a ser conservada como RL para todo o Bra-
sil, mesmo sabendo, como demonstram as pesquisas científicas, 
que não existem gradações entre porções do território a serem 
mais ou menos conservadas ou preservadas segundo suas espe-
cificidades e relações entre as formações vegetais e flora, fauna, 
clima, solo. Não obstante, aproxima-se que as variações das re-
gras formais para conservação e preservação da vegetação têm 
como importante condicionante aos diferentes graus de altera-
ção da paisagem pela intervenção humana.

Assim, considerando as dicotomias existentes entre cientis-
tas e não cientistas sobre as realidades percebidas, a pequena 
difusão e permeabilidade das pesquisas científicas nos meios 
não acadêmicos, e ainda a quantidade deficitária de trabalhos 
científicos que expressem os porquês das variações nas dimen-

5. Considera-se o conceito de paisagem formado pelas noções do seu supor-
te material (relacionado ao geosistema e ecosistema que sofre intervenção 
do homem) e de seu imaginário (sua percepção e descrição pelos homens) 
(Rougerie, Beroutchachvill, 1991).
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sões da RL nas várias porções do território brasileiro da Reserva 
Legal, buscou-se apresentar ideias e conceitos que fundamen-
taram ou buscaram sedimentar a noção sobre a importância da 
conservação da vegetação nativa em área de produção agrícola, 
que faça relação com a RL. Com efeito, realizou-se uma revisão6 

e sistematização bibliográfica acerca do tema, desde o período 
colonial no Brasil até as mais recentes alterações ocorridas na 
redação do Código Florestal de 1965. 

Verificou-se que a preocupação com a conservação de aspec-
tos que integram o ambiente, revelada pelos filósofos, cientistas e 
sociedade, não é uma matéria hodierna podendo ser rastreada até 
a antiguidade grega. Com a evolução das ciências naturais e mu-
danças de paradigmas, entre eles relativo à relação homem natu-
reza, no século XVIII foi desenvolvida uma importante concepção 
ligada à conservação da vegetação natural, a teoria do desseca-
mento. Com base nas teorias climáticas da época, a do desse-
camento basicamente relacionava o desmatamento às mudanças 
climáticas. Em diversas épocas tais correntes de pensamento 
fizeram-se presentes através de cientistas e políticos na proteção 
ambiental, dentre eles, Pierre de Poivre no século XVIII, José 
Bonifácio no século XIX e Albert Löefgren no século XX.  Cabe 
destacar o trabalho de Santiago (2005) que por meio de modela-
gem matemática observou a conservação de um maior volume de 
água no sistema solo-planta-atmosfera da bacia do rio Ji-Paraná, 
em Rondônia, quando o solo é recoberto por floresta, em relação 
aos solos recobertos por pastagem ou soja. 

Ao mesmo tempo, como o tema deste trabalho envolve o 
desmatamento da Reserva Legal, buscou-se apresentar e discu-
tir de forma sistematizada o estado da arte da pesquisa científica 

6. As palavras chaves utilizadas foram: (i) Instituição do Código Florestal; 
(ii) Instituição da Reserva Legal ou Reserva Florestal, (iii) Conservação 
florestal; (iv) Instituições ambientais; (v) Ecologia política.$
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sobre o desmatamento da Reserva Legal, porém não esgotá-lo, 
de pesquisas realizadas no Brasil, na Amazônia Legal e em par-
ticular no estado de Mato Grosso. Tal esforço sintetiza-se na 
tabela abaixo:

Tabela 1. Relação dos principais trabalhos científicos revisados 
com referência aos instrumentos de comando e controle (ICC), 
econômicos (IE) e de comunicação (IC)

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   411 23/8/2013   12:04:53



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)412

Fonte: Castro (2010).

Dentre os trabalhos revisados, é patente a maior quantida-
de de pesquisas relacionadas ao tema desmatamento de forma 
genérica do que trabalhos referindo-se ao desmatamento ilegal. 
Ao mesmo tempo, evidenciou-se que a ação eficaz dos aparelhos 
do Estado - dentro dos limites previstos em lei - relacionada ao 
meio ambiente, é uma peça indispensável para que o processo 
de monitoramento, fiscalização e penalização do desmatamento 
da Reserva Legal possa inibir este comportamento revelado pelo 
agropecuarista. Fica evidente a importância dos atuais instru-
mentos de comando e controle existente nas políticas públicas 
ambientais, porém os estudos revisados demonstram a urgência 
em se criar, regulamentar e implementar, instrumentos econô-
micos (considerando neste subgrupo as ações de certificações 
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socioambientais, selos de qualidade, etc) e de comunicação 
(aqui incluindo a educação ambiental) nas políticas públicas. 

Ainda calcado nos trabalhos revisados e apresentados aci-
ma, outro questionamento pode ser enunciado: quais são os fato-
res necessários para que os instrumentos de comando e controle 
possam ser implementados de maneira eficaz pelo Estado? 

Sem recorrer às respostas de ausência do Estado e dos seus 
aparelhos ou inexistência de leis, podemos ainda indagar: por que 
de fato não ocorre a fiscalização, o monitoramento, e o exercício 
da atividade reguladora do Estado para o cumprimento do Códi-
go Florestal, especificamente da conservação da Reserva Legal? 
Este último questionamento nos remete à pergunta central do 
trabalho apresentada na introdução.

Partindo do pressuposto que a classe social não é um ob-
jeto materialmente concreto, mas sim teoricamente definido 
pelo efeito das estruturas políticas, econômicas e ideológicas 
nos conjuntos sociais, enseja-se a necessidade de se enten-
der os efeitos destas estruturas nos conjuntos sociais. Segundo 
Poulantzas (1971a), a formação econômico-social significa es-
tudar diversas estruturas e práticas ligadas e distintas (econo-
mia, política e ideologia), cuja combinação constituiu um modo 
de produção e uma formação social. Assim, a combinação de 
um ou diversos modos de produção constituem uma formação 
econômico-social. A aplicação dos conceitos classes sociais, 
modos de produção e forças produtivas foram empregados na 
análise da composição política, econômica, social do estado de  
Mato Grosso com intuito de testar a hipótese do trabalho, ou seja, 
o fato de não fazer parte do horizonte de interesses da classe he-
gemônica do bloco no poder do Estado e ter sua principal ativida-
de econômica obliterada pelas regras do Código Florestal.

Portanto, ainda que de maneira sucinta, optou-se pela es-
tratégia de destacar alguns processos produtivos e adventos 
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imprescindíveis na formação econômico-social do Estado de  
Mato Grosso, descrevendo precípuos fatos históricos que mar-
caram alterações no modo de produção, força produtiva e até 
alterações da formação social. Os processos elucidados fo-
ram: Mineração; Monarquia brasileira; Estado de guerra no  
Mato Grosso; República Velha; Estado Novo; Estado Interven-
cionista: Regime de governo ditatorial militar e Estado liberal 
– Regime de governo democrático.

Durante o século XVIII, na capitania do Mato Grosso, estru-
turou-se uma sociedade mercantilista e escravista, composta por 
militares, funcionários públicos, padres, mineradores, comer-
ciantes, pequenos agricultores e donos de engenho de açúcar, 
com a instalação de plantio de cana-de-açúcar na região (Volpa-
to, 1980; Rezende, 2006). Os militares e funcionários públicos 
do alto escalão detentores de capital, com a estruturação das 
relações sociais a partir da atividade mineradora, acumulavam 
além das funções burocráticas também atividades comerciais 
com o estabelecimento de suas casas de comercialização de 
alimentos, munição de armas de fogo e escravos. Portanto, tais 
posições nesta forma social garantiam a eles além da determina-
ção das relações de produção, a dominação das outras relações, 
seja pelo fornecimento de mantimentos ou pelos empréstimos 
de capital. De certa forma, esta vantagem na estrutura social 
da capitania caracterizou a formação de muitos latifúndios por 
meio da concessão de sesmarias à classe dominante.

Após o declínio da mineração já havia pecuária extensi-
va no Pantanal e na região Sul da província mato-grossense, 
engenhos de açúcar funcionando na porção Norte e a extração 
de poaia – em função da crescente demanda europeia - nas ci-
dades próximas ao rio Paraguai, nas matas do Alto Paraguai,  
Vila Maria (hoje São Luis de Cáceres), Diamantino, ou no vale 
do Guaporé. Assim, mantinha-se o sistema de economia colo-
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nial calcado no latifúndio visando à produção ao mercado ex-
terno. Contudo, a população em geral dos centros urbanos ain-
da apresentava hábitos que remontavam à época dos migrantes 
paulistas na formação das vilas, ou seja, pesca, caça e coleta de 
frutos (Volpato, 1990). 

Na Guerra do Paraguai, processo neste trabalho caracteri-
zado como Estado de Guerra no Mato Grosso, em decorrência 
dos bloqueios comerciais, Corrêa (1981) pondera que as rela-
ções sociais particularmente se estruturaram entre perseguidos 
políticos e sem-terras do Sul do Brasil, soldados desertores, 
traficantes de escravos e mercadorias, eivando na formação 
econômico-social o surgimento dos primeiros focos de bandi-
tismo na região. Esta formação econômico-social contribuiu 
para o surgimento de um coronelismo guerreiro juntamente com 
Banditismo, que se transformou em alguns momentos como um 
“meio de vida, numa verdadeira atividade econômica ou meio 
de sobrevivência.” (Corrêa, 1981, p. 11). 

Entrementes, com a liberação do comércio nas águas do rio 
Paraguai, estruturou-se em Corumbá um importante polo co-
mercial na província. Além da poaia e produtos provenientes 
da pecuária, Corumbá passou a centralizar a comercialização 
de diamante e borracha geralmente oriundos da porção Norte 
da província. Grandes espaços assolados pela guerra foram ocu-
pados basicamente com fazendas de gado, algumas financiadas 
pelas redes bancárias após a internacionalização das águas do 
rio Paraguai. A dinamização econômica da porção meridional 
do estado, estruturou as bases para a sedimentação de uma clas-
se burguesa e a estrutura social no Mato Grosso tinha o seguinte 
perfil: uma classe dominante mantendo a mesma composição 
do fim do período monárquico, ou seja, oficiais militares (com 
a maior valorização de sua classe pela sociedade após a Guerra 
do Paraguai), funcionários públicos de altos cargos adminis-
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trativos, latifundiários (da borracha, cana-de-açúcar, pecuária) 
e grandes comerciantes (originários da classe dos militares e 
funcionários públicos); uma classe dominada, aumentada cada 
vez mais em número de trabalhadores livres, escravos recém 
libertos, pequenos comerciantes e agricultores e; uma classe 
burguesa representada por pessoas que acumularam capital em 
virtude das mudanças das forças produtivas decorrentes da di-
namização da navegação no rio Paraguai e avanço da estrada de 
ferro da Companhia Noroeste. 

Com a expansão do traçado da ferrovia vinda do estado 
de São Paulo, da Companhia de Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, o processo de urbanização da porção Sul do estado de 
Mato Grosso foi impulsionado, conduzindo o deslocamento do 
eixo comercial antes centrado nos polos Cuiabá-Corumbá (rio 
Paraguai) para a cidade de Campo Grande, ponto final desta 
ferrovia. O reflexo direto foi o distanciamento cada vez maior 
na cisão existente entre o Norte (Cuiabá) e Sul (Campo Grande), 
desdobrando-se no surgimento de formações econômico-sociais 
distintas7. A formação de novas classes sociais, sobretudo refor-
çando a burguesa, teve papel preponderante já iniciado no final 
do século XIX buscando sua independência política. De qual-
quer maneira, com o crescimento das intervenções do governo 
federal no estado mato-grossense provocando fissuras nas estru-
turas políticas regionais, tanto no Norte como no Sul, o processo 
de repartição do estado foi retardado para a segunda metade do 
século XX.8 

No Estado Novo os poderes locais foram desestruturados e 
esta conjuntura viabilizou a entrada do capital internacional na 

7. Neste sentido, enfatizaram-se os processos ocorridos na porção setentrio-
nal do território mato-grossense, praticamente a atual feição do estado de 
Mato Grosso, território enfocado neste estudo.
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propriedade da terra, por exemplo, para exploração dos recur-
sos naturais, sobretudo, minerais9 (Corrêa, 1981; Oliveira, 1997). 
A partir deste período acentuaram-se ações diretas do Estado 
nas formas sociais por meio de políticas públicas de coloniza-
ção agrícola. Porém, sobressaíram-se as vendas de terras para 
a implantação da colonização privada, para ocupar os espaços 
“vazios” criados pelo Estado, por exemplo, as diversas ações de 
desterritorialização de comunidades indígenas e suas reterrito-
rializações em outra porção do estado, como no Parque do Xingú.  
Mantinha-se o complexo latifúndio-minifúndio e, consequente-
mente, a pequena produção agrícola e a agricultura familiar per-
maneciam à margem do projeto fundiário estabelecido ao MT. 

O desamparo do estado aos projetos de colonização pú-
blica ou em parceria com cooperativas, provocou literalmente 
a luta dos colonos pela sua sobrevivência e permanência em 
seus lotes, mas muitos agricultores abandonavam suas terras e 
buscavam voltar para a região de origem, geralmente no Sul do 
Brasil. Cada vez mais, grandes extensões de terras eram vendi-
das para grupos capitalistas nacionais e internacionais financia-
dos pela Sudam, caso do grupo Ometto na formação do projeto  
Suiá-Missu e da Agropecuária Cachimbo, dentre vários outros 
empreendimentos de grande poder econômico, beneficiados pe-
los incentivos fiscais e financeiros do Estado. Muitos colonos, 

8. A materialização da constituição do estado do Mato Grosso do Sul ocor-
rera somente em 1979 (Corrêa, 1981).

9. Um dos momentos históricos cruciais para a viabilização da entrada e 
permanência do capital estrangeiro, consolidando assim a fase do ca-
pitalismo internacional no Brasil, foi os desdobramentos do Acordo de 
Washington, que dentre várias concessões, por exemplo, foi instituído o 
monopólio estatal da borracha por meio do Banco da Amazônia S.A., com 
participação de 50% de capital norte-americano, e o monopólio estatal da 
exportação do minério de ferro através da CVRD (Oliveira, 1997).

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   417 23/8/2013   12:04:53



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)418

para não se tornarem força de trabalho nos grandes empreen-
dimentos ou latifúndios, venderam seus poucos pertences para 
comprar a passagem de retorno para a cidade natal. Concomi-
tantemente, novos fluxos de força de trabalho destituídos de 
formação técnica do Maranhão e de outras áreas do Nordeste 
brasileiro se deslocavam à região para a retirada de raízes de 
áreas recém desmatadas pelos grandes latifúndios e para ser-
virem de força de trabalho novamente nos garimpos (Machado, 
1995; Fernández, 2008). Para Oliveira (1997), isto refletiu a 
estratégia dos governos militares em adaptar a necessidade de 
manutenção da estrutura agrária do país calcada no latifúndio, 
mantendo o poder regional dos latifundiários e ligando-os aos 
interesses de consolidação do capital estrangeiro no país, o que 
o autor chama então de uma espécie de contrarreforma agrária. 

Por fim, neste modelo de ação realizado pelos Governos es-
taduais, os processos que se sucederam no atual Estado do Mato 
Grosso pode ser apresentado da seguinte forma: agricultores em 
grande parte do Rio Grande do Sul e Paraná migraram à região 
por meio dos projetos privados de colonização, acarretando, em 
diversas porções do território mato-grossense, disputas por ter-
ras com os posseiros e populações tradicionais (povos indíge-
nas). Ao mesmo tempo, o Estado na esfera Federal e Estadual 
para viabilizar os novos empreendimentos calcados no capital 
privado nacional e internacional, desterritorializavam povos in-
dígenas remanescentes, deslocando-os para outras áreas dentro 
do MT. Sendo assim, este processo legitimado pelo Estado, mor-
mente da colonização privada e viabilização de força de traba-
lho por meio da contrarreforma agrária, caracterizou a ocupação 
do estado do Mato Grosso, sobretudo no seu atual território, 
sendo responsável por uma formação econômica e social, que 
definiu sua principal atividade econômica, marcando sua posi-
ção no cenário nacional como o maior estado da Federação, pro-

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   418 23/8/2013   12:04:54



419A Reserva Legal Castro e Mello-Théry

dutor e exportador de soja. Assim, a formação econômico-social 
do atual estado do Mato Grosso se estruturou fora dos meios 
urbanos, refletindo hodiernamente suas raízes nas relações 
sociais de produção a partir do setor agrário. Neste contexto,  
evidencia-se que diminuir dentro da propriedade a área dispo-
nível para a prática agrícola, seria algo contrário aos interesses 
econômicos de seus proprietários, consequentemente da classe 
latifundiária e dos produtores agrícolas.

Portanto, em um estudo de caso realizado em cento e ses-
senta e três propriedades rurais do município de Sorriso10, MT, 
evidenciou-se que menos de trinta delas (Figura 2) possuem 
suas áreas de proteção de vegetação nativa (RL+APP) em acor-
do com a atual redação do Código Florestal.

Pautando-se na análise da imagem gerada na Figura 3, o 
município de Sorriso possui 47,09% do seu território no Bioma 
Cerrado, 44,52% no Bioma Amazônia e 8,39% em área de tran-
sição entre fitofisionomia de floresta e cerrado.

Ao analisar a dimensão dos fragmentos com vegetação 
nativa em cada propriedade delimitada na imagem de satéli-
te, gerou-se uma figura classificando as cento e sessenta e três 
propriedades por tamanho de área conservada segundo critério 
exposto na legenda da mesma. Esta classificação estruturou-se 
a partir da variação dos limites mínimos de conservação da RL 
instituídos no Código Florestal de 1965, conforme sua localiza-
ção nas diferentes porções do território brasileiro. 

10. Por meio de entrevistas locais com agrônomos, agrimensores e corretores 
de terras, além do acesso a banco de dados eletrônico da Secretaria Es-
tadual do meio Ambiente (SEMA-MT), cento e setenta e sete produtores 
rurais foram identificados. Destes, cento e trinta tiveram as áreas de suas 
propriedades rurais delimitadas na imagem de satélite de 2008 do muni-
cípio, correspondendo a cento e sessenta e três propriedades.
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Figura 2. Classificação das áreas com vegetação nativa ou regenerada nas pro-
priedades rurais delimitadas na imagem de satélite de Sorriso de 2008.
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O somatório das áreas verdes das cento e sessenta e três 
propriedades, considerando o cômputo da APP e RL correspon-
deram a 82.897,08 ha, ou seja, 24,84% do somatório das áreas 
das propriedades. Hipoteticamente, se considerarmos que as 
cento e sessenta e três propriedades tiveram suas áreas desma-
tadas e convertidas à prática agrícola anterior a 1995, o passivo 
ambiental relacionado ao desmatamento ilegal seria da ordem 
de 83.968,89 ha, segundo as regras expressas no CF de proibi-
ção do corte raso da vegetação natural em 50% da propriedade, 
regra válida até 1996.

Recordando que 44,52% da área do município estão no 
bioma Amazônico, o grupo de propriedades rurais localizadas 
em áreas de floresta dentre as cento e sessenta e três delimi-
tadas (48,5%), apresenta um passivo ambiental da ordem de 
38.563,67 ha, considerando o menor limite de conservação da 
vegetação nativa na propriedade rural (50%)11 já instituído pelo 
Código Florestal desde a sua criação, em 1965. 

No intuito de verificar dentre as cento e sessenta e três pro-
priedades rurais aquelas que efetivamente tiveram seu desma-
tamento consolidado até 1995, foram selecionadas áreas com 
as seguintes características: atual proprietário foi o responsável 
pela retirada da cobertura vegetal nativa; ele é o principal toma-
dor de decisão dentro de sua propriedade e; a atividade agrícola 
é sua principal fonte de renda.  

Nesta categoria enquadraram-se quarenta e dois sojiculto-
res dos quais se conseguiu encontrar e contatar dezoito durante 
o período de trabalho de campo (agosto a outubro de 2008). So-
mente doze produtores aceitaram conceder entrevista. Como re-
sultado, seis haviam desmatado sua área até 1995. Outros dois 

11. Após 1996 o Código Florestal instituiu a conservação em 80% da pro-
priedade rural como Reserva Legal.
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produtores, apesar de não terem concluído o desmatamento em 
sua propriedade até 1995, neste ano já haviam extrapolado o 
limite mínimo permito pelo Código Florestal. Os outros quatro 
sojicultores concluíram o desmatamento após 1995 e até então 
suas propriedades não apresentaram passivo ambiental em rela-
ção à área de Reserva Legal segundo Código Florestal de 1965.

Neste trabalho são expostos os detalhamentos do avanço do 
desmatamento em 1987, 1995/1996, 2003 e 2008 em três pro-
priedades rurais (propriedades 1, 13C e 56) que consolidaram 
este processo até 199512. A Figura 3 apresenta a localização 
delas nos biomas existentes em Sorriso e as três figuras subse-
quentes (Figuras 4, 5 e 6) mostram a evolução do desmatamento 
em cada uma. 

12. A análise dos desmatamentos das outras propriedades pode ser verificada 
em Castro (2010).
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Figura 3. Localização de três propriedades rurais dos sojicultores entrevis-
tados nos biomas existentes em Sorriso. Fonte: Diagnóstico Ambiental da  
Amazônia Legal (IBGE, 1997). Malha Municipal Digital (IBGE, 2005).
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Figura 6. Análise temporal do desmatamento na ropriedade 56
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Todas as propriedades estão irregulares em relação às re-
gras de conservação da RL, segundo a redação atual do Código 
Florestal de 1965. 

Na propriedade 1, anterior a 1995 havia desmatamento ile-
gal da RL, pois a área total da vegetação conservada em 1987 
era inferior a 50% de sua propriedade. O passivo ambiental da 
RL é superior a 645,86 ha, mas considerando as atuais regras 
do Código Florestal de 1965, seu passivo ambiental pode variar 
de 416,33 ha a 1.105 ha, pois a propriedade 1 localiza-se em 
área de transição entre o bioma cerrado e amazônico, segundo 
a Figura 3.

A propriedade 13 C em 1987 possuía 59,08% de sua área 
sem cobertura vegetal natural ou regenerada e em 1995/1996 
aumentou para 66,86%. Portanto, pode-se considerar que hou-
ve desmatamento ilegal da RL. Assim, o passivo ambiental 
da RL é superior a 652,28 ha, mas se considerarmos a regra  
atual de conservação da RL em 80% da propriedade - já que ela 
localiza-se no bioma Amazônico (vide Figura 3) - a recomposi-
ção da RL seria em uma área superior a 1.362,68 ha.

Localizada no bioma Cerrado, a análise da propriedade 
cinquenta e seis mostra, que em 1995/1996 a vegetação nativa 
estava conservada em apenas 28,5% da área total. Pode-se afe-
rir que houve desmatamento ilegal da Reserva Legal, com um 
passivo ambiental superior a 271,97 ha. Caso seja considerado 
o limite mínimo de conservação da RL de acordo com a atual 
redação do Código Florestal, o passivo ambiental seria superior 
a 68,87 ha.

conclusões

Fica evidente a influência das teorias climáticas, como ex-
poente a do dessecamento, relacionando desmatamento às mu-
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danças climáticas, influenciando diretamente na construção do 
termo Reserva Legal. Em diversas épocas tais correntes de pen-
samento fizeram-se presentes através de cientistas e políticos 
na proteção ambiental, dentre eles, Pierre de Poivre no sécu-
lo XVIII, José Bonifácio no século XIX e Albert Löefgren no  
século XX.

No estado de Mato Grosso, aproxima-se que a manutenção 
do complexo latifúndio-minifúndio (Topalov, 1978), foi um traço 
comum em todos os processos destacados na formação econô-
mico-social. Demonstrou-se que nos projetos conduzidos pelo 
INCRA houve a subversão dos objetivos de desenvolvimento e 
a consolidação da agricultura familiar dos colonos migrantes, 
onde se corrobora a afirmação de Oliveira (1997) que o estado 
perpetrou uma contrarreforma no território matogrossense. Por-
tanto, desde o período colonial, a classe latifundiária no Mato 
Grosso conserva seus interesses representados no seio do esta-
do. Assim, a classe latifundiária e os grandes produtores dentro 
de suas práticas de classe não permitirem que suas atividades 
sejam obliteradas por regras de proteção de vegetação nativa.

Pode-se perceber, através da entrevistas, que as classes so-
ciais em Sorriso - latifundiários e grandes produtores, trabalha-
dores rurais e uma emergente burguesia lastreada diretamente 
à cadeia agroindustrial - não têm inserido ao seu discurso, pre-
ocupações acerca do impacto ambiental que a prática agríco-
la pode promover ao ambiente, muito menos sobre os reflexos 
cerceando a função ambiental da Reserva Legal. Entretanto, 
é marcante em seus relatos, comentários acerca de problemas 
respiratórios provocados pelas queimadas. Outro traço caracte-
rístico de seus testemunhos é a relação direta que estabelecem 
entre a preservação das matas ciliares com a conservação dos 
recursos hídricos do município. Não obstante, ao questioná-los 
sobre aspectos da desestruturação do solo e assoreamento dos 
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cursos d’água, tal relação deixa de se expressar, revelando-se 
apenas nos discursos dos profissionais de áreas técnicas, li-
gados à prática agrícola. Ficou evidente a pouca noção deles 
acerca dos conceitos ecológicos relativos às diferentes forma-
ções florísticas existentes em uma vegetação natural, sobretudo  
relacionando-as à função ambiental da Reserva Legal. No muni-
cípio pode-se comprovar que não faz parte do horizonte de inte-
resses de sua classe latifundiária ter a principal atividade eco-
nômica restringida por regras de proteção de vegetação nativa.
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Resumo

O artigo aborda o modo de vida 
e a leitura da paisagem dos boia-
deiros no Complexo Pantanal 
Sul-Mato-Grossense. Devido à 
escassez de material disponível 
na literatura, foram coletados 
relatos, principalmente em entre-
vistas com interlocutores locais 
sobre suas histórias de vida e por 
meio do acompanhamento pre-
sencial das Comitivas de boia-
deiros. Adotou-se a concepção de 
paisagem como lugar no contexto 
de populações tradicionais, de 
acordo com o significado dado 
pelas experiências vividas e re-
presentações simbólicas. A inter-

AbstRAct

This article discusses the way of 
life and the landscape reading of 
cattle drovers in the South-Mato-
-Grosso Pantanal Complex. Due 
to the scarcity of available rese-
arch material in literature, the 
data was collected mainly from 
interviews with local counter-
parts about their life stories and 
through the monitoring of cattle 
drovers grouped together. The 
conception of landscape adopted 
is that of a place in the context 
of traditional people, taking into 
consideration the meaning given 
by life experiences and symbo-
lic representations. The data in-
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pretação dos dados leva em con-
sideração a importância do valor 
cultural desses trabalhadores, 
reconhecendo sua persistência e 
singularidade como um conheci-
mento estreitamente integrado às 
paisagens pantaneiras. 

Palavras chave: Comitiva de 
boiadeiros; Pantanal; leitura da 
paisagem; populações tradicio-
nais; modo de vida. 

terpretation takes into account the 
importance of the cultural value of 
these workers acknowledging their 
persistence and uniqueness as a 
kind of knowledge closely integra-
ted to the Pantanal landscapes. 

Key words: Cattle drovers, Panta-
nal, reading landscape, traditio-
nal people, way of life.
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IntRodução

Este artigo resulta da Dissertação de Mestrado intitulada 
Comitiva de boiadeiros no Pantanal Sul-Mato-Grossense: modo 
de vida e leitura da paisagem.

O boiadeiro é uma figura típica na região pantaneira e re-
presenta parte dos trabalhadores da pecuária, principal ativi-
dade econômica da região. Viajam em Comitivas, montados em 
burros e conduzindo boiadas que pertencem a pecuaristas.

A Comitiva de boiadeiros é uma forma de transumância, 
que tem sido realizada em diversos países há milhares de anos. 
Sua importância histórica, socioeconômica e ambiental também 
pode ser associada às ocupações humanas em diferentes paisa-
gens. Em muitas regiões esta forma de manejo se extinguiu com 
a modernização tecnológica, mas no Pantanal  persiste, prin-
cipalmente, devido ao alagamento de sua planície, sendo, em 
muitas ocasiões, a única alternativa de transporte. 

A ideia desta pesquisa surgiu de uma experiência de vida 
da pesquisadora com o tema,  por trabalhar como guia de eco-
turismo e residir no Pantanal Sul-Mato-Grossense. A partir de 
um prévio levantamento de dados, foi possível perceber a es-
cassez de informações e dados, principalmente no que se refere 
a publicações científicas. Essas investigações também possuem 
relevância por se tratar de um tema emergente, devido à ocorrên-
cia de mudanças que podem acarretar a perda do conhecimento 
deste segmento culturalmente diferenciado de populações tradi-
cionais brasileiras. 

Nesta perspectiva, procurou-se compreender o modo de 
vida dos boiadeiros e a estrutura das Comitivas pantaneiras, de 
acordo com os caminhos percorridos e sua interface com as di-
ferentes formas de leitura das paisagens.
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O marco conceitual deste estudo está fundamentado na in-
terpretação da paisagem como lugar no contexto de populações 
tradicionais1, considerando o significado dado pelas experiên-
cias vividas e representações simbólicas. 

Para construir conexões com o conceito de paisagem, bus-
cou-se na literatura geográfica autores que puderam se alinhar a 
essas ideias, como Menezes (2002), Claval (1999, 2001), entre 
outros. A paisagem é compreendida como integrante da expe-
riência de vida das pessoas, o que inclui as leituras, as repre-
sentações simbólicas dos sujeitos que a vivenciam e também as 
interações resultantes das experiências de vida do pesquisador 
e a pesquisa. É um tema interdisciplinar, no qual a paisagem é 
construída a partir de “expêriencias compartilhadas” e pensada 
“como um vasto campo de significados, tensões e contradições”. 
Além disso, ela é considerada instável, um permanente vir a ser 
em transformação (Sandeville, 2005, p. 1-9).  

    Neste sentido, Cabrera et al. (2001) definem que as áre-
as culturais contextualizadas por uma região geográfica são 
complexos culturais interrelacionados que seguem uma conti-
nuidade no espaço-tempo. Podemos fazer uma analogia à con-
ceituação de outro importante geógrafo sociocultural, Ab’ Saber 
(2004, p. 222), quando este trata da relação dinâmica e inte-
grada com espaços produzidos pelo homem sobre os espaços 

1. Levando em consideração a complexidade deste tema, optou-se pelo con-
ceito de populações tradicionais, pois este, apesar de generalizar uma 
grande sociodiversidade, tem sido amplamente utilizado na literatura e 
na legislação brasileira. Esta definição apoia-se nos traços culturais que 
os distinguem, fazendo parte de grupos que reproduzem historicamente 
seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base na coope-
ração social e relações próprias com a natureza, desenvolvendo modos 
particulares de existência. Uma das características marcantes destas po-
pulações é a autoidentificação ou identificação pelos outros de se perten-
cer a uma cultura distinta. (Arruda; Diegues, 2001). 
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herdados da natureza como espaço total 2. Portanto, a paisagem 
é herança de todos estes processos que envolvem também ideias 
de incompatibilidades de funções sociais e econômicas recor-
rentes em diferentes subespaços e regiões.

O espaço, uma categoria complexa para a Geografia, é en-
tendido como as ideias de um grupo a partir da experiência coti-
diana; é o campo de representações e simbolismos, que permite 
sentidos de movimento: “como a localização relativa de objetos 
e lugares”. O lugar é um mundo de significado organizado, sen-
do essencialmente um conceito estático; é cada pausa no mo-
vimento, e, à medida que o conhecemos, o dotamos de valores, 
tornando possível que “localização” transforme-se em “lugar”. 
Considera-se que até mesmo nas sociedades em constante mo-
vimento, como entre os nômades, há uma percepção intersubje-
tiva de lugares conectados por um caminho. (Tuan, 1983, p. 14). 

Para conhecer os lugares é necessária a identificação de 
locais significantes. Estes objetos e lugares são “núcleos de va-
lor”, por receber ou possuir nomes, concebendo diversas per-
cepções3. Comumente são habilidades aprendidas não pela ins-
tituição formal, mas ao nível do subconsciente (Ibid., p.20). No 
espaço das Comitivas de boiadeiros, estes “núcleos” podem ser 
representados por referenciais nas paisagens pantaneiras. Os 
lugares podem ser representados, por exemplo, pelos pontos de 
parada durante as viagens.

É importante ressaltar que, devido à escassez de material dis-
ponível na literatura, a investigação deste estudo emergiu, princi-

2. De acordo com Ab’ Saber (2004, p. 222), espaço total é “o mosaico das 
heranças da natureza integradas com as heranças positivas ou negativas 
das ações cumulativas feitas por gerações e gerações de homens”.

3. Por exemplo, por meio de símbolos numéricos ou verbais, como marcha 
para os boiadeiros, que representa um dia de viagem (cerca de 12 km  
ou 2 léguas).
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palmente, por meio de métodos empíricos fundamentados em dados 
primários obtidos durante a pesquisa e em trajetórias de vida ante-
riores na região estudada. Por este motivo, os conceitos da Antropo-
logia proporcionaram amparo em certos procedimentos, a partir da 
descrição contextualizada, que se busca em Geertz (1989). 

Sendo assim, foi feito o registro fotográfico de dados, e dese-
nhados mapas pela pesquisadora. Os dados foram coletados a 
partir de relatos de entrevistas com interlocutores locais, suas 
histórias de vida e pelo acompanhamento presencial de Comi-
tivas de viagem. As entrevistas foram gravadas (cerca de 8 ho-
ras) e transcritas, sendo que as Comitivas acompanhadas tota-
lizaram por volta de 170 quilômetros percorridos em onze dias 
no Pantanal Sul-Mato-Grossense, mais especificamente nas 
sub-regiões de Aquidauana, Miranda, Nabileque, Rio Negro,  
Abobral e Nhecolândia.   

Outros importantes recursos para a coleta de relatos dos 
boiadeiros foram as descrições baseadas na leitura da paisagem 
e os mapas mentais4. Deste modo, admite-se que os caminhos 
das comitivas são lidos a partir de marcos referenciais. Por sua 
vez, estes contêm sistemas simbólicos e códigos que podem ser 
apreendidos e lidos, na medida em que há apropriação de uma 
linguagem do espaço.

A construção da interpretação do modo de vida dos boia-
deiros e suas relações com a paisagem pantaneira emergiu a 
partir da “análise de conteúdo” de acordo com Bardin (1995, 
p. 34), na qual se produziu um sistema de categorias temati-
zadas, onde estão expostas recorrências comuns, divergências, 
e idiossincrasias, que constituíram as unidades de significado 
neste estudo.

4. Os mapas mentais são concebido de acordo com Archela et al. (2004), 
como “imagens espaciais que as pessoas têm de lugares conhecidos, di-
reta ou indiretamente”.
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o pAntAnAl e o pAntAneIRo

O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Sua 
área total é de 210.000 Km2, abrangendo o Brasil, a Bolívia e o 
Paraguai. Deste total, cerca de 70% estão no Brasil, distribuí-
dos entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Alho 
et al., 1988). A porção contida neste último estado, presente 
área de estudo, corresponde a 64,64% da área do Pantanal no 
Brasil (Abdon; Silva, 1998). 

De acordo com Ab’ Saber (1988), o Pantanal se caracteriza 
por extensas planícies de acumulação de sedimentos fluviais, e 
está sujeita a um regime das águas fortemente sazonal. A preci-
pitação média é de 1.400 mm, variando entre 800 e 1.600 mm. 
O perío do de chuvas ocorre de outubro a abril, concentrando 
cerca de 70% a 80% da média anual. A temperatura média anu-
al é de 24 ºC, com médias mínimas e máximas de 20 ºC e 38 ºC, 
respectivamente. As altitudes na planície variam de 60 a 150 
metros. (Agência Nacional de Águas et al., 2004). A vegetação 
é influenciada principalmente pela Floresta Amazônica, Cerra-
do (predominante), Chaco e Floresta Atlântica (Adamoli, 1981 
apud Harris et al., 2005). Devido a este mosaico de fisionomias 
vegetais, a região é considerada como Complexo Pantanal, sen-
do declarada Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da 
Biosfera. (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, 2009). Uma das razões por este reconheci-
mento, além de tratar-se de um complexo de ecossistemas úni-
co no mundo, é a revelação de uma sociodiversidade peculiar, 
dada ao processo histórico de formação socioespacial. 

O pantaneiro, de acordo com Diegues Junior (1952), ori-
gina-se da miscigenação entre as diversas sociedades indíge-
nas que habitavam a região, os colonizadores portugueses e 
espanhóis, e os negros africanos escravizados que chegaram 
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após o século XVI. A pecuária, iniciada há mais de duzentos 
anos, é a economia principal da região e continua com o mes-
mo regime de corte e criação extensiva nas pastagens (Arruda;  
Diegues, 2001), entretanto Abdon e Silva (1998) reconhecem 
que as inovações tecnológicas sinalizam transformações subs-
tanciais na antiga relação do pantaneiro com o ecossistema. 

O rebanho bovino é estimado em 3,8 milhões (Pott et al., 2008), 
sendo o transporte destes realizado também por rodovia, via flu-
vial, dependendo da disponibilidade e métodos de comercialização 
(Abrão, 1983). Porém, o regime das águas do Pantanal tem sido fator 
decisivo na criação do gado como atividade viável e, assim, para a 
existência do transporte do gado pelas Comitivas de boiadeiros. Es-
tas são indissociáveis e muitas vezes ocorrem quando não é possível 
manter o gado em determinado local, devido a condições ambientais 
extremas, seja de estiagem ou de alagamento da planície.

comItIvA de boIAdeIRos: modo de vIdA

Neste tema buscou-se traçar o tipo cultural dos boiadeiros, por 
meio de sua inserção na pecuária, seu cotidiano e ofícios executados 
na condução do gado. 

Com raras exceções, observou-se que o boiadeiro do  
Pantanal é, em princípio, um pantaneiro5. Segundo o Cozinheiro da
terceira Comitiva6 acompanhada, boiadeiro é aquele que vive 
“boiadeando”, ou seja, viajando com o gado. Este sentido de 
estar e viver em movimento, viajando, como dizem, puxando 
boiadas, traz a ideia de que os boiadeiros são nômades, mas 

5. Apesar de esta definição não abarcar os demais grupos sociais, consi-
derou-se que pantaneiros são pessoas que residem e/ou trabalham nas 
fazendas do Pantanal, em caráter permanente ou transitório e que se au-
todenominam desta forma. (Banducci Junior, 1995)..

6. As Comitivas serão citadas de acordo com a ordem de participação pre-
sencial da pesquisadora. 
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há aqueles que podem trabalhar na fazenda e viajar quando so-
licitado pelo proprietário ou gerente da fazenda. De qualquer 
modo a iniciação neste ofício ocorre, normalmente, por meio de 
familiares nas fazendas de gado do Pantanal. O conhecimento é 
transmitido oralmente, como uma técnica tradicional7.

Na década de 1970, Rondon definiu o boiadeiro como  
“o comprador de gado para revender, um comerciante de gado, o 
intermediário entre os fazendeiros criadores e os invernistas ou 
açougueiros.” (Rondon, 1972, p. 98). Atualmente, o comprador de 
gado ainda é denominado de boiadeiro, porém não é o mesmo que 
viaja em Comitivas. Há o boiadeiro comprador-vendedor de gado, 
que costuma ser o proprietário do gado ou gerente de fazenda e o 
peão-boiadeiro, que viaja nas Comitivas.

Este último faz parte do tema desta pesquisa. Conduz grandes 
boiadas por centenas de quilômetros e viaja até meses, montado em 
burros e penetrando inúmeras paisagens. As boiadas pertencem a 
fazendeiros criadores e invernistas que necessitam transportá-las 
com objetivo de executar o manejo entre fazendas durante as fases 
de cria, recria ou engorda do gado, ou por motivos comercias entre 
fazendas ou frigoríficos.

O comprador do gado é o responsável pelo transporte e a es-
colha deste transporte dependerá de diversos fatores. Entretanto, a 
Comitiva é necessariamente escolhida quando não houver acesso 
por hidrovias ou caminhão. O gado transportado tocado, como se 
costuma dizer quando optam pela Comitiva, é, geralmente, um ser-
viço prestado por um Condutor. Este irá contratar a equipe de via-

7. Técnica tradicional é aquela que é passada por meio da imitação, mimese, 
pelo emprego de materiais que definem em primeira instância o tipo de 
trabalho. Tendem a permanecer fixas no tempo, só cabendo aos mestres 
consagrados a tolerância de variações. Ao mesmo tempo, caminham-se 
para regionalismos. Difere-se das técnicas modernas, por estas últimas es-
tarem vinculadas à escolaridade e especialização, dependente das ciências 
contemporâneas (Katinsky, 1967 apud Fernandes, 1997, p. 24).
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gem e costuma ter o equipamento necessário para a viagem, como 
utensílios da cozinha e a tropa de burros. Além disso, este prestador 
é o chefe da comitiva e viaja com a equipe. 

Para um breve reconhecimento sobre os custos relativos ao 
transporte de uma boiada pelas Comitivas de boiadeiros, considera-
-se o valor de um salário mínimo por dia de viagem. Por exemplo, 
a distância de 120 km levaria cerca de doze dias de viagem, o que 
equivale a doze salários mínimos. Nesse caso, o custo final para o 
pecuarista será por volta de seis mil Reais. O Condutor receberá 
esse valor, devendo arcar com os custos da viagem e também pagará 
aos outros boiadeiros entre vinte a vinte e cinco Reais por dia. Sendo 
assim, os outros boiadeiros vão receber em uma viagem como esta, 
por volta de duzentos e cinquenta Reais cada.

Em cada Comitiva de boiadeiros podem ser conduzidas cerca 
de mil cabeças de gado. Se considerarmos o transporte de vacas 
adultas com peso médio de treze arrobas (390 kg), o valor estimado 
destes animais será de nove mil Reais. Pode-se perceber, então, que 
há um contraste socioeconômico, pois enquanto os boiadeiros trans-
portam boiadas que valem milhões, recebem cerca de um salário 
mínimo por mês8. 

Outra questão neste ofício é sua informalidade9 no que diz 
respeito a contrato ou registro de trabalho. E mesmo que alguns 
boiadeiros trabalhem em fazendas, são considerados dentro da 
categoria de trabalhadores rurais, não sendo distinguidos dentro 
de suas complexidades ocupacionais. 

No cotidiano, os boiadeiros costumam acordar antes de o sol 
nascer. Desfazem o acampamento, retiram redes e mosquiteiros, 

8. O salário mínimo em dezembro de 2010 correspondia a quinhentos e dez  
Reais.

9. Deve-se ressaltar que a informalidade citada refere-se apenas às ques-
tões relacionadas as leis trabalhistas brasileiras e não à informalidade do 
conhecimento tradicional deste ofício, que, por sua vez, é considerado 
como formal, elaborado e técnico.
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que são guardados em seus dobros (malas). Encilham a tropa, e 
então partem para apanhar o gado. Só param quando estiverem 
no ponto de almoço e então, partem para uma nova jornada, que 
segue até o ponto onde irão pousar. Assim coloca o entrevistado 
Barriga (2009) 10: 

Sai cedo, levanta, arruma a mala, e aí cê vai pegá o burro. 
Aí cê vai sortá o gado [...] dando pasto pro gado, vai deva-
garzinho até chegá no ponto de armoço. Aí o Cozinheiro vai 
tá lá já, esperando cum armoço pronto. Aí armoça e troca 
de animar também de novo, sorta aquele que tá de ma-
nhã, pega outro à tarde procê chegar até na outra fazenda,  
mas devagar, né?

Enquanto tomam o mate ao amanhecer, em volta do fogo, ou 
o tereré na marcha da boiada, costumam contar alguma anedo-
ta, emprestando termos de seu trabalho. O mate e o tereré são 
bebidas típicas na região. Dentro de uma guampa (chifre de 
boi), coloca-se a bomba (pipeta de metal com um tipo de filtro/ 
peneira), um punhado de erva-mate, água, e bebe-se através 
desta bomba. O mate é tomado com água quente e o tereré com 
água natural ou gelada. 

O que parece ser a maior diversão do boiadeiro é cartiá, 
“contá vantagem, coisa duvidosa” (Entrevista com Juarez, 
2009). Isso significa caçoar, desafiar alguém, de forma malicio-
sa. Eles também gostam muito de apelidar pessoas e animais 
com criatividade, e com uma percepção sagaz, isso ocorre, mui-
tas vezes, de acordo com algum acontecimento ou característica 
marcante relacionado àquele a ser apelidado,

10. Os entrevistados estão apresentados no texto, por meio de seus nomes e 
ano de entrevista. Alguns deles foram citados apenas pelos seus apelidos, 
pois se procurou manter como são reconhecidos na região. 
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Além disso, o experiente Cozinheiro Biguá (2009), afirma 
que muitos boiadeiros se divertem com bebidas alcoólicas e 
prostituição: “tem muito companheiro que o que ganha na es-
trada já fica na estrada memo (risos). [...] bebe, passa em bera 
de corrutela [prostíbulo] por aí e toma memo”. 

Apesar de viajar por áreas remotas costumam utilizar celula-
res, rádio de pilha e comunicar-se com moradores das fazendas e 
municípios durante as viagens. Há um programa diário da rádio Di-
fusora mato-grossense (ZYI 1360 kwz), em Corumbá, o “Alô Panta-
nal”, que eles também utilizam para dar notícias e recados sobre as  
Comitivas.

Os boiadeiros costumam ter postura corporal altiva, usual-
mente vestem calça jeans, camisa, guarda (calça de couro); cin-
to e botas de couro com esporas; guaica (na qual guardam arma 
de fogo e balas); faixa paraguaia (feita de tear) e o machete (faca 
e chaira para amolar); chapéu de palha de Carandá (Copernicia 
alba) ou feltro. A traia de arreio engloba o conjunto de materiais 
para montaria, tal como rédeas, freio, arreio e pelegos (mantas de 
lã). Outros acessórios indispensáveis são o laço, a capa de chuva 
e o arreiadô (utilizado para a doma do gado, faz um estalo forte 
quando é movimentado). Alguns destes objetos são confeccio-
nados a partir do couro de vaca pelos próprios boiadeiros, que  
podem ter habilidades exemplares como artesãos. A traia pode 
ser o único bem material que possuem, havendo uma relação afe-
tuosa, de orgulho por este componente. De hábito, a montaria uti-
lizada é um muar, pois é mais resistente a longas viagens.

As Comitivas de viagem são realizadas por uma equipe de 
sete a nove boiadeiros, de acordo com o tamanho da boiada, 
sendo que cada componente possui um determinado ofício. 
O Condutor é o chefe da Comitiva, “responsável pelo gado” 
(Entrevista com Juarez, 2007) e posiciona-se atrás da boia-
da. Um interessante fenômeno observado é sua exímia técnica 
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de contagem dos bois, que ele executa pela manhã, podendo, 
às vezes, recontá-las, se houver desconfiança de ter perdido  
alguma rês. 

Próximos ao Condutor ficam posicionados dois Meeiros (ou 
Culatreiros), na lateral direita e esquerda, e à frente de cada 
um destes estão os Fiadores. Eles “têm a responsabilidade de 
não deixar gado abrir ou entrar para o mato” (Nogueira, 2002,  
p. 109). O Ponteiro posiciona-se à frente da boiada, “vai 
na guia” (Entrevista com Juarez, 2007). Está sempre com o  
berrante, instrumento feito de chifre de boi, tocado para orientar 
a boiada e comunicar-se com os membros da equipe. À frente do 
Ponteiro posiciona-se a tropa de burros, substitutas de monta-
ria. Dependendo da distância da viagem e do número de cabe-
ças de gado, são necessários cerca vinte burros guiados por um 
cavalo manso, denominado de polaqueiro.

Outro ofício exercido pelo boiadeiro é o de Cozinheiro. Ele 
conduz a tropa de cargueiros (que levam os dobros e bruacas com 
mantimentos), sempre viaja à frente da boiada, e deve chegar ao 
ponto de parada com antecedência para garantir a refeição pronta 
para os boiadeiros. Costuma-se servir feijão, arroz carreteiro, que 
é o arroz com carne-seca e/ou macarrão tropeiro, que é o macar-
rão com carne-seca, corado levemente com extrato de tomate. 

Nos pontos de parada, especialmente, há diversas regras de 
convívio social. Por exemplo, quando os boiadeiros se servem 
da comida, precisam estar com chapéu e devem segurar a tampa 
da panela, junto com o prato, com a mão esquerda; e com a mão 
direita, pegam a colher. Se cair um desses objetos no chão ou 
qualquer uma dessas regras for descumprida, deve-se pagar um 
frango ao grupo. 

Desse modo, o cotidiano do boiadeiro mostra parcialidades 
que vão desde como reconhecem uma rês parida pelo olfato, até 
como servem o almoço e conduzem o gado. No que foi possível 
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observar, esse modo de vida não contribui apenas para a orga-
nização da Comitiva, mas está imbuído de valores humanos e 
condutas que legitimam sua cultura. 

comItIvA pAntAneIRA: leItuRAs dAs pAIsAgens

O presente tema trata da interpretação do modo como os 
boiadeiros leem as paisagens pantaneiras, a partir da ideia de 
lugar baseada em uma interpretação da espacialização. Apesar 
de não existir na literatura mapas dos roteiros de Comitivas de 
viagem, os boiadeiros se utilizam de mapas mentais transmiti-
dos oralmente, que fazem parte, principalmente, do conheci-
mento dos Cozinheiros, Condutores e Ponteiros. 

A gente tem um roteiro traçado. Quando a gente vem, [...] 
o Cozinheiro já sabe. Por exemplo, nóis tamo aqui na São 
Sebastião, daí a gente tem que vim aqui, vamos supor, na 
Novo Horizonte, onde a gente tem que pousar, [...] na me-
tade da caminhada, o Cozinheiro tem uma água boa por ali. 
(Entrevista com Juarez, 2007).

Esses roteiros são definidos pelos pontos de parada para  
almoço e pouso, sendo cada dia representado como uma mar-
cha, o que equivale em média a cerca de 12 km ou 2 léguas (esta 
última é a medida mais utilizada pelos boiadeiros). 

Percebe-se que as leituras desses roteiros ocorrem,  
sobretudo, por meio do reconhecimento de marcos referen-
ciais nas paisagens e da interpretação de sistemas simbólicos;  
constituídos por formas de linguagem que podem representar 
diversas situações vividas, objetos e configurações. 

Assim, foram identificados diferentes modos de orientação e 
significados atribuídos pelos boiadeiros que vão desde a utiliza-
ção de referências relacionadas às interferências antrópicas de-
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correntes da atividade pecuária, por exemplo, os nomes das fa-
zendas de gado citados por Juarez no trecho acima (Ibid., 2007), 
até a constatação da existência de estradas boiadeiras, como 
descreve Biguá (2009): “Tem muitas estrada, mas aquela ali é a 
boiadera, né [...]. Diferentemente das estradas para automóveis, 
estas são difíceis de serem identificadas por leigos, sendo uma 
apropriação do conhecimento do boiadeiro”.  

Há ainda, nesses trajetos, outra forma de referência própria 
destes viajantes que são as marcas deixadas nas paisagens. É 
possível observar um exemplo, nesse caso, o escrito de um boia-
deiro encontrado em um ponto de pouso que traz informações 
como seu nome, data do escrito, marca da boiada que representa 
a fazenda e direção da comitiva. De acordo com Biguá:

Se você vê um pé de árvore com escrita ali, ocê tem que ter 
malícia que foi um peão de boiadeiro que escreveu. [...]. E 
você vê nessa estrada que é difícil assim o peão já marca. Se 
o cozinheiro conhece ele vai na frente já quebra um galho de 
pau, faz um corte num pé de árvore e a turma que vem atrás 
já vem prestando atenção. 

Em vários outros pontos também foram observados expressões 
grafadas com mensagens de amor, escritos vulgares e desenhos. 

Além disso, os boiadeiros são capazes de identificar fisio-
nomias e espécies vegetais (o que podem ter utilidade para 
fins medicinais) ou utilizar referências por meio da observação 
do comportamento de animais silvestres e domesticados. Um 
exemplo é a ave Chauna torquata, conhecida localmente como 
Anhuma ou Tachã, cuja vocalização significa, para os peões, 
que há pessoas se aproximando, podendo auxiliar o Cozinheiro 
da Comitiva a interpretar que os boiadeiros estão chegando ao 
ponto de parada. 
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Os boiadeiros possuem uma percepção acurada, são sensí-
veis para perceber, facilmente, pegadas, cheiros e sons, como 
a presença de cobras e onças, que podem assustar a tropa e a 
boiada. Por vezes, certos acontecimentos podem tornar-se refe-
rências, tais como a laçada de uma rês que escapou-lhes, uma 
queda de cavalo ou histórias de assombração. Desse modo, mar-
cas impressas na paisagem podem se traduzir da memória e do 
olhar atento, criativo e interpretativo do boiadeiro. 

Sobre referências relacionadas à percepção do relevo no 
Pantanal, tendo em vista a monotonia desta extensa planície, 
são mais empregados termos sobre as formações aquáticas ou 
vegetais resultantes da sutil variação de altitude, por exemplo, 
os capões e cordilheiras que são mais elevados do que suas ad-
jacências, de um a dois metros. Entretanto, uma categoria topo-
fílica (cf. Tuan, 1980) percebida é a afeição dos boiadeiros por 
campos abertos, os quais são denominados de largão. Identifi-
cou-se uma contemplação da grandeza, da imensidão da planície.  
Sobre esse sentimento de amplitude, o filósofo e poeta Bachelard 
(19?-, p. 139) contribui quando coloca que “a imensidão está 
em nós. Está presa a uma espécie de expansão do ser que a vida 
refreia”. Este simbolismo de intensidade do ser também pode ser 
remetido aos termos utilizados pelos boiadeiros mundão e estra-
dão. Remetem à extensão do ser que se movimenta num vasto 
mundo, sem limites frente a um sentimento de solidão “do ho-
mem que medita diante de um universo infinito” (Ibid., p.140).

As leituras relativas à dinâmica hídrica do Complexo Pan-
tanal são primordiais para definição dos trajetos de viajem dos 
boiadeiros. De acordo com o ciclo das estações denominadas de 
enchente, cheia, vazante e seca, há diversas formas de linguagem 
e comunicação entre os viajantes das estradas e moradores lo-
cais, como a atribuição de significados às formações aquáticas, 
expressões para medições de profundidade do corpo-d´água, 
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previsões quanto aos níveis de disponibilidade hídrica, e infor-
mações de disponibilidade de água para dessedentação, prepa-
ro de refeições e banho. O entrevistado Biguá (2009) completa 
que “eles fala quando tá muito cheio, já explica lugar que tá 
nadano o lugar que tá melhor de passá [...]”.

Nos depoimentos dos boiadeiros foi recorrente a comparação 
entre as duas estações mais marcantes, a cheia e a seca. Na esta-
ção da cheia  há dificuldade na travessia de rios e áreas alagadas, 
e os boiadeiros sofrem por estarem constantemente com sua traia 
e roupas molhadas. No acompanhamento das Comitivas, perce-
beu-se que nesse período das águas é mais difícil se localizarem, 
pois as marcas na estrada tornam o batidão da boiada menos vi-
sível. Entretanto,  há um sentido contraditório sobre a questão da 
água, pois apesar dos problemas relatados na cheia, a chegada do 
tempo das águas também possui sentido de purificação e limpeza. 

Já no período da estiagem, a situação se inverte para a  
poeira no estradão e há preocupação com a escassez de água até 
para o consumo. Assim, conclui o entrevistado Biguá (2009) que 
“o Pantanal é ingrato dos dois lado”.   

Durante as estações climáticas, as paisagens pantaneiras 
por onde marcham, se modificam e cada época exige dos boia-
deiros destrezas distintas. Além disso, agentes advindos de in-
terferências antrópicas também conformam diferentes relações. 

A identificação desta diversidade de marcos referenciais 
permite revelar que as leituras das paisagens pantaneiras pelos 
boiadeiros são diretamente relacionadas ao significado de lugar 
e têm importância para orientação em suas viagens. Foram fre-
quentes os relatos de referenciais relativos aos ambientes das 
fazendas, mas também aos rios, matas e outros elementos que 
se conectam. Além disto, a leitura sobre a hidrodinâmica do 
Complexo do Pantanal é imprescindível à forma de execução 
das Comitivas, e muitas vezes exprimem tensões que parecem 
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refletir as extremas condições das estações climáticas. Portanto, 
o modo vivenciado do boiadeiro constitui-se por meio de leitu-
ras e linguagens intersubjetivas, estreitamente relacionadas às 
paisagens pantaneiras. 

consIdeRAções fInAIs

A transumância representa no mundo uma prática milenar 
e é possível que se encontrem similaridades desta prática em 
outros lugares, como em outras regiões do Brasil, porém, nesta 
pesquisa, fundamentada na abordagem cultural da paisagem, 
revela-se, por meio da interpretação dos dados, que os boiadei-
ros representam um tipo cultural associado ao Complexo Panta-
nal Sul-Mato-Grossense. 

Além das técnicas para a prática cotidiana do ofício do boia-
deiro, pode-se perceber um diversificado sistema de símbolos 
significantes (linguagem, arte, mito, ritual), que contribui para 
a sua organização, comunicação e orientação dos boiadeiros nas 
diferentes paisagens. 

Destarte, nos pontos de parada na viagem, as regras e 
elementos organizados na cozinha da Comitiva, represen-
tam significados relacionados ao conceito de lugar, o que re-
mete a “casa, ao abrigo”, o universo da morada colocado por  
Bachelard (19?-, p. 18-19). É a referência do local onde se ali-
mentam, descansam, dormem e reúnem-se.

Por outro lado, quando se trata da viagem no estradão, du-
rante a condução da boiada, o princípio de ser boiadeiro está 
ligado ao movimento, revelando um valor onírico com símbolos 
de paisagens variadas, mas que segue, normalmente, um ritmo 
lento, caracterizado pela sensibilidade e paciência dos viajantes 
em orientar reses e muares. Este situar do boiadeiro no estradão 
ou mundão traz a impressão de que sua referência de moradia 
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é a estrada. Como Nogueira (2002, p. 38), considera-se que são 
“nômades pela própria natureza do ofício”.  

Assim, o modo de vida peculiar do boiadeiro entrelaça as 
diferentes concepções e percepções de sua existência como in-
divíduos e de sua cultura, considerando-se que a construção 
do modo de ser, de agir, e de pensar está intimamente liga-
da à organização do espaço, ao sentido de lugar e à maneira 
como é percebida por quem é responsável ou a experimenta  
(Claval, 2001).        

Uma das percepções desse estudo é alusiva às permanências, 
contradições e adaptações relacionadas às mudanças socioeco-
nômicas, sendo estas um tema recorrente nesta discussão. A in-
serção dos boiadeiros no universo agropecuário, que representa a 
economia principal da região, é considerada por vários segmentos 
sociais como uma das atividades mais impactantes para o meio 
ambiente e não obstante seja considerada uma aptidão agroeco-
lógica ao Pantanal (Mourão, 2000), o gado é uma espécie exótica, 
que pode acarretar impactos negativos, principalmente se consi-
derarmos a pressão econômica para produção em grandes escalas 
comerciais. Assim, podem ser incluídas as Comitivas que geram 
impactos durante as longas viagens pelo Pantanal, tal como a dis-
seminação de espécies vegetais exóticas nas fazendas pelo trato 
digestivo do gado ou o pisoteamento do solo pelas boiadas. 

Outra questão refere-se à representação marginal deste ofí-
cio e evidencia que o intuito do desenvolvimento da região não é 
a valorização da cultura local, mas sim a expansão de interesses 
econômicos da agroindústria. A política que impera se exprime 
primeiramente em ter, não em ser, o que se difere substancial-
mente da promoção a diversidade cultural.     

Quantos são os boiadeiros? Estão desaparecendo? Essas são 
difíceis perguntas para se responder, pois também há poucas 
pesquisas e dados sobre os mesmos. E, apesar dos boiadeiros 
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persistirem e de muitos deles relatarem que as Comitivas não 
deixarão de existir enquanto houver Pantanal que alague, os 
próprios suscitam a problemática deste ofício relacionada à des-
valorização, baixa remuneração, diminuição do conhecimento 
quando comparado às gerações anteriores e a redução das via-
gens em tempo de frequência e duração, devido à modernização 
dos transportes.

Todavia, para efeito deste estudo buscou-se considerar dife-
rentes escalas temporais que convivem em permanente trânsi-
to, muitas vezes automático e que em certos momentos, podem 
significar tensões entre preceitos preservacionistas, conserva-
cionistas e modificações da sociedade não apenas nos espaços 
físicos, mas também nas suas utilizações e representações. Os 
boiadeiros, viajantes do tempo e do espaço, estão integrados à 
sociedade e compartilham paisagens. Admitir esse ir e vir de 
sujeitos que interagem no mundo e com o mundo não significa 
negar sua legitimidade, mas deparar-se com a pluralidade nas 
relações do homem com o mundo (Freire, 1979). 

Desse modo e com base em Balée (1998) e Meneses (2002), 
compreende-se que os boiadeiros em sua especificidade cultu-
ral interagem ao longo do tempo com as paisagens pantaneiras  
Sul-Mato-Grossenses, podendo ser compreendidos como  
fenômenos totais. São considerados como processos interde-
pendentes, o que vai ao encontro da concepção de outro autor,  
Ab’ Saber (2004), quando afirma que as paisagens são heranças 
e constituem-se em espaços totais.

Neste sentido, percebe-se que as investigações sobre a paisa-
gem e segmentos sociais podem contribuir para a discussão dos pro-
cessos de nossas ações. Isto significa que repensar os modos e o agir 
de uma cultura para buscar avaliar princípios, abre possibilidades 
para apreender e abrigar o conhecimento sobre práticas sociais dis-
tintas, como no caso de populações tradicionais. 
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Diegues (2000), ressalta a importância de se reconhecer o 
conhecimento de populações tradicionais e recomenda a inte-
gração da visão dos cientistas naturais e especialistas locais na 
co-pesquisa para o co-manejo. 

Portanto, a trajetória deste estudo permite revelar o valor 
destas paisagens culturais e iniciar o debate sobre a perma-
nência desta categoria de trabalhadores na pecuária. Devido à 
escassez de outras pesquisas sobre o tema, são sugeridos os es-
tudos: socioeconômicos; etnoecológicos; de percepção hidrodi-
nâmica; mapeamento de roteiros boiadeiros; comparação entre 
modos de vida do boiadeiro brasileiro e/ou estrangeiro. 

As percepções apresentadas podem ser subjetivas, efême-
ras e particulares, mas não deixam de ser uma realidade huma-
na. No entanto, compreende-se que, para conhecer um pouco 
de como o ser boiadeiro se apropria das paisagens pantaneiras, 
não basta referir-se a esta ou explicá-la, é preciso vivê-la ou ao 
menos compartilhá-la com aqueles que vivem a experiência. 
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Resumo

Por um lado o chamado consumo 
consciente – um modo de con-
sumir que leva em consideração 
os impactos ambientais e sociais 
das escolhas de consumo – tem 
recebido ampla acolhida pela 
sociedade, afirmando as escolhas 
de consumo como o instrumento 
de enfrentamento da crise am-
biental, de outro, é criticado pelo 
limitado alcance para as transfor-
mações a que se propõe, já que 
modificações apenas em hábitos 
e práticas de consumo não seriam 

AbstRAct

 
If on one hand the so-called 
“conscious consumption” – a 
way of consuming that takes into 
account the environmental and 
social impacts of consumption 
choices – has been embraced by 
society, claiming the consumption 
choices as their major tool for fa-
cing the environmental crisis, on 
the other hand, it has been critici-
zed for its limited reach, for chan-
ging only habits and consumption 
pratices wouldn´t be enough to 
deal with such a social organiza-
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suficientes para enfrentar a ques-
tão central da crise, ou seja, uma 
ordem social orientada por regras 
de mercado e pelo consumismo. 
No presente estudo, tomando 
como objeto de estudo o discur-
so sobre consumo consciente do 
Instituto Akatu, e com subsídios 
da Análise de Discurso, compre-
ende-se, a partir da análise das 
suas raízes ideológicas, como a 
estratégia do consumo consciente 
se constrói, a que interesses aten-
de e, assim, se é capaz de promo-
ver as transformações nos estilos 
de vida que a questão ambiental 
requer. 

Palavras-Chave: Instituto Akatu; 
Ecologização de consumo;  Pa-
drões de Consumo; Discursos do 
Consumo. 

tion that´s driven by market rules 
and consumerism. In the present 
work, we aim to understand, from 
its ideological roots, how the 
strategy of conscious consump-
tion has been built, where it le-
ads, which interests it serves and 
mainly if it´s able to promote the 
changes in lifestyles that environ-
mental degradation demands.

Key words: Akatu Institute; 
Green consumption; Consuming 
patterns; Speechs consuming.
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consumo e conscIêncIA AmbIentAl

Nos últimos anos, reduzir o consumo de água, de energia elé-
trica, evitar o desperdício, as compras supérfluas, reutilizar em-
balagens, são noções que aos poucos tem deixado de ser exclu-
sividade da ideia de simplesmente “economizar dinheiro”, para 
que se evidencie a necessidade de “preservar o meio ambiente”. 

Embora o enfrentamento dos problemas ambientais e sociais 
contemporâneos exija o estabelecimento de uma nova mentalidade, 
com  ênfase nos “consumidores conscientes” e na prática de “esco-
lhas conscientes de consumo”, como uma estratégia problemática. 

Entre as dificuldades destaca-se, segundo Layrargues (2000), a 
necessidade de adesão de um grande número de consumidores dis-
postos a incluir os impactos ambientais e sociais em suas decisões 
de consumo para que as mudanças produzam efeitos. Por outro lado, 
de acordo com Portilho (2005), essa estratégia origina de uma espé-
cie de “elitização” dos problemas sociais e ambientais, na medida 
em que só praticarão o consumo consciente aqueles que, primeiro, 
tiverem acesso ao consumo e, segundo, se dispuserem a modificar 
seus hábitos e, em alguns casos, a pagar mais caro pelos produtos 
ecologicamente corretos.

Além disso, ao exigir uma racionalização do consumo, na me-
dida em que as escolhas são vistas como resultado de um processo 
racional de minimização do dispêndio/maximização dos benefícios1 
– cálculo onde as repercussões ambientais e sociais de seus atos de 
consumo devem ser incorporadas –, o consumo consciente descon-
sidera que muitas das decisões de consumo são tomadas pela com-
binação de inúmeros outros critérios, como gosto, preferência, iden-

1. Segundo a teoria das escolhas racionais, os consumidores tomam suas deci-
sões de consumo segundo critérios racionais e utilitaristas: comparando entre 
os benefícios que serão alcançados e os sacrifícios que serão suportados, a es-
colha será determinada pela que permitir maior vantagem e menor dispêndio 
(Jackson, 2006).  
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tidade, imposições sociais, hábitos, possibilidades e conveniências, 
e não necessariamente visando à melhor relação custo-benefício. 

Desconsidera-se também que, num mundo cada vez mais satu-
rado de opções de consumo, é pouco provável que os consumidores 
tenham capacidade – interesse ou tempo – para conhecer e pro-
cessar cuidadosamente todas as informações necessárias para fazer 
suas escolhas. Isso sem mencionar, ainda, que tais escolhas estariam 
condicionadas, entre outros fatores, pela existência e possibilidade 
de acesso a variadas opções de consumo, circunstância que não é 
controlada pelos consumidores, mas é determinada pelo mercado. 

É certo que, no aspecto quantitativo do consumo glo-
bal, parte das explicações para o seu elevado nível deva ser  
atribuída ao fator populacional, cujo vertiginoso crescimento desde 
o início do século XX vem exercendo intensa pressão sobre os re-
cursos ambientais. Entretanto, outro aspecto bastante relevante diz 
respeito ao fato de que aproximadamente 20% da população mun-
dial é responsável pelo consumo de 80% dos recursos ambientais, 
circunstância que requer um horizonte de ação mais amplo, para 
considerar também questões políticas relacionadas ao sobreconsu-
mo, ao subconsumo, à justiça, distribuição e acesso aos recursos 
ambientais. 

Esse deslocamento da percepção, que vai do “impacto am-
biental do consumo, para o “impacto da distribuição desigual 
dos recursos naturais” (Portilho, 2005), quando atravessado 
pela noção de sustentabilidade2, descortina um quadro mais 
amplo de problemas que vão além do universo do mercado e 
das escolhas de consumo, exigindo, assim, uma estratégia mais 

2. Embora “sustentabilidade” não seja um termo unívoco – Guimarães (1995), 
por exemplo, refere-se à existência de mais de cem definições na literatura 
– adotaremos como referência conceitual o ponto em comum que, segundo o 
autor, há entre todas elas: a ideia de “manutenção do estoque de recursos e da 
qualidade ambiental para a satisfação das necessidades básicas das gerações 
atuais e futuras”. 
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abrangente, capaz de lidar com tal questão. É a proposta do 
chamado consumo sustentável3. 

Apesar disso, o esforço no âmbito político-institucional tem 
se dirigido com muito mais intensidade em dar continuidade 
ao aprimoramento de técnicas de gestão do consumo, como as 
relacionadas a ecoeficiência, as melhorias tecnológicas e os 
instrumentos fiscais e regulatórios de mercado e da produção, 
do que propriamente mudanças nos estilos de vida, especial-
mente nos países ricos. Desse modo, o incentivo acaba sendo 
mais a “participação com a carteira” (Portilho, 2005), do que a  
atuação cívico-participativa dos consumidores, mantendo des-
politizada a relação consumo-sustentabilidade e o enfrentamen-
to das questões estruturais de desigualdade que estão no cerne 
da crise ambiental. 

Essa ênfase em estratégias de consumo consciente, no en-
tanto, torna-se mais preocupante diante da possibilidade de, 
em vez de impulsionar uma nova “consciência” sobre a questão 
ambiental, estar a promover a continuidade de um processo de 
esvaziamento da esfera pública e transferências de responsa-
bilidades, que ocorre, num primeiro momento, do Estado para 
a produção, que fica encarregada de modificar seus processos 
produtivos para reduzir os níveis de consumo de materiais e 
energia, e oferecer produtos e serviços ecologicamente corre-
tos ao mercado. E, num segundo instante, da produção para os 
consumidores, incentivando o consumo desses produtos e ser-

3. Consumo sustentável é uma expressão que tem sido utilizada na litera-
tura acadêmica de maneira recorrente, não só para identificar uma es-
tratégia mais abrangente e mais complexa que a do consumo consciente, 
mas, sobretudo, para diferenciá-las entre si. Por essa razão, no presente 
estudo, sem pretender estabelecer um posicionamento concordante ou 
crítico em relação ao consumo sustentável, iremos adotá-lo como referen-
cial para a crítica, problematizando o consumo consciente, portanto, do 
ponto de vista da sustentabilidade. 
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viços (Portilho, 2005). Dessa maneira, o consumo consciente, 
contrariamente a uma nova consciência, estaria fomentando, de 
fato, a reafirmação dos mesmos valores e crenças que norteiam 
o mercado, o capital e o consumismo. 

Assim, no propósito de elucidar se e em que medida o consu-
mo consciente pode promover as transformações que afirma, este 
trabalho coloca algumas luzes sobre o assunto, mais precisamen-
te pelo aspecto da sua constituição ideológica. Utilizando como 
elemento ilustrativo da discussão o discurso do Instituto Akatu, 
entidade pioneira na difusão do consumo consciente no Brasil, 
e a Análise de Discurso como método investigativo, concluímos 
que o consumo consciente, embora afirme promover padrões sus-
tentáveis de consumo, de fato reproduz os mesmos valores e a ló-
gica que, ironicamente, levam à insustentabilidade do consumo: 
a afirmação do mercado como o lócus onde as mudanças devem 
ocorrer; as escolhas de consumo como o principal instrumento de 
transformação da sociedade, e, finalmente, de consumo – nesse 
caso, de produtos e serviços ecologicamente corretos – estimula-
do pela chamada “consciência ambiental”.  

IdeologIA, dIscuRso e A constRução do senso comum

A percepção de que o consumo consciente tem se inseri-
do nas práticas sociais contemporâneas e, principalmente, que 
estas tem se disseminado em vários segmentos sociais, instiga 
a pensar, em primeiro lugar, como essas “verdades” se constro-
em e se espraiam por todo o tecido social. Na medida em que 
o consumo consciente pretende mudar a ordem preexistente e, 
portanto, em certa medida, a própria ordem de poder, como é 
possível que esses novos valores sejam assimilados pelos gru-
pos sociais que teriam a perder segundo as novas “regras do 
jogo”? Como ocorre esse processo de convencimento geral, em 
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que perdas e ganhos são redistribuídos dentro da sociedade, es-
pecialmente em relação à aceitação das perdas? 

A formação de consensos em torno de certos fatos ou con-
ceitos, tornando-os “verdades”, decorre fundamentalmente 
da aceitação de explicações e justificativas imaginadas sobre 
a realidade tal como é vivida e percebida por toda ou, pelo 
menos, pela maioria da sociedade. É o chamado “senso co-
mum” (Chauí, 2006). Enquanto elaboração abstrata, organi-
zada, lógica, sistemática e de modo coerente, o senso comum 
origina e dá sustentação a normas e regras de conduta que 
orientam e dão estabilidade ao tecido social. É por meio do 
senso comum que, apesar das diferenças e divisões de clas-
ses, os indivíduos se reconhecem como parte de um todo: 
porque acreditam e admitem essas ideias como a própria rea-
lidade. Essa interpretação, que a torna a própria realidade, é 
o trabalho da ideologia.

Outra forma de compreender a ideologia é considerá-la um 
instrumento de imposição da visão de mundo da classe dominan-
te em face dos demais e, uma vez que reflete o ponto de vista de 
quem a elabora, a ideologia vai servir a seus interesses, em detri-
mento, portanto, do interesse dos demais. Nesse sentido, ideolo-
gia seria, conforme Konder (2002), “distorção no conhecimento”. 

Como distorção no conhecimento, a ideologia universaliza 
o particular, oferecendo a todos a visão de mundo, por exem-
plo, de uma determinada classe social. Estabelece uma história 
imaginária, na medida em que constitui a realidade não como 
decorrência de um processo histórico (com passado, presente 
e futuro), mas como um dado pronto e acabado, invertida, to-
mando o resultado de tal processo como a sua própria origem, 
ou seja, “os efeitos pelas causas, as consequências pelas pre-
missas, o determinado pelo determinante” (Chauí, 2001, p. 94).
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O efeito da dominação, no entanto, para ser completo, pre-
cisa se inserir na consciência dos sujeitos, de modo que tomem 
aqueles valores como seus e, assim, sejam aceitos como parte 
de sua própria realidade. Para Althusser (1985), a ideologia se 
veicula por meio do que nomeia Aparelhos Ideológicos de Esta-
do: instituições que servem à dominação da classe que detém o 
poder através da ideologia4.

Embora possa se reconhecer que a relação entre a impo-
sição das ideias dominantes e a formação de valores dos do-
minados não seja imediata e unidirecional, uma vez que nes-
se processo não se eliminam possibilidades de transformações 
daquelas nos vãos que o processo de ideologização é incapaz 
de impedir – veja-se, nesse sentido, o exemplo da escola e das 
práticas educativas que, ao mesmo tempo em que reproduzem o 
modo de pensar dominante, constituem também espaços para a 
formação da crítica e da contra-ideologia –, a teoria althusseria-
na contribui para evidenciar a força do pensamento dominante 
na construção dos valores sociais.

Do ponto de vista da linguagem, o discurso, como arena 
onde a ideologia opera, tem papel fundamental para o processo 
de dominação. No que é dito, naquilo que não é dito, porque se 
diz assim e não de outro modo, o discurso vai dar concretude à 
ideologia, seja construindo ou desfazendo a realidade: 

[n]a linguagem reconhecemos a realidade constituída, mas 
nos defrontamos ao mesmo tempo com a realidade que ainda 
não foi criada e que nós mesmos estamos inventando. [...] Ela 
não é só o meio pelo qual nos comunicamos e nos expressa-

4. Althusser toma como ponto fundamental o materialismo histórico de 
Marx: as sociedades existem porque consomem e consomem porque há 
produção. Toda sociedade se organiza em função do modo de produzir os 
bens e de reproduzir esse modo de produção (Konder, 2002).
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mos; é também, decisivamente, um elemento constitutivo do 
que somos. Uma revelação – sempre surpreendente – de como 
somos e como podemos nos tornar” (Konder, 2002, p. 162).

A questão consumo-sustentabilidade, vai se tornar preci-
samente uma “questão”, no confronto do discurso do consumo 
consciente com a sua crítica. Como veremos adiante, a hegemo-
nia do discurso do consumo consciente, condição conquistada 
a partir de um aparato político-institucional que é dado pela 
política ambiental internacional e as instituições encarregadas 
de disseminar a sua ideologia – a educação ambiental, as novas 
práticas empresariais, a mídia, as entidades que representam a 
sociedade civil – ao se defrontar com críticas que apontam para 
suas limitações e inconsistências, faz revelar, contrariamente à 
afirmada consciência que aparenta promover, uma construção 
com a própria lógica diz transformar: a lógica do mercado, do 
consumismo e da razão econômica.  

A mudAnçA nos pAdRões de consumo e o dIscuRso do consumo conscIente

Uma das principais contribuições da Agenda 21 para o avanço 
dos debates ambientais deve-se ao reconhecimento explícito da ne-
cessidade de mudança nos padrões de consumo. A pauta ambiental, 
que até então vinha se definindo no âmbito político internacional, 
grosso modo, como um problema do crescimento populacional e 
da produção, sofre uma ampliação para abranger, então, questões 
relacionadas aos hábitos e estilos de vida contemporâneos, espe-
cialmente dos habitantes dos países desenvolvidos (Portilho, 2005).

Embora houvesse, antes da Agenda 21, iniciativas para in-
cluir o consumo no debate ambiental internacional, estas não 
foram capazes de adentrar a questão por seu aspecto crucial: 
distribuição e justiça no acesso aos recursos ambientais. En-
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quanto no relatório Limites do Crescimento, o “crescimento 
zero” implicaria, na prática, a manutenção do sobreconsumo 
dos países ricos e o subconsumo dos países pobres, em Nosso 
futuro comum, reconhecendo desigualdades estruturais, destaca 
a necessidade de se estabelecer um “piso” ao consumo, mas se 
omite em estabelecer-lhe um “teto” (Portilho, 2005).

A Agenda 21, indo além, amplia os horizontes do debate, 
para incluir o problema da distribuição do consumo e dos níveis 
destes nos países ricos, admitindo, dessa forma, os padrões de 
consumo dos países industrializados como a principal causa da 
insustentabilidade nos padrões de consumo (CNUMAD, 1997). 

No entanto, no que tange ao consumo, apesar de afirmar a 
necessidade de mudanças em seus padrões  – o que teria sido, 
segundo Michaelis & Jackson (2002), uma outorga de pode-
res para examinar, questionar e revisar questões fundamentais 
como comportamento dos consumidores, escolhas, expectativas 
e estilos de vida – esses aspectos, vão se enfraquecendo diante 
da ênfase que é dada aos aspectos materiais e de produção.

Assim, o sobreconsumo (overconsumption), vai sendo inter-
pretado no discurso político-institucional em termos inadequados 
(misconsumption), reduzindo-se, desse modo, a um problema de má 
gestão do consumo dos recursos ambientais no campo da produção. 

Esse modo de interpretar os problemas decorrentes do consu-
mo – como um problema da produção – quando confrontada com a 
ideia de sustentabilidade, revela limitações. A afirmação de que os 
padrões estabelecidos de consumo precisam se adequar não apenas 
aos limites biofísicos do meio ambiente, mas devem ser tais que 
as necessidades das presentes e futuras gerações sejam atendidas, 
destaca o problema da desigualdade e má distribuição do acesso aos 
recursos ambientais. Ou seja, do ponto de vista da sustentabilidade, 
não bastaria apenas manter os impactos ao ambiente dentro dos li-
mites da “capacidade de carga” do planeta: para ser sustentável, o 
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consumo teria também de universalizar a satisfação das necessida-
des básicas (WCED, 1987).

Embora tal aspecto devesse encaminhar o problema em des-
taque prioritariamente para a esfera das políticas públicas, o que 
ocorre, de fato, é a sua absorção, com maior vigor e notoriedade, 
pelo discurso empresarial. Afirmando-se muito mais eficiente que 
a atuação governamental, as empresas vão se apropriar dos proble-
mas sociais associados ao consumo, assumindo a Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE) não só como novo modelo de gestão das 
empresas, mas, sobretudo, como um canal para a resolução das de-
mandas contidas da sociedade. 

A ResponsAbIlIdAde socIAl empResARIAl: sustentAbIlIdAde, teRceIRo 
setoR e IdeologIzAção do consumo conscIente

Um dos elementos sócio-históricos fundamentais que carac-
teriza a evolução do consumo consciente no Brasil é a entrada da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) no cenário da crise 
ambiental, como resposta às questões de justiça e de distribuição do 
acesso aos recursos ambientais. Desde os anos 1970, e no Brasil, a 
partir dos anos 1990, a RSE, mais do que a filantropia empresarial 
do período anterior – que se pautava, em regra, por contribuições 
a entidades assistenciais e patrocínios a eventos culturais –, vai se 
definir conceitualmente como uma estratégia mais ampla, orientada 
por princípios e valores “éticos” e com explícita intenção de reforçar 
suas ações sociais com funcionários, familiares, clientes, fornecedo-
res, acionistas, parceiros, governo, sociedade e comunidade. 

Coincidindo justamente com a implantação do projeto  
neoliberal5, conforme observam Toitio e Graciolli (2007), a in-

5. A respeito das transformações sociais e econômicas que enseja o resgate 
de princípios do liberalismo, v. Toitio e Graciolli (2007)  
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serção da RSE no Terceiro Setor vai legitimar e complementar 
esse processo, apresentando-se, no cenário político-econômico, 
como um novo modelo de enfrentamento das questões sociais6 
para o qual o Estado, em sua “ineficiência”, “burocracia” e 
“corrupção”, teria se mostrado incompetente. Por meio de ações 
privadas, profissionalizadas, voluntárias, focadas nos atores e 
nas organizações, o Terceiro Setor vai se identificar como a pró-
pria sociedade civil e se estabelecer, através de seus diversos 
agentes – entre eles, a chamada empresa cidadã7 –, como uma 
esfera distinta da esfera do Estado (o chamado Primeiro Setor) e 
da esfera do mercado (Segundo Setor)8.  

No Brasil, segundo Falconer (apud Calegare, 2005), a “pro-
messa” do Terceiro Setor se constrói de fora para dentro – de 
fora do país e de fora do próprio setor –, a partir de três agen-
tes: o Banco Mundial, por meio de relações de colaboração com 
ONGs e pela forte recomendação aos países-membros para ado-

6. Para Montaño (2001), não haveria exatamente uma “nova questão so-
cial”, mas uma mudança na forma como a “questão social” – a contra-
dição capital/trabalho, as lutas de classes, as desigualdades sociais – se 
apresenta com a reestruturação do capital e da reforma do Estado trazidas 
pelo neoliberalismo. 

7. Conforme Ashley et al.(2000), embora haja tentativas no campo teórico 
de distinguir a RSE da cidadania empresarial, utilizaremos a expressão 
“empresa cidadã” no sentido de representação social construída no con-
texto do Terceiro Setor e na implementação de ações de voltadas à comu-
nidade e à sociedade.

8. Montaño (apud Toitio & Graciolli, 2007), entende que o reconhecimento 
de três setores distintos produz uma fragmentação irreal e “desistorizada” 
da realidade social: irreal porque suas dinâmicas não seriam autônomas 
e isoladas entre si e, na congregação do todo (sociedade civil) na ideia de 
Terceiro Setor, produz-se uma homogeneização que ressalta os interesses 
convergentes e oculta os divergentes, apagando a luta de classes que 
a ela subjaz; desistorizada porque tal divisão permite uma construção 
ideológica desligada das condições materiais e históricas que definem as 
origens do Terceiro Setor.
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tar leis que estimulem as atividades Terceiro Setor; o Governo 
Federal, mediante a reforma administrativa e a aprovação do 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado no governo 
de Fernando Henrique Cardoso; e, finalmente, o Empresariado, 
que passa a se organizar por meio de associações e organiza-
ções, como, por exemplo, o Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (GIFE), o Instituto para o Desenvolvimento do Inves-
timento Social (IDIS) e o Instituto Ethos.

Em tais condições fica claro – senão, pelo menos, uma for-
te desconfiança – que no contexto neoliberal, o Terceiro Setor, 
nas ações que encampa em favor do aprimoramento da RSE, 
se identificará como um novo Aparelho Ideológico de Estado da  
teoria althusseriana. Representado pela figura da empresa cida-
dã, que se coloca ao lado e se classifica como parte da socieda-
de civil, a RSE vai se estabelecer como resultado de uma nova 
ordem de organização do poder e como manifestação de uma 
mudança do pensamento empresarial-capitalista. 

Especificamente com relação à questão ambiental, esse pro-
cesso de apropriação de responsabilidade social reflete-se não 
apenas na constituição de um discurso empresarial verde ou em 
mudanças nos processos produtivos para se produzir de forma 
mais eficiente e mais limpa (Layrargues, 1998), mas também no 
estímulo aos consumidores a consumir seus produtos, sobretu-
do, porque suas ações estariam sintonizadas tanto com as ques-
tões ambientais relacionadas a seus processos produtivos, como 
com a resolução dos problemas sociais, locais e globais.

o InstItuto AkAtu e o dIscuRso do consumo conscIente

Todo discurso se estrutura sobre o mesmo universo de ele-
mentos semânticos (palavras), mas, apesar disso, é possível 
distingui-los: o termo sustentabilidade utilizado por um repre-
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sentante do empresariado “soa” diferente desse mesmo termo 
utilizado por um ecologista, por exemplo. 

Isso ocorre porque o discurso se compõe, como observa 
Fiorin (2004), de uma estrutura superficial e outra profunda. 
Segundo o autor, na estrutura superficial estão os elementos se-
mânticos (palavras); na estrutura profunda, a semântica discur-
siva, que dá a um mesmo elemento semântico variados sentidos 
ou a diversos elementos semânticos, um único sentido. É na 
estrutura profunda que a história e a ideologia trabalham, deter-
minando o que, como e porque dizer assim e não de outro modo.

O discurso do Instituto Akatu, nesse sentido, pareceu-nos 
uma escolha bastante adequada por diversos motivos: em pri-
meiro lugar, o seu objeto social, que é única e exclusivamen-
te voltado à promoção e disseminação do consumo consciente; 
em segundo, a sua visibilidade no âmbito nacional, pelo uso de 
ferramentas de divulgação de grande alcance (Internet, anún-
cios publicitários em revistas, televisão e rádio); em terceiro, 
a história de sua constituição e desenvolvimento associada ao 
Instituto Ethos de Responsabilidade Social; em quarto, os seus 
apoiadores, que são grandes empresas nacionais e estrangeiras; 
e, finalmente, em quinto, o fato de ser uma instituição do Tercei-
ro Setor comprometida com o aprimoramento da RSE e por estar 
constituída e em plena atividade há quase uma década. 

Passando à análise propriamente dita, constatamos de iní-
cio que o discurso problematiza o consumo consciente a par-
tir de uma estrutura tripartite: um problema (“o modo como se 
consome”), que leva a um efeito (“agravamento da insustenta-
bilidade”) e que tem uma solução (“o modo como se deveria 
consumir”).

O consumo é um dos grandes instrumentos de bem estar, 
mas precisamos aprender a produzir e consumir os bens e 
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serviços de uma maneira diferente da atual, visto que o mo-
delo hoje utilizado de produção e consumo contribuiu para 
aprofundar alguns aspectos da desigualdade social e do dese-
quilíbrio ambiental. Mas as coisas não precisam ser assim e 
existe um enorme potencial para que o consumo que nos trou-
xe a essa situação, se exercido de outra forma, nos tire dela  
(Akatu, 2010a).

CONSUMO CONSCIENTE
É consumir diferente: tendo no consumo um instrumento de 
bem estar e não um fim em sim mesmo
É consumir solidariamente: buscando os impactos positi-
vos do consumo para o bem estar da sociedade e do meio  
ambiente
É consumir sustentavelmente: deixando um mundo melhor 
para as próximas gerações (Akatu, 2010a).

Embora a problemática dos atuais padrões de produção e 
consumo remeta a duas formas distintas de consumo, ou seja, o 
consumo que ocorre na esfera da produção, administrado atra-
vés de melhorias tecnológicas e outros meios (“consumo produ-
tivo”), e aquele que ocorre na esfera privada dos consumidores, 
que diz respeito a mudanças de comportamento e hábitos (“con-
sumo final”), é possível verificar que o Instituto Akatu consegue 
não apenas unificá-los numa única solução – no consumir de 
forma diferente – mas também unifica sua solução numa única 
figura, a do consumidor consciente.

O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua 
satisfação pessoal e a sustentabilidade do planeta, lembrando 
que a sustentabilidade implica em um modelo ambientalmente 
correto, socialmente justo e economicamente viável. O consu-
midor consciente reflete a respeito de seus atos de consumo e 
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como eles irão repercutir não só sobre si mesmo, mas também 
sobre as relações sociais, a economia e a natureza. O consumi-
dor consciente também busca disseminar o conceito e a prática 
do consumo consciente, fazendo com que pequenos gestos ao 
consumir realizados por um número muito grande de pessoas 
promovam grandes transformações. (Akatu, 2010a). 

Nesse raciocínio, não é difícil constatar que “consumo fi-
nal” é considerado pelo discurso como um mecanismo de es-
tímulo/contenção do “consumo produtivo”: se o consumidor 
final deixar de consumir ou reduzir o consumo, haverá redução 
do “consumo produtivo” e, por consequência, diminuição do 
impacto ambiental; de outra parte, se o consumidor final não 
consumir ou reduzir o consumo de produtos e serviços conven-
cionais, passando a optar por produtos e serviços ambiental e 
socialmente corretos, haverá menor consumo de recursos e/ou 
aumento dos benefícios sociais, impactando positivamente a so-
ciedade e o meio ambiente.

Em suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e quali-
dade. Valorize as empresas em função de sua responsabilida-
de para com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente 
(Akatu, 2010e).

Compre sempre do comércio legalizado e, dessa forma, con-
tribua para gerar empregos estáveis e para combater o crime 
organizado e a violência (Akatu, 2010e).

Desse modo, se a forma como se pratica o “consumo final” 
muda, o “consumo produtivo” também muda, e a realidade ime-
diatamente é transformada:

Feche a torneira ao escovar os dentes e ajude uma criança. 
[...] Cada vez que você e mais seis amigos fecharem a torneira 
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ao escovar os dentes, vão economizar 122 litros de água tra-
tada. É o suficiente para atender às necessidades diárias de 
uma criança (Akatu, 2010f).

Elimine vazamentos e abasteça São Paulo por 1 dia  
(Akatu, 2010f).

Para reverter a situação mundial de carências e excessos 
nutricionais do ser humano e da produção insustentável de 
alimentos, o consumidor pode adotar uma postura nutricio-
nal consciente, evitar desperdícios, proporcionar saúde, co-
laborar com a economia do país e preservar o meio ambiente 
(Akatu, 2010g).

Evitando o desperdício dentro de casa não só haverá mais ali-
mentos à disposição no mercado, como os preços sofrerão redu-
ção e eles ficarão mais acessíveis à população. (Akatu, 2010g).
Do ponto de vista do mercado, se uma comunidade deixar 
de desperdiçar cerca de 10% dos alimentos que consome, 
ocorrerá uma diminuição da demanda e, consequentemente, 
os preços sofrerão uma baixa para todos. Se o combate ao des-
perdício de alimentos se difundir por toda a população de um 
Estado ou país, a disponibilidade de alimentos para exporta-
ção aumentará, o que poderá trazer melhoria da qualidade de 
vida da população (Akatu, 2010g).

Tal construção, no entanto, quando confrontada ao seu con-
texto sócio-histórico, vai revelar uma essência inconsistente, 
incapaz de produzir os resultados que declara.

Nesse sentido, uma contribuição muito apropriada ao caso é a 
oferecida por Stern (1997), ao analisar a tendência de se projetar 
sobre o consumo à ideia de desperdício e excessos materiais, asso-
ciação que tem permeado muitas discussões sobre consumo e meio 
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ambiente, e que, em certa medida, vê-se reproduzida no discurso do 
Instituto Akatu. Para o autor, tal representação tem oportunizado a 
popularização de certas assunções que não constituem, necessaria-
mente, uma base adequada para a compreensão do fenômeno.

Uma delas é a de que os consumidores são os principais res-
ponsáveis pelos impactos ambientais do consumo, omitindo o 
fato de que a maior parte dos impactos (poluição das águas e do 
ar, uso intensivo de energia e outras atividades de degradação 
do meio ambiente), pelo menos nos EUA e nos países afluentes 
– mas que podemos estender para o caso do Brasil, que é um 
país industrializado e urbanizado – deriva das atividades produ-
tivas e não do uso doméstico (Stern, 1997). 

No entanto, mesmo que se quisesse argumentar que a res-
ponsabilidade persiste pelo fato de os consumidores serem os 
destinatários finais dessas atividades, deve-se ter em conta que 
o consumo consciente não é, ou pelo menos, ainda não, uma 
prática largamente difundida (Layrargues, 2000) e, portanto, 
não há fundamento para supor que a mudança de comporta-
mento dos consumidores implicará uma mudança imediata das 
condições ambientais e sociais. 

Outra assunção que para Stern (1997) é muito comum nos 
debates ambientais é a de que um dos grandes problemas do 
consumo hoje é o consumismo propagado pelo estilo de vida 
americano, direcionando a discussão, assim, para o terreno do 
desperdício e dos excessos. É o que, aliás, se vê reproduzida 
expressamente no discurso do Instituto Akatu, ao afirmar que 

[o] atual padrão de produção e consumo é injusto e insusten-
tável. Para satisfazer as necessidades de água, materiais e 
energia dos mais de seis bilhões de pessoas que hoje vivem 
na Terra, consumimos 20% a mais do que o planeta pode ofe-
recer. (Akatu, 2010f).
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Seriam necessários quatro planetas Terra para permitir que 
todas as pessoas do mundo consumissem tanto quanto os 
norte-americanos. Esses fatos colocam a humanidade frente 
a um grande desafio: criar uma sociedade economicamente 
próspera, ecologicamente sustentável e socialmente justa so-
bre um planeta limitado. (Akatu, 2010f).
 
Ainda que excesso e desperdício sejam aspectos importan-

tes para a questão do consumo, observa-se que no discurso “re-
duzir” não seria diminuir o consumo, mas minimizar o desper-
dício e as compras supérfluas. Contudo, ao deixar em aberto a 
reflexão sobre o que vem a ser necessidade, a própria noção de 
desperdício não alcança suficiente precisão, vez que só há como 
falar em desperdício quando se ultrapassa o necessário e, assim, 
a discussão perde-se num vazio tautológico, contribuindo muito 
mais para conter do que para impulsionar uma reflexão crítica.  

Mas o discurso não só se estagna na crítica ao desperdí-
cio, como também, transforma a questão da distribuição em 
um “efeito mágico”: a redução do consumo de uns resultará no 
consumo por outros, revigorando a já conhecida ideia – mas há 
muito desmentida pelos fatos – de que o mercado é capaz de 
promover, por si só, a distribuição dos seus próprios benefícios. 
Além disso, variáveis cruciais à sustentabilidade, como “gera-
ções futuras” ou planejamento de “longo prazo”, aspectos que 
transcendem os interesses e o campo de atuação do mercado, e 
demandam de forma imprescindível a participação do Estado 
(Guimarães, 1995), terminam excluídas do campo de visão e de 
discussão da sociedade.

Por fim, deve-se acrescentar outro aspecto fundamental que 
não aparece no discurso: a aplicação dos recursos excedentes. 
Se de um lado os recursos materiais excedentes em virtude da 
redução possam ser disponibilizados para outras pessoas, de ou-
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tro, que destino devem tomar os recursos financeiros que são ge-
rados por conta da redução do desperdício? A redução do con-
sumo, apesar de parecer um fato positivo, pode ter seus efeitos 
neutralizados ou ter implicações negativas, quando os recursos 
financeiros excedentes ou são reaplicados em mais consumo ou 
quando destinados a investimentos financeiros, são distribuídos 
ao mercado e financiam, mesmo que à revelia dos consumido-
res, atividades impactantes ao meio ambiente (Stern, 1997). 

Dessa maneira, ante uma problemática que aponta para questões 
macroestruturais e que se mostra irredutível a uma única solução – o 
consumo consciente – também parece difícil sustentar que essa solução 
possa ser encampada por uma única figura, a dos consumidores. No en-
tanto, o discurso consegue manter sua coerência e logicidade recorrendo 
a dois argumentos implícitos, porém ali presentes: a soberania do consu-
midor e a liberdade de escolha. 

O Instituto Akatu acredita que o consumidor conscien-
te tem um enorme poder de transformar o mundo. Esse po-
der é exercido por todos nós em gestos cotidianos de com-
pra de produtos e serviços e por meio do engajamento social. 
Quando estas ações se tornam coletivas, mobilizam outros 
consumidores, ampliam ainda mais o seu impacto e criam um 
mundo melhor, caminhando para uma sociedade economica-
mente próspera, socialmente justa e ambientalmente sustentável  
(Akatu, 2010f).

Acreditamos que uma nova consciência planetária deve começar 
nas escolhas concretas que fazemos em nossas ações diárias. Por 
isso o Instituto Akatu propõe 12 princípios norteadores do con-
sumo consciente que, aplicados em nosso cotidiano, são capazes 
de trazer sustentabilidade à humanidade. Como aposto em você, 
tenho certeza de que esses princípios vão ser usados em suas es-
colhas cotidianas. (Akatu, 2010e).
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Em tal concepção, não apenas projeta sobre os consumido-
res uma imagem de onipotência, como se fossem os principais 
agentes da salvação do planeta. Mas também considera as esco-
lhas de consumo a sua ferramenta mais poderosa de transforma-
ção da realidade, moldando a figura dos consumidores, portanto, 
à imagem daquela construída pelo discurso liberal, a partir dos 
atributos ideais da “soberania do consumidor” e da “liberdade 
como escolha”.

O consumo, como afirmação da liberdade de escolha, é 
então concebido como uma expressão de racionalidade e pre-
ferências utilitárias. Adaptado à realidade do mercado verde, 
o consumidor ressurge como uma repaginação do consumidor 
“racional-utilitarista”, na forma do que poderíamos chamar de 
sujeito “racional-ecológico”: embora o consumidor consciente 
não seja mais o sujeito da teoria econômica orientado pela ma-
ximização do uso/minimização do dispêndio, continua sendo um 
ente que decide pela razão, agora, a razão ecológica: a maximi-
zação do uso/minimização do impacto ambiental.

Entretanto, para que o consumidor consciente tenha o poder 
de se colocar acima das injunções do mercado, é necessário distri-
buir, no discurso, as funções entre os agentes sociais, de modo que 
a “classe consumidora” possa ser, nas palavras de Portilho (2005), 
a “nova portadora da história”, a protagonista da mudança paradig-
mática em direção à sociedade sustentável. Para tanto, o discurso 
afirma que a mudança de comportamento dos consumidores gerará, 
ipso facto, uma mudança na realidade exterior. 

Esse modo de pensar, não obstante pareça uma forma de valori-
zação positiva dos consumidores, opera, de fato, uma transferência 
das responsabilidades tanto do Estado como do setor empresarial, 
para os consumidores.

No entanto, para que essa carga de responsabilidades não seja 
tal que se torne evidente a sua desproporção e a incapacidade dos 
consumidores em atendê-las, o discurso a ameniza, reduzindo-a a 
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mudanças de comportamento que não precisam ser profundas ou 
radicais. Como o consumo via mercado se faz muito presente nas 
atividades humanas – ou pelo menos, daqueles que podem ser ou vir 
a ser “consumidores conscientes” –, seria possível contribuir com 
a construção de um mundo melhor através de pequenas mudanças 
nos hábitos de consumo.  

O consumo consciente pode ser praticado no dia-a-dia, por 
meio de gestos simples que levem em conta os impactos da 
compra, uso ou descarte de produtos e serviços. Tais gestos 
incluem o uso e descarte de recursos naturais como a água, 
a compra, uso e descarte de diversos produtos ou serviços, e 
a escolha das empresas das quais comprar em função da sua 
responsabilidade sócio-ambiental. Assim, o consumo cons-
ciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária 
para garantir a sustentabilidade do planeta (Akatu, 2010a).

São apenas 14 ações [da Cartilha Sou + Nós] - algumas até 
bem fáceis – que permitem a qualquer pessoa contribuir para 
preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de 
todos, transformando o consumo num poderoso instrumento 
de cidadania (Akatu, 2010f).

Assim, superestimando o papel dos consumidores, tem-se uma 
concepção reduzida da cidadania. Concentrando-se em trabalhar 
aspectos comportamentais de consumo privado, e não numa ação 
política capaz de questionar o funcionamento da sociedade e como 
os atores sociais se movem nesse cenário, o discurso termina su-
gerindo que, para ser cidadão, e como tal, transformar a realidade, 
basta consumir de forma consciente. 

O consumidor consciente também busca disseminar o con-
ceito e a prática do consumo consciente, fazendo com que 
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pequenos gestos de consumo realizados por um número 
muito grande de pessoas promovam grandes transformações  
(Akatu, 2010a).

O Instituto Akatu acredita que o consumidor consciente tem 
um enorme poder de transformar o mundo. Esse poder é exer-
cido por todos nós em gestos cotidianos de compra de pro-
dutos e serviços e por meio do engajamento social. Quando 
estas ações se tornam coletivas, mobilizam outros consumi-
dores, ampliam ainda mais o seu impacto e criam um mundo 
melhor, caminhando para uma sociedade economicamente 
próspera, socialmente justa e ambientalmente sustentável. 
(Akatu, 2010f).

Um por todos é um chamado que você faça a parte que lhe 
cabe, por você mesmo e pelo planeta, transformando ações 
conscientes em atitudes do seu cotidiano. (Akatu, 2010f).
Todos por todos é a força transformadora de cada um de nós, 
multiplicada pela mobilização de milhões, por todos nós, em 
todo o planeta (Akatu, 2010f).

Entende, assim, a participação coletiva como uma somató-
ria de ações privadas, tratando interesses indivisíveis e titula-
dos pela coletividade, como é o caso do meio ambiente, como 
um objeto fracionável, patrimonializável e sujeito às escolhas 
individuais de consumo, como se a esfera pública fosse um es-
paço construído pela simples justaposição de contribuições in-
dividuais.

O consumidor vai desse modo se confundindo com a figura 
do cidadão, e a sua emancipação, com o poder de livre escolha. 
O excerto a seguir transcrito bem ilustra o deslize parafrástico 
do discurso, onde o termo “cidadão” se aplica como sinônimo 
de “consumidor”:
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Pesquisas realizadas pelo Akatu constataram que o consu-
midor não conseguia estabelecer um vínculo entre o produto 
comprado e a empresa que o produzia. Assim, ficou claro que 
o interesse dos cidadãos pela RSE se dava por considerarem 
as empresas poderosas e, com isso, potenciais colaboradoras 
para a transformação social positiva. Porém, ele não se perce-
bia como parte importante na indução dos atributos da RSE 
das empresas.
Ficou claro que o primeiro desafio seria mostrar ao consu-
midor o poder que ele tem sobre a atuação das empresas. 
Portanto, era preciso “empoderar” o consumidor, dando a 
perceber o quão poderosos seus atos de consumo são como 
transformadores da sociedade. (Akatu, 2010b).

Mas, se a figura do consumidor só se admite porque em 
contrapartida há um ambiente onde pode ser reconhecido, no 
caso, o mercado, a liberdade de escolha “dos consumidores” só 
faz sentido se exercida nos limites e nos termos que são postos 
pelo mercado, escolhendo entre os produtos e serviços por ele 
disponibilizados. A opção pelo não-consumir, por outro lado, 
pressupõe conceber a existência do sujeito fora do mercado, o 
cidadão, que pode ou não ser consumidor. 

Nessa medida, apesar de o discurso fazer uso dos dois 
termos – cidadão e consumidor – e porque não há necessaria-
mente sinonímia entre eles, conclui-se que, apesar do empre-
go do termo cidadão, o discurso opera, de fato, uma ideologi-
zação redutora, pela qual a cidadania fica adstrita a comprar  
conscientemente.

Além disso, a reforçar a ideia de consumidor-cidadão, o 
fragmento anteriormente transcrito, novamente repete essa con-
cepção restrita, dessa vez com o uso do termo “empoderar”, an-
glicismo de empowerment. Conforme esclarece GOHN (2004), 
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ainda que não se tenha uma tradução precisa dele, o termo 
comumente tem sido aplicado para representar duas situações 
distintas: o processo de mobilizações e práticas para a emanci-
pação (material e social) de grupos sociais e comunidades ou, 
ainda, as ações de inclusão social, que não tem por objetivo 
organizar os sujeitos, mas apenas prestar-lhes assistência indi-
vidual para satisfação de algumas de suas necessidades. 

O termo empoderamento, no discurso, parece estar sendo 
empregado naquele primeiro sentido, de emancipação dos con-
sumidores. No entanto, uma análise mais detida da história do 
Instituto Akatu revela vínculos institucionais e de parcerias que 
tornam pouco provável que suas ações possam encampar uma 
crítica mais profunda de valores, interesses ou sobre o modo 
como funcionam as empresas, o Estado e o mercado. 

Assim, ao criar uma condição de aliança entre consumi-
dores e empresas em favor de um objetivo comum, através do 
apagamento dos pontos de divergência entre as perspectivas da 
sociedade e das empresas, ocorre aí o chamado conservadorismo 
dinâmico, pelo qual o discurso ecológico oficial aceita o dis-
curso alternativo antes que se torne ameaçador a seus interes-
ses, para então absorver apenas o que entre eles é compatível  
(Guimarãe, apud Layrargues, 2002) 

Nesse cenário, em que o enfrentamento da problemática dos 
atuais padrões de produção e consumo ocorre dentro do campo 
do consumo, instrumentalizada pelas escolhas conscientes, não 
é difícil perceber que sua determinação ideológica se estabele-
ce na razão econômica, e não na da sustentabilidade. 

No reducionismo que opera, tornando seu universo deli-
mitado pelo mercado, não há como se cogitar possibilidade de 
escolha entre mercado e outra organização (não-mercado), mas, 
apenas, entre o mercado convencional para outro tipo, que, no 

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   485 23/8/2013   12:04:57



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)486

caso, é o mercado verde. Por consequência, se não há possibi-
lidade de existência fora desse quadro, também não há como se 
conceber seus sujeitos diferentemente dos agentes que nele atu-
am e, portanto, as figuras que adquirem produtos e serviços não 
podem ser outra coisa senão consumidores. Nessa medida, se o 
seu poder de transformar também não pode ser exercido além 
das fronteiras do mercado, sua soberania só pode ser exercida, 
assim, através das escolhas conscientes de consumo.

Desse modo idealizado, o consumo consciente não tem ape-
nas uma ordem ambiental global a assegurar sua predominância 
nas políticas de mudança nos padrões de consumo: beneficia-
-se de uma confluência de fatores culturais, políticos, sociais 
e econômicos que, trabalhados ao nível da ideologia, tornam o 
consumo consciente a única via de participação dos cidadãos 
(então, consumidores), assim perpetuando ou, ao menos, dan-
do mais fôlego, ao modelo de desenvolvimento prevalente até o 
momento.    

conclusões

A análise dos elementos sócio-históricos que sustentam o 
discurso do Instituto Akatu evidencia, apesar da afirmada in-
tenção de transformação da sociedade, uma estratégia conser-
vadora. 

Alinhada ao discurso político-institucional internacional, a 
visão do Instituto Akatu sugere mudanças externas nas práticas 
e hábitos de consumo, ou seja, em relação àquilo que se conso-
me, o quanto se consome, como se consome, mas, de todo modo, 
por meio dos mesmos instrumentos que determinam as regras 
de mercado e o próprio consumismo, que se propõe a enfrentar. 
Tomando o consumo via mercado como um dado pronto e aca-
bado, “naturaliza” a ideia de que sobreconsumo, subconsumo, 
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acesso e justiça na distribuição dos benefícios oriundos dos re-
cursos ambientais são condições que derivam de uma disfunção 
não das “regras do jogo”, mas do comportamento inadequado ou 
“inconsciente” dos seus agentes, o que se corrige, portanto, pela 
prática do consumo “consciente”. 

Com isso, concluímos que o consumo consciente elege como 
“a” realidade o mercado e suas regras e, nesse sentido, é coe-
rente em reconhecer os consumidores como seus atores princi-
pais. Entretanto, nessa assunção, estabelece seus próprios limi-
tes, ao excluir do campo de visão os interesses e a participação 
daqueles que estão fora do circuito produção-consumo, embora 
estes sejam afetados pelos efeitos deletérios ao meio ambiente. 

Nessa limitação, compromete o alcance dos próprios objeti-
vos a que se propõe alcançar, já que, ao contrário do que faz pres-
supor, o consumo consciente dos que consomem não leva, por si 
só, ao consumo daqueles que não acessam ou acessam deficitaria-
mente o consumo. Partilha de benefícios intra e intergeracional, 
que demanda planejamento de longo prazo e com foco em quali-
dade de vida são variáveis secundárias, senão estranhas, à lógica 
de mercado, pertencendo prioritariamente às políticas públicas, o 
que demanda, portanto, uma estratégia com maior alcance.

No entanto, apesar das limitações, o consumo consciente 
tem potencial para uma possível contribuição para a resolução 
das questões ambientais e sociais relacionadas ao consumo, 
desde que, valendo-se do consumo como ponte, consiga firmá-
-lo como ponto de partida para uma reflexão sobre as regras, as 
estruturas, os jogos de poder que viabilizam a existência das 
mercadorias e o acesso a elas.

O consumo sustentável é uma estratégia que parece apon-
tar para esse caminho (Portilho, 2005), mas, longe de constituir 
uma resposta categórica à questão, há que ser investigado com 
mais profundidade, sobretudo verificando se, de fato, poderá 
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operar as reestruturações que a crise ambiental demanda, ou 
se não será uma forma mais elaborada de reproduzir a lógica 
que estrutura as mesmas concepções de mundo.
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Resumo

Quais os tipos de ONGs são mais 
adaptadas à execução de projetos 
de conservação em parceria com 
o Estado? Para evitar a armadi-
lha de uma resposta instintiva, 
este trabalho avalia a performan-
ce de quinze projetos de gestão 
ambiental pública – por meio de 
indicadores de produtividade, de 
sistema e de qualidade – e anali-
sa a sua relação com a missão e 
a estrutura das ONGs que execu-
taram esses projetos. A parceria 

AbstRAct

What kinds of NGOs are more 
suited to the execution of con-
servation projects in partnership 
with the State? In order to avoid 
the trap of an instinctive answer, 
this research evaluates the per-
formance of 15 public environ-
mental management projects 
– with indicators of productivity, 
system and quality – and checks 
its relationship with mission and 
structure of the implementing 
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assimétrica entre o Estado e as 
ONGs facilitou a atuação des-
tas mais burocráticas, sem uma 
doutrina marcante, como algu-
mas associações de produtores 
rurais. Aquelas com missão de-
clarada, em sua maioria ONGs 
de cunho socioambiental de pe-
queno porte, executaram projetos 
de desempenho 26% acima dos 
demais. A avaliação de perfor-
mance mostrou-se uma ferramen-
ta poderosa para auxiliar a gestão 
comprometida com princípios e 
orientada para resultados.

Palavras-chave: Avaliação de 
performance; Gestão ambiental; 
Missão; Estrutura organizacional; 
ONGs; Políticas públicas.

NGOs. The asymmetric part-
nership between the state and 
NGOs facilitated the action of 
bureaucratic organizations wi-
thout a marked doctrine, such as 
some rural producer associations. 
Those with a stated mission, mos-
tly small socio-environmental 
NGOs, implemented projects 
with performance 26% above 
others. The performance evalua-
tion was shown to be a powerful 
tool to support any results-orien-
ted management committed to 
principles.

Key words: Performance Evalu-
ation; Environmental Manage-
ment; Mission; Organizational 
Structure; NGOs; Public Policies.
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As InefIcIêncIAs dA gestão AmbIentAl e o podeR de oRgAnIzAções bem 
ARquItetAdAs

A ampliação dos esforços para a gestão de recursos natu-
rais é um reflexo da emergência das questões ambientais nos 
cenários político e científico. A constatação do aumento (ou ao 
menos da continuidade) dos processos que levam à degradação 
de ecossistemas (Mermet et al., 2005) aponta para a urgência 
da verificação da coerência, performance (ou desempenho) e 
efetividade desses esforços de gestão. Entendida a necessida-
de de compartilhar a responsabilidades na gestão ambiental, os 
governos fazem uso de subvenções e contratos para apoiar a en-
trega de serviços à sociedade por meio de organizações sem fins 
lucrativos que, devido à sua força e engajamento crescentes no 
provimento desses serviços, vêm contribuindo para o desenvol-
vimento de políticas (Snavely; Desai, 2001). 

Logo, o desempenho da gestão pública depende de parce-
rias harmônicas e funcionais. Os governos vêm estabelecendo 
parcerias com organizações não governamentais1 (ONGs) com a 
ideia de aumentar sua legitimidade e com o propósito de melho-
rar o seu desempenho. Esses arranjos de parcerias são hetero-
gêneos e, em geral, elas detêm poder de decisão inferior ao do 
Estado e exercem pouca influência sobre decisões estratégicas. 
Essa situação, de fato, limita a atuação das ONGs, o que deve 
favorecer aquelas mais adaptadas a tal conjuntura.

No campo teórico, muitos autores já evidenciaram a necessi-
dade de as organizações terem uma missão organizacional – a sua 
razão de existir – direcionadora de objetivos e estratégias (Bateman; 
Snell, 1998; Valadares, 2002). A definição da missão é o princi-

1. Para efeito deste texto, chamaremos de ONGs as associações, fundações 
e cooperativas sem fins lucrativos.
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pal aspecto do planejamento estratégico2, pois repercute no futuro 
da organização (Tenório, 2005) e consiste em um elemento-chave 
no estabelecimento das relações que a mesma terá com o governo, 
funcionários, acionistas, fornecedores e a sociedade como um todo 
(Byars; Neil, 1987). 

Uma missão explicitada e bem desenhada pode prover vanta-
gens e benefícios para uma organização, como assegurar unanimi-
dade de propósitos, despertar sentimentos positivos sobre a empre-
sa, orientar, fornecer uma base para os objetivos e estratégias, servir 
como um ponto focal, resolver divergências entre os gestores e ain-
da contribuir positivamente com a performance (Mintzberg, 1987; 
Duncan; Ginter, 1994; Dunn, 1994; Bart; Baetz, 1998; Joyce, 2003). 
A relação positiva entre a existência de uma missão explicitada e 
a performance organizacional foi evidenciada, por exemplo, por  
David e David (2003), ao verificaram que empresas com missões 
bem moldadas atingiram performance 30% superior a outras em-
presas em determinadas medidas financeiras. Por outro lado, na fal-
ta de uma missão, segundo McMahon (2004), o resultado desejado 
é prejudicado, refletindo a ausência de uma cultura organizacional.

Além da missão, a estrutura organizacional também se liga à 
performance. A estrutura organizacional está relacionada às pessoas 
em suas relações de interdependência (Simeray, 1977), podendo ser 
definida como “a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é 
dividido em tarefas distintas e, depois, como a coordenação é rea-
lizada entre essas tarefas” (Mintzberg, 2006, p. 12). A estruturação 
eficaz – segundo Mintzberg (2001, 2006) – requer consistência en-
tre fatores situacionais (idade e tamanho; sistema técnico; ambiente
e poder) e parâmetros de design, que representam os meios em que 
são determinadas as divisões das diversas atividades. Esses parâ-

2. Planejamento estratégico consiste em “uma visão ampla, global e de lon-
go alcance da organização” (Tenório, 2005, p. 28).
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metros, apresentados na Tabela 1, formam um sistema integrado 
em que a mudança em um parâmetro, provoca mudança em todos 
(Mintzberg, 2006).

Tabela 1. Parâmetros de design: abordagem da configuração de 
Mintzberg

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2006, p. 37)

Não havendo consistência entre as referidas características, a 
entidade não obtém harmonia natural nem funciona eficazmente 
(Mintzberg, 1981). Seis configurações básicas de estruturas organi-
zacionais são identificadas por Mintzberg (1981, 2001, 2006): es-
trutura simples; burocracia3 mecanizada; burocracia profissional; 
forma divisionalizada; adhocracia e missionária. Ressalva-se que 
nenhuma organização real é estruturada exatamente como qualquer 
uma dessas configurações puras, que são caricaturas da realidade 
(Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2000).

Com base no problema empírico de administrar eficientemen-
te projetos de conservação e o referencial teórico que estabelece 
relações entre missão, estrutura organizacional e performance, a 

3. Para Mintzberg (2006), uma organização é burocrática na medida em que 
seu comportamento seja previsível ou predeterminado/padronizado.
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pergunta norteadora deste trabalho foi: quais os tipos de ONGs são 
mais adaptados à execução de projetos de conservação em parceria 
com o Estado?

O próximo tópico expõe o método utilizado para esta pesqui-
sa e o seu objeto de estudo contextualizado. No tópico seguinte ao 
próximo, é apresentada a performance de projetos por meio de in-
dicadores. além de um índice; na seção seguinte são apresentadas 
as categorias das ONGs segundo suas missões e estruturas orga-
nizacionais. Por fim, apresenta-se a análise das relações entre as 
características das ONGs e a performance dos projetos, precedendo 
as considerações finais.

A AboRdAgem metodológIcA e o objeto de estudo4

Para realizar esta pesquisa orientada para a política, realizou-
-se um estudo de caso múltiplo e de natureza encaixada5, ao serem 
analisados alguns processos de interesse em algumas populações 
(Yin, 1984). Esta pesquisa ex-post facto (sem caráter experimental) 
tem caráter empírico-analítico e interpretativo-avaliativo. Foram 
analisados todos os quinze projetos demonstrativos do Projeto de 
Recuperação de Matas Ciliares (PRMC), coordenado pela Secreta-
ria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), cofinanciado 

4. Este capítulo sumariza a Dissertação Desempenho de projetos de gestão 
ambiental pública: parcerias entre o Estado de São Paulo e organizações 
sem fins lucrativos (Uehara, 2010) defendida no Programa de Pós-Gradu-
ação em Ciência Ambiental (Procam) da USP, vinculado ao Instituto de 
Eletrotécnica e Energia (IEE).

5. O uso de estudos de caso tem sido utilizado nos estudos clínicos e longi-
tudinais sobre processos organizacionais, sendo adequado para o enten-
dimento da interrelação entre variáveis de um fenômeno contemporâneo. 
Os estudos de natureza encaixada (embedded) envolvem mais do que uma 
unidade de análise: a multiplicidade de evidências é investigada em su-
bunidades, focadas em diferentes aspectos dos casos (Yin, 1984; Campo-
mar, 1991; Pettigrew, Woodman; Cameron, 2001).
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pelo Global Environment Facility, sendo o Banco Mundial a agência 
implementadora. Os projetos demonstrativos visaram testar, conso-
lidar e permitir a replicação de ferramentas, técnicas e metodologias 
propostas pelo PRMC que, por sua vez, teve por objetivo reformular 
e elaborar instrumentos de políticas públicas para um programa es-
tadual de recuperação de matas ciliares6.

Os projetos demonstrativos foram implementados em quin-
ze microbacias hidrográficas localizadas em cinco Unidades 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGHRis) escolhidas 
“por incluírem áreas representativas das diferentes situações 
existentes em São Paulo, tanto quanto aos meios físico e biótico, 

6. Para informações detalhadas, ver www.ambiente.sp.gov.br/mataciliar e o 
texto original do projeto em TWB (2005).

Figura 1. Localização das UGRHis, microbacias hidrográficas e mu-
nicípios onde foram desenvolvidos projetos demonstrativos do PRMC.  
Fonte: Acervo PRMC
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quanto em relação a aspectos socioeconômicos” (SMA, 2007,  
p. 4). Essas localidades são identificadas na Figura 1.

O estado de São Paulo, por meio da SMA, firmou parcerias 
com ONGs para desenvolver cada um dos projetos identifica-
dos neste estudo por códigos relacionados às UGRHis: AGP 
1, 2 e 3 (Aguapeí); TJ 1, 2 e 3 (Tietê e Jacaré); MG 1, 2 e 3  
(Mogi-Guaçu); PCJ 1, 2 e 3 (Piracicaba, Capivari e Jundiaí); e 
PS 1, 2 e 3 (Paraíba do Sul). Foram selecionadas organizações 
de base territorial (dos moradores e produtores das referidas 
microbacias hidrográficas) ou, secundariamente, ONGs da vizi-
nhança interessadas em executar os projetos7, sendo elas majo-
ritariamente de pequeno porte.

Este estudo verificou parcerias assimétricas entre o estado 
e as ONGs nesses projetos: o estado planejou e controlou as 
atividades de forma centralizada, enquanto as ONGs (incluindo 
associações e cooperativas privadas) intermediaram os interes-
ses do governo e das população (no caso, os proprietários rurais) 
ao executarem serviços conforme as instruções do Estado. Com 
maior peso conferido ao Estado, essa balança assimétrica (ilus-
trada na Figura 2) pode representar uma ampla série de parce-
rias ocorrentes na gestão pública.

7. A seleção das organizações executoras foi realizada de forma competitiva 
em consonância com edital público baseado nos seguintes critérios: regu-
laridade jurídica e fiscal, sendo exigido no mínimo um ano de existência; 
compatibilidade dos objetivos definidos nos estatutos com as ações do 
PRMC; demonstração de capacidade técnica e operacional; alcance da 
representatividade e atuação direta na microbacia-objeto do projeto de-
monstrativo (SMA-SP, 2007).
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Figura 2. Funções de estado e de ONGs em alguns projetos da gestão pública, 
como nos projetos demonstrativos do PRMC. Fonte: elaboração própria.

As análises deste estudo, apresentadas nos tópicos seguin-
tes, somente foram possíveis por haver um tipo de relaciona-
mento padronizado entre o estado e essas quinze ONGs. Ha-
vendo esse padrão, as influências de outras variáveis foram 
minimizadas. O tópico seguinte apresenta a base deste estudo, 
trazendo os conceitos, a forma e os resultados da avaliação da 
performance desses projetos.

AvAlIAção dA peRfoRmAnce de pRojetos

Performance (ou desempenho), para efeito deste traba-
lho, é entendida como “um conjunto de características, dimen-
sões ou possibilidades de atuação de um sistema” (Chiavenato;  
Cerqueira Neto, 2003), que traduzem o potencial futuro para a 
implementação bem-sucedida de ações para o alcance de obje-
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tivos e metas (Lebas, 1995). Além de fornecer dados para o ges-
tor controlar atividades, a avaliação de desempenho influencia 
as decisões e o comportamento organizacional (O’ Mara; Hyland; 
Chapman, 1998), sendo um instrumento valioso para propor mu-
danças na administração de processos (Stainer; Nixon, 1997). 
Não há consenso sobre quais devem ser os critérios universais de 
avaliação, já que cada circunstância pode demandar uma análise 
individualizada (Baruch; Ramalho, 2006). No entanto, existem 
alguns elementos básicos a serem considerados.

A avaliação de performance é sempre matéria de compara-
ção (Herman; Renz, 1999) e – apesar de haver muitos estudos 
concebendo-a como uma variável meramente econômico-finan-
ceira – deve ser multidimensional, operacionalizada por meio 
de um conjunto de indicadores integrados de forma consistente, 
considerando que os resultados são, em sua maioria, intangíveis 
e de longo prazo (Moreira, 1996; Hérman; Renz, 1999; Aguiar, 
2004; Baruch; Ramalho, 2006), o que se aplica aos projetos de 
conservação ambiental. A avaliação por indicadores pode ser 
realizada por um sistema de indicadores e (ou) por meio da cria-
ção de um indicador sintético (Jannuzzi, 2001), também chama-
do de índice.

Três categorias de análise (ou critérios) tomaram lugar para ava-
liar a performance dos projetos em estudo: (i) produtividade: medidas 
que verificam o que aconteceu (eficácia) e de que maeira ocorreu (efi-
ciência), incluindo análises de benefício/custo e da realização de me-
tas; (ii) sistema: com indicadores ligados ao processo e às necessidades 
dos envolvidos para a realização dos objetivos operacionais – sendo 
medidas dos meios (e não dos fins) importantes para a consecução de 
objetivos e metas; e (iii) qualidade: medidas ligadas à satisfação e ao 
impacto percebido pelos stakeholders (as partes interessadas). Juntas, 
essas categorias de análise, adaptadas daquelas sugeridas por Forbes 
(1998), constituem um índice de desempenho, ilustrado na Figura 3.
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Figura 3. Processo, produtividade e qualidade: as categorias de análise  
formadoras do índice de desempenho.

Além de ter o mesmo peso na constituição do índice, cada cate-
goria de análise foi composta por uma série de indicadores. A pro-
posta do sistema de indicadores, formulada pelo autor, baseou-se 
nos objetivos e barreiras diagnosticadas no planejamento do PRMC8, 
passou por consultas e foi validada pelas equipes técnica e gerencial 
do PRMC. A Tabela 2 apresenta o conjunto de categorias de análise 
e indicadores selecionados para avaliação de performance.

8. O acompanhamento dos projetos realizado antes deste trabalho era res-
trito a resultados físico-financeiros absolutos. As barreiras diagnostica-
das no planejamento do PRMC eram: (i) socioeducativas: dificuldade de 
envolver proprietários rurais em projetos de recuperação e de se ter re-
conhecimento, pela sociedade, da importância das matas ciliares; (ii) téc-
nicas: dificuldades de implantação de modelos de recuperação de áreas 
degradadas adequados às diferentes situações; insuficiência (quali-quan-
titativa) de propágulos de espécies nativas; (iii) financeira: insuficiência 
e utilização ineficiente de recursos, e (iv) de gestão: falta de ferramentas 
para planejamento integrado e monitoramento de projetos de  recupera-
ção (TWB, 2005; SMA, 2007).
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Tabela 2. Indicadores e categorias de análise da performance 
dos projetos

Fonte: elaboração própria

Verifica-se haver equilíbrio entre diferentes perspectivas de 
avaliação9, com predomínio de indicadores tradicionais, embo-
ra não financeiros. Além disso, os indicadores tangenciam as 
perspectivas financeira, dos clientes, do aprendizado e cresci-
mento e dos processos internos, como propõem Kaplan e Norton 
(1992).

Foram coletados dados de relatórios e de entrevistas estru-
turadas com membros de cúpula estratégica das quinze ONGs 
e com a equipe do PRMC, em 2009. A função estatística de 
ordenamento porcentual (M.S. Excel) foi utilizada para cálculo 
dos valores, visando dilatar o contraste entre os projetos.

Os indicadores de produtividade foram: (X1) estado bio-
físico das áreas em recuperação: calculado com base no mo-

9. Os indicadores de produtividade são ligados à realização de metas e são 
indicadores de resultado; os indicadores de sistema são não-financeiros 
e não-tradicionais; os indicadores de qualidade são vetores de desem-
penho, não-financeiros, embora possam ser considerados tradicionais, 
ligados à qualidade e à satisfação de stakeholders.
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nitoramento dos reflorestamentos realizado conforme o guia 
de Melo, Reis e Resende (2011); (X2) área em conservação: 
incremento percentual da área em recuperação no local, ou 
seja, na microbacia hidrográfica; (X3) adesão de proprietários 
rurais: propriedades envolvidas no projeto em relação ao to-
tal de propriedades do local; e (X4) custo da recuperação: fo-
ram considerados custos do isolamento de área, do plantio de 
mudas de árvores e a produtividade parcial de mão de obra 
para o manejo/ manutenção das áreas em recuperação. Os seis 
projetos das UGRHis do Tietê-Jacaré e do Aguapeí, todos das 
regiões central e Oeste de São Paulo, performaram bem no 
critério produtividade10. Os três projetos da UGRHi PCJ tive-
ram desempenho mediano, enquanto todos os seis projetos do  
Mogi-Guaçu e do Paraíba do Sul apresentaram baixa perfor-
mance relativa.

Compuseram o critério sistema os indicadores: (X5) capa-
cidade de inovação técnica: número de técnicas diferenciadas 
de restauração ecológica aplicadas em campo; (X6) interativi-
dade com novos parceiros: número de organizações parcerias 
envolvidas diretamente no projeto, exceto aquelas de base; e 
(X7) atendimento ao público prioritário: pequenas propriedades 
atendidas em relação ao total de propriedades do local. Apenas 
três projetos apresentaram alta performance relativa no critério 
sistema11: PCJ3, PCJ2 e PS3. A maior parte dos projetos (60%) 
teve baixo desempenho relativo nesse critério: os três projetos 
do Aguapeí, os três do Mogi-Guaçu, TJ1, TJ2 e PCJ1.

A categoria de análise qualidade incluiu avaliações por par-
te da SMA (X8) e das ONGs executoras (X9). Este estudo não 

10. O intervalo entre o maior e o menor índice de desempenho foi de 2,45.  
A amplitude de 0,82 foi utilizada para definir três classes.

11. O intervalo entre o maior e o menor índice de desempenho foi de 2,35. A 
amplitude de 0,78 foi utilizada para definir três classes.
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considerou outros stakeholders, ainda que fosse recomendável. 
Oito projetos tiveram bom desempenho relativo à qualidade12: 
os três da UGRHi Aguapeí, TJ2, TJ3, PCJ3, MG1 e PS1. Três 
tiveram baixo desempenho relativo: MG2, MG3 e PS2.

Houve maior capacidade de inovação técnica nos projetos 
em que a rede de parceiros foi ampliada, como se verifica na sig-
nificativa e forte correlação positiva entre os indicadores X5 e X6 
(r=0,83; p=0,0001). O estado, representado pela Secretaria de Meio 
Ambiente (SMA), demonstrou estar mais satisfeito com os projetos 
de custos reduzidos, como se nota na significativa e moderada cor-
relação positiva entre os indicadores X4 e X9 (r=0,52; p=0,0478). 
Entretanto, o estado não parece ter atribuído importância em aten-
der preferencialmente às pequenas propriedades: pelo contrário, 
como se verifica na moderada embora não muito significativa cor-
relação negativa entre X7 e X9 (r=-0,46; p=0,0863). A categoria 
de análise produtividade é inversamente relacionada com a riqueza 
de processo (há correlação negativa moderada entre produtividade 
e sistema). A percepção da qualidade da SMA e da organização 
executora é diretamente relacionada ao grau de produtividade (há 
correlação positiva moderada entre produtividade e qualidade), o 
que evidencia que a SMA e as organizações executoras estiveram 
mais preocupadas com indicadores tradicionais e de resultado em 
detrimento àqueles não tradicionais e que indicariam tendências  
(ressalva-se que essas correlações de categorias de análise são esta-
tisticamente pouco significativas, com p-valor maiores do que 0,1).

O índice de desempenho, representado na Figura 4,  
formou-se pela somatória das três categorias de análise, todas 
com o mesmo peso. 

12. Como o intervalo entre o maior e o menor índice de desempenho foi de 
0,87, a amplitude de 0,29 foi utilizada para definir três classes.
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Figura 4. Índice de desempenho dos projetos demonstrativos: soma-
tória dos resultados dos critérios produtividade, sistema e qualidade.  
Fonte: elaboração própria.

Os quinze projetos foram divididos em três classes13 de de-
sempenho relativo: alta performance, com índices maiores do 
que 1,43; performance regular, com índices entre 1,06 e 1,43; 
e baixa performance, com índices menores do que 1,06. Todos 
os projetos das UGRHis dos rios Tietê-Jacaré e do Aguapeí  
(total de seis), foram enquadrados nas categorias de performan-
ce regular ou alta, enquanto todos os projetos da UGRHi do rio 
Mogi-Guaçu encontraram-se na categoria de baixa performance 
relativa. 

No próximo tópico, verifica-se as características das ONGs 
que executaram esses quinze projetos para, na sequência (tópi-
co seguinte), haver um confronto entre essas características e a 
performance do projeto.

13. O intervalo entre o maior e o menor índice de desempenho foi de 1,13. A 
amplitude de 0,37 foi utilizada para definir as classes.
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elementos dA estRAtégIA e dA estRutuRA de ongs

As organizações são “[...] unidades planejadas, intencionalmen-
te estruturadas com o propósito de atingir objetivos específicos” (Et-
zioni, 1976, p. 11). São características básicas das organizações: a 
coordenação, a divisão do trabalho, e a forte influência que exercem 
sobre o comportamento humano (Gibson; Ivancevich; Donnelly Jr., 
1981; Maximiano, 1989).

Visando verificar a existência de algum tipo de ONG exe-
cutora relacionada a projetos de alta performance relativa, 
duas de suas características foram analisadas, uma estratégica, 
compreendendo a missão como o principal aspecto do planeja-
mento estratégico de ONGs (Tenório, 2005), e outra estrutural, 
entendido que a eficácia das organizações depende de uma es-
trutura organizacional ajustada aos ambientes externo e interno  
(Mintzberg, 1981).

Missão das ONGs

A missão pode ser caracterizada de diversas maneiras, de-
pendendo das prioridades e do foco da organização, podendo 
ser formada com base na identificação de nove elementos-cha-
ve, quais sejam: (i) clientes-alvo; (ii) principal negócio; (iii) es-
pecificação geográfica do mercado; (iv) tecnologias utilizadas;  
(v) comprometimento com sobrevivência, crescimento e ren-
tabilidade; (vi) filosofia; (vii) importância dos colaboradores; 
(viii) imagem pública desejada; (ix) destaque da organização 
em relação às concorrentes (Pearce; David, 1987). A decla-
ração da missão, segundo David e David (2003), deve incluir 
esses nove elementos, ser inspiradora, breve, não muito espe-
cífica, e ainda deve, no mínimo, ter divulgação na página da 
internet e nos relatórios anuais das organizações.
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As quinze ONGs executoras dos projetos demonstrativos 
do PRMC, foram classificadas conforme os elementos-chave 
declarados em suas missões ou em seus objetivos estatutários, 
quando a missão não era disponibilizada ao público. Apenas 
oito das quinze ONGs analisadas declaravam sua missão pu-
blicamente em 2009. As demais informavam seus objetivos 
ou finalidades nos estatutos, o que permitiu uma ligeira com-
preensão de suas razões de existir. O principal negócio e o 
cliente-alvo prioritário foram os únicos elementos-chave dis-
poníveis nessas informações, denotando alguma fragilidade 
em suas essências.

O principal negócio das ONGs foi dividido em três cate-
gorias: (i) agropecuária: foco em organização rural e produção 
agropecuária; (ii) socioambiental: orientada por questões am-
bientais associadas a imprecisos “sustentabilidade” ou “de-
senvolvimento sustentável”; (iii) promoção social: direciona-
da ao desenvolvimento, formação ou capacitação de pessoas. 
Os clientes-alvo prioritários das ONGs foram tipificados em 
dois blocos: (a) próprios sócios: organização de base territo-
rial voltada à satisfação dos associados; (b) difuso: organização  
mediadora-intermediária, de representação de interesses difu-
sos e/ou voltada à sociedade em geral. 

As ONGs executoras dos projetos do PRMC são categori-
zadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Elementos-chave das missões ou objetivos das ONGs 
executoras dos projetos demonstrativos do PRMC

Fonte: elaboração própria

A agropecuária e a organização rural consistem o principal ne-
gócio de seis ONGs executoras (40%). As questões socioambien-
tais orientam seis ONGs e a promoção social fundamenta a ação 
de outras três entidades, todas essas nove voltadas para satisfazer 
interesses difusos, a um público indeterminado ou a sociedade, de 
forma mais genérica. Todas as ONGs socioambientalistas declaram 
missão publicamente, diferentemente das organizações da agrope-
cuária, de base territorial – com exceção da cooperativa de MG1.

Estrutura organizacional

As configurações de estrutura organizacional das quinze 
ONGs executoras dos projetos demonstrativos do PRMC foram 
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caracterizadas por meio de observação direta intensiva, com uso 
de entrevistas semiestruturadas com membros de suas cúpulas 
estratégicas. O roteiro de entrevista foi adaptado daquele desen-
volvido por Aguiar (2004) com perguntas sobre os parâmetros 
de design e os fatores situacionais14.

Doutrinação, especialização vertical, formalização do com-
portamento, controle de desempenho e a falta de treinamento 
foram, em ordem decrescente, os parâmetros de design que 
se apresentaram com maiores intensidades nas quinze ONGs 
em estudo. A doutrinação é o parâmetro mais marcante dessas 
ONGs, que socializam amplamente seus integrantes em seu pró-
prio benefício, ou seja, o conjunto de normas, valores e padrões 
de comportamento das organizações é amplamente transmitido 
aos colaboradores. Observou-se que há bastante formalização 
do comportamento nessas ONGs, o que significa haver definição 
de fluxos de trabalhos, regras ou posições que dividem os cola-
boradores. Predominam organizações em que os membros não 
conhecem os processos de trabalho na íntegra, embora conhe-
çam bem as tarefas que executam – um reflexo da alta especiali-
zação vertical das tarefas. Os conhecimento e habilidades rela-
tivos ao trabalho são pouco ensinados aos colaboradores dessas 
organizações, ou seja, há pouco treinamento. Quanto aos fatores 
situacionais, essas ONGs entendem que o ambiente organiza-
cional ligado ao mercado de recuperação florestal na região em 
que atuam é, em geral, complexo, tendendo à imprevisibilidade 
(um mercado dinâmico).

14. Organizados em uma matriz de dados, foram realizadas análises quanti-
tativas de distribuição de frequências absolutas e relativas ponderadas. 
Foram realizadas análises de aderência conceitual, ou seja, cálculo do 
grau percentual em que cada organização apresenta os elementos das 
configurações de estruturas propostas por Mintzberg (2006).
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A adhocracia, a burocracia profissional e a estrutura mis-
sionária são as configurações às quais as ONGs executoras do 
PRMC mais se aproximaram conceitualmente, na média, o que 
vai ao encontro do verificado por Aguiar e Martins (2006) em 
estudo sobre outras dezesseis ONGs do estado de São Pau-
lo. Porém, como as ONGs não corresponderam perfeitamen-
te às configurações puras propostas por Mintzberg (2006),  
realizou-se análise de cluster15 com base em seus parâmetros de 
design e fatores situacionais, o que sugeriu a conexão das ONGs 
conforme ilustra o dendrograma a seguir.

Figura 5. Dendrograma da Análise de Cluster Hierárquico utilizando o método 
Ward. Fonte: elaboração própria com software SPSS.

15. O método classificatório Análise de Cluster (de agrupamento) foi utiliza-
do para segmentar as organizações em grupos com características simi-
lares. A abordagem utilizada foi a de cluster hierárquico verificado por 
análise não-hierárquica. Adotou-se solução de quatro clusters por efeitos 
práticos. O plano de análise foi feito seguindo recomendações de Hair Jr. 
et al. (1995) e auxílio do software SPSS.
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O grupo das ONGs mais adhocráticas é jovem, com ida-
de média de oito anos. Essas ONGs costumam planejar mais 
as suas ações e usam frequentemente instrumentos de inter-
ligação (como força-tarefa, comitês, cargos de interligação e 
estrutura matricial). Os colaboradores são doutrinados e, em 
geral, multifuncionais. Há entendimento de que o mercado em 
que operam impõe a necessidade de uma complexa base de 
conhecimento.

A ONG divisionalisada, MG1, atua em um mercado estável 
e diversificado, sendo maior e mais velha que as demais, com 
mais de quarenta e cinco anos. Além de ser bastante formaliza-
da (burocrática, com fluxos de trabalhos, regras ou posições que 
dividem os colaboradores), ela é dedicada a controlar o desem-
penho dos projetos. A doutrinação também é marcante.

O grupo das ONGs burocráticas pouco doutrinadas, compa-
rado aos demais grupos, é o que menos doutrina seus colabora-
dores. Essas ONGs têm comportamento altamente formalizado 
(burocrático), procuram controlar seu desempenho e sofrem 
maior controle externo. Elas raramente possuem instrumentos 
de interligação, sendo que seus colaboradores pouco conhecem 
os processos integrais dos trabalhos (há alta especialização ver-
tical), ainda que alguns sejam multitarefas. Com média de onze 
anos de idade, entendem atuar em ambiente magnânimo (pouco 
hostil), ainda que complexo.

O grupo de ONGs de estrutura mais flexível tem idade média 
de onze anos e percebem atuar em um mercado instável. Esse 
grupo planeja e monitora pouco as suas atividades e raramente 
utiliza instrumentos de interligação. O seu comportamento ten-
de a ser formalizado (burocrático), porém com menor intensida-
de do que os demais. Os colaboradores dessas ONGs recebem 
pouco treinamento, mas são fortemente doutrinados. Finda a 
análise e classificação das ONGs executoras dos projetos de-
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monstrativos, o tópico seguinte reúne as variáveis estudadas em 
uma análise comparativa.

RelAções entRe mIssão e estRutuRA de ongs com A peRfoRmAnce  
de pRojetos

A Tabela 4 relaciona as características de missão e de 
estrutura organizacional das ONGs executoras com a perfor-
mance dos projetos coordenados pelo Estado. As observações 
que as seguem consideram os valores médios das categorias 
de análise (produtividade, sistema, qualidade e índice), dando 
luz aos maiores contrastes – lembrando queao encontrar um 
desvio-padrão (D.P.), sugere-se muita cautela para qualquer  
generalização.

Tabela 4. Relação entre os grupos de ONGs e o desempenho 
médio dos projetos demonstrativos do PRMC

Fonte: elaboração própria
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O maior índice de desempenho médio corresponde aos pro-
jetos executados pelo grupo de ONGs burocráticas pouco doutri-
nadas, que executou projetos de alto índice médio de desempe-
nho (19% superior à média dos demais), com boas performances 
nos critérios produtividade e qualidade, porém baixo desempe-
nho no critério sistema.

Os projetos executados por ONGs que declaravam suas ra-
zões de existir (missão) apresentam índice de desempenho mé-
dio 26% superior ao índice dos projetos executados por ONGs 
que não a declaravam. Não há diferença significativa entre a 
performance dos projetos executados pelo grupo de ONGs de 
base territorial, voltadas aos próprios sócios, ou pelo grupo de 
organizações mediadoras-intermediárias. Contudo, enquanto as 
primeiras executaram projetos de melhor produtividade média, 
as últimas se associaram a sistemas (processos) mais ricos.

Olhando por outro lado, como alguns poderiam esperar, a 
performance média dos projetos executados por ONGs socioam-
bientalistas é 20% superior ao desempenho dos projetos execu-
tados por associações da agropecuária e 29% superior àqueles 
executados pelas ONGs dirigidas à promoção social. Produtivi-
dade e qualidade foram os pontos fracos dos projetos executados 
por ONGs dirigidas à promoção social. Sistema, por sua vez, foi 
o ponto fraco dos projetos executados por associações da produ-
ção e organização rurais.

consIdeRAções fInAIs

A análise das parcerias estabelecidas entre as quinze ONGs 
e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo no 
Projeto de Recuperação de Matas Ciliares (PRMC), contribui à 
teorização sobre estrutura organizacional, missão e performance. 
A partir dos projetos analisados, percebeu-se que o estado con-
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trolou e planejou as atividades de forma centralizada, restando 
às organizações sem fins lucrativos o papel de executoras de 
atividades pré-programadas pelo próprio. Esse tipo de parceria 
deve ter facilitado o trabalho das ONGs com pouca tradição de 
planejar atividades e daquelas com comportamento mais forma-
lizado – como observado nos resultados empíricos deste estudo. 
Assim, é provável que as organizações com essas características 
sejam as mais aptas a operarem nesse determinado contexto.

Corroborando a importância do planejamento estratégico 
para as organizações que almejam maior efetividade, este estu-
do constatou que os projetos executados por ONGs com missão 
declarada, tiveram desempenho 26% superior ao daqueles exe-
cutados por ONGs que não explicitavam suas razões de existên-
cia – o que já fora apontado por David e David (2003), Tenório 
(2005) e MacMahon (2004). Por outro lado, não foi observada 
diferença significativa na performance dos projetos executados 
por ONG de base territorial e dos projetos executados por ONG 
intermediária-mediadora que trata de interesses difusos.

Inexiste um tipo único de ONG associado a projeto de 
alta performance. Mesmo assim, no contexto de um mercado 
complexo, puderam-se observar dois tipos de organização re-
lacionados a projetos de alta performance, quais sejam: (i) or-
ganização orientada por questões socioambientais estruturada 
organicamente, especialmente por suas habilidades em inovar 
e de trabalhar em redes interorganizacionais; e (ii) organização 
de base territorial (no caso, voltada à organização comunitária 
e à produção agropecuária) que esteja sob amplo controle ex-
terno (no caso, exercido pelo Estado) e que tenha os proces-
sos de trabalho padronizados, notadamente por sua tradição em 
se orientar para o aumento de produtividade. Já os projetos de 
baixo desempenho relativo foram executados por organizações 
cujo principal negócio não era intrinsecamente alinhado aos 
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objetivos do projeto, caso das ONGs de promoção social. Esses 
fenômenos foram observados nos quinze casos estudados, o que 
não permite inferir se o mesmo ocorreria em outro contexto ou 
projeto. Nesse sentido, vale a pena utilizar as observações deste 
trabalho para formular hipóteses ou proposições a serem testa-
das em outros estudos longitudinais.

A análise realizada também contribui para melhores práticas 
de gestão – de ONGs e de projetos governamentais. A avalia-
ção da performance dos projetos de conservação foi crucial para 
compreender fatores subjacentes relacionados a experiências 
com maior ou menor êxito, o que faz da avaliação uma valio-
sa ferramenta para toda e qualquer gestão comprometida com 
impactos reais. A formulação de um sistema de indicadores 
equilibrado, com os critérios produtividade, sistema e qualida-
de, foi útil para perceber contrastes entre os projetos, preservar 
peculiaridades e ainda formar um índice amplo de desempenho, 
tendo, assim, grande potencial para subsidiar os gestores em 
suas tomadas de decisão.

Comparadas ao Estado, as ONGs são mais flexíveis e geral-
mente têm maiores capacidades de adaptação. As ONGs que 
evoluíram e profissionalizaram sua administração, podem estar 
preparadas (ou estão se preparando) para assumir e comparti-
lhar funções de planejamento, implementação e avaliação de 
projetos e políticas públicas com o Estado, proposição a ser 
ponderada em futuros estudos (e mesmo nas práticas observa-
das) de arranjos de governança e parcerias.

A atuação dos governos deve ser acompanhada, procurando 
observar eventuais casos de omissão ou de gestão autocrática. 
Os projetos podem ter performances diferenciadas caso o Esta-
do confie mais nas organizações parceiras, aproveite mais dos 
saberes locais e compartilhe a função de planejar e tomar de-
cisões com a sociedade civil. O Estado parece estar inclinado 
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a trabalhar em parceria com outros atores na gestão ambien-
tal pública, mas ainda tem preferido manter a centralidade no 
processo, não acredita nas ONGs ou não domina habilmente as 
ferramentas para uma gestão mais compartilhada e, ao mesmo 
tempo, efetiva. Importa ressalvar que a gestão compartilhada e 
integrada (ver Margerum, 1999) não é uma condição suficiente 
per se que garante sucesso de um projeto (ver Mermet et al., 
2005). O sistema (o processo, os meios) é importante, mas os 
resultados, a produtividade e a satisfação dos stakeholders tam-
bém devem compor os sistemas de avaliação de políticas e pro-
jetos – como também ponderam Kaplan e Norton (1992).

Paralelamente a isso, as ONGs devem realizar (e revisar) 
cuidadosamente seus planejamentos estratégicos – incluindo 
aí as suas missões – e então se estruturar para desempenhar 
as suas funções sociais e estabelecer parcerias produtivas que 
influenciem os sistemas da forma que desejam.

Para a consecução de parcerias funcionais é importante ha-
ver alinhamento das missões das organizações envolvidas com 
os objetivos da iniciativa, evitando a formação de alianças com 
organizações oportunistas – aquelas razão de existir (missão) 
definida. A organização interessada em firmar parcerias pode, 
ainda, verificar se a configuração de sua estrutura organizacio-
nal é consistente (ou adaptável) ao contexto, ao local e ao pro-
jeto planejado.

Assim, com a disponibilização de conhecimentos e apren-
dizados decorrentes de avaliação de projetos, as pesquisas em 
gestão ambiental assumirão um papel crucial para eliminar (ou 
ao menos aliviar, porém com o intuito de reverter) os persis-
tentes processos que levam à degradação de ecossistemas que 
suportam a biodiversidade e os diversos modos de vida.
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Resumo

Diante da crescente pressão so-
bre as Instituições de Ensino 
Superior (IES), por exemplos am-
bientalmente sustentáveis e apli-
cáveis a todos os setores da so-
ciedade, este trabalho tem como 
objeto de estudo a Universidade 
de São Paulo e seus campi de São 
Paulo e Piracicaba. Os fatores 
institucionais condicionantes à 
implantação de duas formas dis-
tintas de gestão ambiental foram 
analisados à luz da bibliografia 
especializada e indicaram a ne-
cessidade de a instituição forma-
lizar o compromisso com a gestão 

AbstRAct

In front of an increasing pressure 
on Institutions of Higher Educa-
tion for sustainable environmen-
tal examples applicable to all 
society sectors, this work as the 
main object of study the Univer-
sity of Sao Paulo and its campu-
ses of Sao Paulo and Piracicaba. 
The institutional conditioning 
factors for the implementation of 
two distinct environmental mana-
gement practices were evaluated 
via specialized bibliography and 
indicated the necessity for the 
institution to formalize its com-
mitment to sustainable develo-
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orientada à sustentabilidade em 
seus territórios. Sugere-se no en-
cerramento do trabalho a criação 
de um órgão centralizador, mas 
também o estabelecimento de es-
truturas articuladoras de iniciati-
vas ambientais locais.

Palavras-Chave: Universidade de 
São Paulo; Sustentabilidade Am-
biental.

pment in its campuses, which 
can no longer act separately. The 
creation of a centralizing body is 
suggested herewith, in addition to 
the establishment of articulating 
structures for local environmental 
initiatives.

Key words: Universidade de  
São Paulo; Environmental sustai-
nability;
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IntRodução

Uma universidade sustentável pode ser definida como aque-
la cuja projeção de sua existência, em longo prazo, é positiva, 
atuando de forma a manter a integridade e a biodiversidade lo-
cais e dos ecossistemas planetários, dos quais dependem todas 
as formas de vida (Shriberg, 2000). 

O funcionamento de um campus universitário demanda 
infraestrutura e serviços de saneamento básico, alimentação, 
transporte (incluindo intensa circulação de pessoas e automó-
veis de portes diversos), manutenção de áreas urbanas (varri-
ção, poda, jardinagem, pavimentação, entre outros), consumo 
de materiais, energia elétrica e água. Por meio de seus edifícios 
e serviços, uma Instituição de Ensino Superior (IES) pode in-
fluenciar, direta e indiretamente, quem a frequenta, ao priorizar 
fontes alternativas de energia, tecnologias ecoeficientes, preser-
var remanescentes florestais nativos, comprar de fornecedores 
com comprovada atuação socioambiental, gerenciar seus resí-
duos sólidos, entre outros tantos possíveis exemplos de atuação.

Imperativos de ordem ética à parte, e pelo fato de ser uma 
boa catalisadora para novas práticas institucionais, a sustenta-
bilidade em universidades pode levar a uma significativa econo-
mia de recursos financeiros, resultando em melhoria da imagem 
pública e um maior número de aspirantes a uma vaga na insti-
tuição (Nicolaides, 2006).

Apesar do crescente número de instituições que declaram 
em documentos oficiais sua preocupação com questões ambien-
tais locais e globais, e a adoção de sistemas de gestão ambien-
tal (SGA) ser uma prática cada vez mais comum neste setor, 
são poucas as universidades que efetivaram um compromisso 
de caráter sistêmico com a promoção de um desenvolvimento 
sustentável (Sharp, 2002; Dahle; Neumayer, 2001; Thompson;  
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Green, 2005; Nicolaides, 2006; LOPES; Ferreira; Carreiras, 
2004; Spellerberg; Buchan; Englefield, 2004). 

As justificativas para tão poucos casos bem-sucedidos nesta 
temática vão desde restrições orçamentárias e de tempo, até falta 
de comprometimento da administração da instituição e de inte-
resse por parte da comunidade acadêmica, além de característi-
cas inerentes a este tipo de instituição, como tramitações exces-
sivamente burocráticas e visão limitada de futuro (Sharp, 2002).

O presente trabalho apresenta uma síntese da Dissertação 
Gestão Ambiental em Instituições de Ensino Superior: práticas 
dos campi da Universidade de São Paulo (Otero, 2010), que se-
lecionou como objeto de estudo a Universidade de São Paulo 
(USP) e dois de seus campi: a Cidade Universitária “Arman-
do de Salles Oliveira” (CUASO), localizada em São Paulo, e o  
campus “Luiz de Queiroz”, localizado em Piracicaba. 

A justificativa pela escolha deste recorte se pauta princi-
palmente no fato de a universidade pública possuir respon-
sabilidades não somente com a educação e a pesquisa, mas 
ao ocupar considerável extensão territorial e consumir quan-
tidades significativas de recursos naturais para atender à sua 
comunidade, deve promover práticas orientadas à sustentabi-
lidade em seus campi, que sirvam de exemplo a todos os se-
tores da sociedade. No entanto, até o ano de encerramento da 
pesquisa, em 2009, não havia no organograma institucional a 
existência ativa de um órgão centralizador das questões am-
bientais dos campi, nem de uma política ambiental institucio-
nal formalizada pela Reitoria, que poderia fornecer diretrizes 
para uma atuação mais sustentável.

Por essas características, a questão que norteou a pesquisa 
foi: como diferentes campi de uma universidade gerenciam seus 
ambientes à prática da sustentabilidade?
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Dessa forma, etabeleceu-se o objetivo de Identificar e ana-
lisar práticas orientadas à sustentabilidade ambiental na Uni-
versidade de São Paulo e os limites institucionais à sua imple-
mentação em seus campi universitários, visando compreender 
os fatores motivadores, as barreiras e agentes institucionais 
envolvidos.

AmbIente e unIveRsIdAdes: tRAtAdos e oRgAnIzAções

Uma série de declarações sobre a promoção da sustentabi-
lidade ambiental no Ensino Superior foram assinadas por ins-
tituições na década de 1970, iniciando a partir da Declaração 
de Estocolmo. Segundo Wright (2002), muitas universidades se 
comprometeram com o desenvolvimento sustentável dentro de 
seus muros após assinarem esses documentos, apesar de não 
fixar-se como fator decisivo para iniciativas bem-sucedidas. De 
forma a entender o interesse de muitas instituições de Ensino 
Superior pelo reconhecimento público de sua preocupação com 
o ambiente, são apresentadas a seguir as principais declara-
ções, cartas e tratados referentes à inserção da sustentabilidade 
em IES: Declaração de Estocolmo (1972); Declaração de Tbilisi 
(1977); Declaração de Talloires (1990); Declaração de Halifax 
(1991); Agenda 21 (1992); Declaração de Swansea (1993); De-
claração de Kyoto (1993); Carta de Copernicus (1994); Decla-
ração de San José (1995); Declaração de Thessaloniki (1997); 
Declaração de Sapporo sobre Sustentabilidade (2008).

Todos os documentos acima listados ao tratarem da inser-
ção de premissas sustentáveis nas IES, concordam em alguns 
pontos-chave, sistematizados na Tabela 1.
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Tabela 1. Quadro-síntese do conteúdo das declarações sobre 
sustentabilidade nas IES

Fonte: elaboração própria

As bases para um funcionamento sustentável estão lançadas 
sob a forma de diretrizes que, apesar de teóricas, fornecem subsídios 
ao início de uma reflexão sobre o impacto gerado pelas atividades de 
cada IES, não somente em seu entorno imediato, mas na sociedade 
como um todo e nos setores que a compõem. 
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Os eventos internacionais concernentes à promoção de prá-
ticas sustentáveis nas universidades não resultaram somente em 
declarações e cartas de intenções; formaram-se entidades não 
governamentais, como associações de universidades e consul-
torias para auxiliar as IES na incorporação da sustentabilidade 
em suas grades curriculares, operações físicas, atividades de 
pesquisa, extensão e de intercâmbio de experiências (tentativas, 
erros e acertos). São as principais: 

•  Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education (AASHE);
•  University Leaders for Sustainable Future (ULSF);
•  Campus Consortium for Environmental Excellence (C2E2);
•  The Environmental Association for Universities and Colle-
ges (EAUC);
•  Higher  Education  Associations  Sustainability  Consortium 
(HEASC).

Diante da oportunidade de optar pela assinatura de uma De-
claração Internacional, publicando assim seu compromisso com a 
sustentabilidade, há cada vez mais universidades assumindo seu 
papel em uma sociedade preocupada com a sua sustentabilidade 
ambiental. Para Weenem (2000), há muitas formas de essas insti-
tuições promoverem o desenvolvimento sustentável, sejam elas nas 
ações de planejamento, gestão, desenvolvimento, ensino, pesquisa, 
operações, extensão, compras, transporte, construções, entre outros. 
Não há um modelo estabelecido previamente, que seja sistemático 
e facilmente aplicável a qualquer realidade e com resultados ime-
diatos: em se engajando com a causa, a universidade pode optar por 
um foco particular, um programa ou mesmo uma missão holística.

Muitas IES optaram pela adoção de Sistemas de Gestão Am-
biental (SGA), por meio dos quais adequaram seus laboratórios 
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e atividades potencialmente poluidoras, receberam certifica-
ções e publicidade favorável. Por outro lado, muitas instituições 
não seguiram modelos adaptados do setor industrial e decidiram 
criar seus próprios planos, programas e projetos de caráter edu-
cativo e regulatório, também para atender à legislação ambien-
tal, economizar recursos financeiros e preparar seus alunos.

Em ambos os casos, a IES deve promover um fluxo de in-
formações entre os agentes envolvidos em suas atividades-fim, 
bem como prover o retorno do conhecimento gerado à socieda-
de, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. O posicionamento sustentável da universidade na sociedade.  
Fonte: adaptado de Ferrer-Balas (2002).

metodologIA

O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa explora-
tória, voltada a uma área em que o conhecimento ainda é inci-
piente e não há hipóteses relevantes. A abordagem escolhida foi 
o estudo de caso que, na definição de Yin (1987), é o mais ade-
quado para o exame de eventos contemporâneos cujo comporta-
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mento que se deseja mensurar não pode ser manipulado e, para 
compreendê-lo, são necessárias múltiplas fontes de evidência.

Para identificar as formas de gestão ambiental na USP 
foi encaminhado um questionário às prefeituras dos campi de  
São Paulo, Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, Bauru e  
Pirassununga, das quais, apenas a última não se manifestou. Com 
base na estrutura e conteúdo teórico de um levantamento realizado 
pela Campus Consortium for Environmental Excelence (C2E2), fo-
ram formuladas seis questões que indagaram não somente sobre a 
existência de um plano de gestão ambiental, mas sobre característi-
cas administrativas, programas ambientais atuantes.

A partir das cinco respostas obtidas, optou-se por escolher um 
campus dentro de cada categoria encontrada: um com uma forma de 
gestão integrada ou similar, e um com um conjunto de ações isola-
das. Foram selecionados os campi de São Paulo (Cidade Universi-
tária “Armando de Salles Oliveira”1) e de Piracicaba (campus Luiz 
de Queiroz). 

Além de análise documental, foram consideradas entrevis-
tas realizadas com grupos definidos previamente de gestores, 
docentes, servidores e discentes. 

umA unIveRsIdAde, dIfeRentes foRmAs de gestão AmbIentAl 

Ainda que pertencentes a uma mesma universidade e, 
por consequência, sujeitos às mesmas normas gerais, os estu-
dos de caso revelaram distintas formas de abordagem da gestão  
ambiental.

1. Não foram contemplados na pesquisa o Quadrilátero Saúde-Direito, a 
USP Leste e demais espaços que integram o chamado Campus da Capital, 
localizado em São Paulo, SP.
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Práticas isoladas

No estudo de caso sobre a Cidade Universitária “Armando 
de Salles Oliveira” (Cuaso), campus com a maior diversidade 
de unidades de ensino e pesquisa e órgãos administrativos, não 
se identificou um Plano Integrado voltado para suas questões 
ambientais. Portanto, a pesquisa restringiu-se à descrição dos 
programas de atuação geral na USP, cujas ações são amplas e 
coordenadas, e constituem-se nas práticas voltadas à sustenta-
bilidade ambiental nesse campus.

Estão localizados na Cuaso os centros administrativos de to-
das as estruturas de tomada de decisão da universidade, nos quais 
estão concentradas as tramitações administrativas dos assuntos de 
interesse institucional, provenientes não somente dos outros campi 
e de suas bases avançadas dispersas pelo estado de São Paulo, mas 
de demandas e requisições externas de entidades públicas e pri-
vadas. Portanto, há uma série de outros temas que são priorizados 
em detrimento das questões ambientais locais, aplicando-se esta 
afirmação aos próprios órgãos que abrigam os programas ambien-
tais institucionais: a Coordenadoria do Espaço Físico (COESF), 
sob cuja administração estão os Programas para o Uso Racional da 
Água (PURA) e para o Uso Eficiente da Energia Elétrica (PURE); 
e a Agência USP de Inovação, que administrou o USP Recicla até 
20102, lidam com outros assuntos de interesse institucional e a te-
mática ambiental entra na pauta de deliberações sem destaque. 

•  O PURA foi criado em 1998 através de um convênio entre a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

2. A pesquisa foi realizada no período de 2007 a 2010, a partir do qual o 
USP Recicla passou a integrar a Coordenadoria do Campus.
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(Sabesp) e a Universidade de São Paulo, como resultado da 
preocupação crescente com a escassez de água: à época a 
USP era a maior consumidora não-industrial de água do esta-
do de São Paulo. O Programa atua em cada unidade institu-
cional por meio da formação de uma comissão interna que dá 
suporte ao diagnóstico dos vazamentos e equipamentos que 
precisam ser substituídos. A partir dessas informações, são 
realizadas ações de reforma de infraestruturas, ações educa-
tivas e monitoramento do consumo, ocorrendo intervenções 
quando necessário. Desde sua implantação em todos os cam-
pi universitários (finalizada em 2004), registrou uma redução 
total de 44% no consumo total da Universidade, conquista 
resultante não somente da eliminação de vazamentos e subs-
tituição de equipamentos deficientes, mas da cooperação da 
comunidade acadêmica;

•  Em 1997, um grupo de docentes e pesquisadores da Esco-
la Politécnica da USP criou o PURE, visando a economia 
de energia através da gestão de seu consumo. Assim como o 
PURA, sua atuação ocorre em cada unidade, efetivando ações 
de substituição de equipamentos e de educação para o con-
sumo racional, ganhando força a partir de 2001 quando o Go-
verno Federal estabeleceu o racionamento no fornecimento 
de energia e metas de redução. Além do gerenciamento das 
contas mensais das unidades institucionais e monitoramento 
de seu consumo em tempo real, no PURE são desenvolvidas 
pesquisas sobre fontes alternativas de energia, como a cap-
tação de luz solar através de painéis de células fotovoltaicas 
(instalados no Instituto de Eletrotécnica e Energia - IEE, ali-
mentando toda a demanda de seu prédio administrativo), e o 
desenvolvimento de um biodigestor que gera energia através 
do gás metano formado pela decomposição de esgoto (existen-
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te no Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos 
da Escola Politécnica). Visando mensurar a efetividade da 
atuação do PURE na Cuaso, um estudo comparativo confron-
tou dois cenários: um hipotético, representando a tendência 
de consumo no período de onze anos (1997 a 2008) caso não 
houvesse a intervenção no consumo e gestão da energia. O ou-
tro, os dados reais registrados no mesmo período. A simulação 
comparativa revelou que 105 GWh deixaram de ser desperdi-
çados, representando em valores atuais uma economia finan-
ceira de R$26,9 milhões;

O programa USP Recicla – da Pedagogia à Tecnologia, foi 
institucionalizado em 1994 sob a coordenação da antiga Coorde-
nadoria Executiva de Cooperação Universitária e de Atividades 
Especiais (CECAE), esteve na Agência USP de Inovação de 2006 
a 2010, e atualmente encontra-se na Coordenadoria do campus. 
Sob a missão de “contribuir para a construção de sociedades sus-
tentáveis através de ações voltadas à minimização de resíduos, à 
conservação do meio ambiente, à melhoria da qualidade de vida e 
à formação de recursos humanos comprometidos com tais objeti-
vos”, o programa é acionado pelo desejo voluntário das unidades 
institucionais em instalar a coleta seletiva em suas dependências 
físicas. Inicia-se pela formação de uma comissão interna, passan-
do pelo diagnóstico dos resíduos gerados pelos usuários até o es-
tabelecimento de uma rotina de coleta e armazenamento dos resí-
duos recicláveis3. Estes são armazenados em suas dependências 
físicas até que os veículos coletores de uma empresa contratada 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo os recolham e encami-

3. Até o ano de 2007 somente os resíduos de papel e papelão eram alvo 
de separação e destinação para a reciclagem. A partir de então, vidros, 
metais, pilhas e baterias passaram a integrar o escopo do programa, en-
volvendo, em alguns casos, parcerias com a iniciativa privada. 
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nhem para as cooperativas cadastradas no órgão municipal. Em 
paralelo, são planejadas as ações educativas que apresentarão 
esclarecimentos aos usuários da unidade sobre a importância dos 
3 R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e os incentivarão a cooperar 
com a coleta seletiva. O USP Recicla não foi criado visando atin-
gir metas de redução do consumo da Universidade, sendo sua 
principal abordagem a educação ambiental.

A Cuaso apresenta um quadro complexo de tramitações ad-
ministrativas, por vezes burocráticas, que constituem barreiras 
à inserção da temática ambiental local visto que toda e qualquer 
intervenção no campus afeta, direta ou indiretamente, a Reitoria 
ali sediada. 

As ações isoladas verificadas são as tentativas possíveis em 
um campus que não possui um órgão ou uma estrutura similar 
de caráter ambiental que promova o debate da temática junto 
à comunidade acadêmica local. Além disso, a Cuaso possui a 
maior população e percentual de área construída da USP, uma 
grande variedade de unidades de ensino e pesquisa represen-
tantes das três áreas do conhecimento, além de estar inserido 
na malha urbana da capital do estado de São Paulo, maior área 
metropolitana do país.

No entanto, os usuários desse campus demonstraram ex-
pectativas favoráveis quanto à conjunção de esforços entre os 
órgãos e programas ambientais da universidade para uma atua-
ção mais sólida, apesar da existência de barreiras institucionais 
e diferenças na abordagem que cada iniciativa se utiliza para 
executar suas atividades.

O espaço no qual os atores da comunidade universitária en-
volvidos com as questões ambientais têm dialogado e interagido 
com temas como segurança e patrimônio é o “Fórum Espaço 
Público: a USP e a especificidade de seus campi”, uma iniciati-
va que demonstra a tentativa de integração de questões comuns 
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a todos da comunidade acadêmica que frequentam os espaços 
físicos e usufruem de seus serviços e estruturas. Seu funciona-
mento gerou frutos e expôs a necessidade de diálogo e acolhida 
de sugestões dos usuários da Cuaso por meio do estabelecimen-
to de canais de comunicação direta entre as comunidades inter-
na e externa e órgãos gestores da USP.

Por fim, ainda que para muitos dos autores referenciados 
neste trabalho tais atuações isoladas sejam válidas, significati-
vas em seu contexto, somente a abordagem integrada das ques-
tões ambientais latentes de um campus promoverá permanentes 
e significativas mudanças físicas e educacionais na instituição, 
o que tem se iniciado no campus Luiz de Queiroz.

Práticas integradas

No campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba (SP) a investi-
gação objetivou conhecer o Plano Diretor Socioambiental Par-
ticipativo (PDSP) em sua criação, e acompanhar cada etapa do 
processo de construção, que até o momento da finalização deste 
trabalho, em fevereiro de 2009, não havia sido encerrada. Para 
tanto nomeou um núcleo gestor, composto por representantes 
de todos os grupos de interesse da comunidade interna, atri-
buiu responsabilidades, estabeleceu canais de comunicação, 
realizou eventos de divulgação, buscou parcerias, incentivou a 
participação de graduandos e grupos de pesquisa, entre outras 
estratégias que maximizaram o envolvimento de todos.

Os fatores que geraram a ideia desse instrumento de gestão es-
tão relacionados diretamente ao necessário enquadramento legal, 
às especialidades ensinadas/pesquisadas na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) e ao tamanho da comunidade 
acadêmica, que em 2009 somava quase 4.000 pessoas. 
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As práticas de campo, essenciais à formação completa dos 
alunos dos cursos ministrados na Escola, suscitaram indagações 
e despertaram iniciativas de estudo e pesquisa que foram além 
da grade curricular, incorporando uma preocupação com os im-
pactos ambientais de algumas práticas arraigadas. Sendo assim, 
há pelo menos vinte anos os grupos de estágio, compostos por 
alunos e professores, inseriram a temática da preservação am-
biental na pauta do campus.

A formalização, em 2004, da União dos Grupos Ambien-
tais (UGA) perante as estruturas institucionais do campus de 
Piracicaba foi um passo decisivo no reconhecimento dos pro-
blemas ambientais locais latentes: os desmatamentos das Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) promovidos para dar lugar 
à pecuária e aos cultivos agrícolas experimentais, e o despejo 
de efluentes domésticos e laboratoriais não-tratados nos cursos 
d’água que cortam o campus.

Ainda que os problemas ambientais ocasionados pelas ativi-
dades acadêmicas estivessem identificados e reconhecidos pela 
comunidade acadêmica, a falta de engajamento de servidores 
docentes e técnico-administrativos há mais tempo vinculados à 
Esalq ainda é a maior barreira a ser vencida. 

Segundo os relatos de alguns dos agentes mais atuantes na 
elaboração do PDSP, observou-se resistência à adoção de no-
vas técnicas e posturas de pesquisa ambientalmente menos im-
pactantes, em detrimento de práticas costumeiras realizadas há 
muitas décadas como, por exemplo, o despejo de substâncias 
químicas no ralo de pias dos laboratórios.

Há reconhecimento da impossibilidade de mudar posturas 
e padrões de pensamento bruscamente, tanto que a maior ca-
racterística do processo de criação do PDSP é a participação e 
o consenso de todos os integrantes da comunidade acadêmica, 
ou pelo menos da maioria. O tamanho reduzido de sua popula-
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ção, quando comparada às de outros campi da USP, facilita a 
abordagem participativa ao não demandar muitos recursos para 
a comunicação dos eventos necessários às deliberações do Nú-
cleo Gestor, nem de grandes deslocamentos para se chegar aos 
locais de realização. 

Em adição, muitos grupos de pesquisa estão envolvidos nas 
atividades do PDSP, o que exige comprometimento de docentes 
e seus alunos contemplados com bolsas de iniciação científica, 
que devem apresentar resultados às fontes financiadoras. Logo, 
infere-se um rigor técnico-científico mínimo nos procedimentos 
metodológicos de coleta e sistematização dos dados levantados, 
especialmente os da 1ª etapa, utilizados para embasar a elabo-
ração e definição das diretrizes do PDSP.

Dentre tantos fatores positivos à opção por uma gestão in-
tegrada do meio ambiente do campus, englobando a temática 
social, o mais decisivo foi o suporte dos dirigentes das Unidades 
locais. Ainda que não participassem ativamente das reuniões e 
eventos promovidos pelo Núcleo Gestor do PDSP, os represen-
tantes máximos do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
(CENA), Esalq, Centro de Informática do campus Luiz de Quei-
roz (Ciagri) e da Prefeitura do campus Luiz de Queiroz (PCLQ) 
intervieram positivamente em momentos decisivos, como nas 
reuniões do Conselho do campus e na Congregação. Dessa 
forma, o processo de construção do PDSP foi legitimado no 
campus e a comunidade acadêmica se sentiu mais segura para 
participar de suas atividades, ou seja, apoiada nas estruturas  
institucionais.

Cabe destacar a atuação direta de alguns docentes da Esalq, 
os quais em muitos momentos lideraram o processo. Além do 
suporte científico, buscaram recursos financeiros em seus de-
partamentos para o desenvolvimento das atividades, aquisição 
de materiais e equipamentos, e assumiram publicamente seu 
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apoio a uma iniciativa que se iniciou em bases orgânicas ou 
mesmo irracional, como denominado por Sharp (2002). 

Esse envolvimento da comunidade, aliado aos resultados 
gerados e divulgados, propiciará as bases para a institucionali-
zação local da temática ambiental e, por sua vez, uma mudança 
sistêmica, o surgimento de uma nova instituição. Acredita-se 
que se o PDSP for implantado pelos gestores do campus Luiz de 
Queiroz, e apropriado pela comunidade acadêmica, certamente 
a iniciativa trilhará esse caminho.  

entRe pRátIcAs IsolAdAs e plAnos gestoRes, A unIveRsIdAde buscA suA 
sustentAbIlIdAde AmbIentAl

À luz da bibliografia consultada para a presente pesquisa, 
ambos os estudos de caso indicam a presença de distintas práti-
cas à sustentabilidade na USP, as quais variam nos campi, con-
forme sua gestão e agentes implicados.

Tanto na Cuaso como no campus Luiz de Queiroz as práticas 
à sustentabilidade identificadas foram idealizadas e implanta-
das visando à adequação legal de suas atividades institucionais. 
Os programas PURA e PURE foram institucionalizados quando 
a universidade se viu sob a pressão do racionamento energético 
e do alto preço pago mensalmente nas contas de água e esgo-
tamento sanitário. O PDSP do campus de Piracicaba, apesar de 
ser um processo levado posteriormente adiante pela comunida-
de interna, foi idealizado quando estavam sendo cumpridas as 
medidas de um termo de ajustamento de conduta firmado com o 
Ministério Público para recuperar áreas degradadas há décadas 
pelas atividades acadêmicas.

Em ambos os casos as iniciativas ambientais foram inicial-
mente estabelecidas pela administração no sentido “de cima 
para baixo” sem que refletisse uma postura proativa, mas sim 
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um caráter de remediação buscando atender a uma pressão 
pública (Spellerberg; Buchan; Englefield, 2004; Uehara et al., 
2010 ). Apesar de alguns autores afirmarem que tal postura não 
reflete uma instituição realmente comprometida com a sustenta-
bilidade, outros contestam dizendo que não há um modelo pre-
estabelecido e sistemático aplicável a todas as IES, bastando 
a opção por um foco particular, um programa ou mesmo uma 
missão holística (Spellerberg; Buchan; Englefield, 2004; Wee-
nem, 2000; Sharp, 2002). Em todos os casos, a instituição deve 
buscar abordagens condizentes com sua cultura organizacional 
e estabelecer estratégias que auxiliem no sucesso e permanên-
cia das iniciativas.

No caso do PDSP do campus Luiz de Queiroz, este acabou 
por demandar a participação e real envolvimento da comunida-
de acadêmica local, de servidores docentes, técnico-adminis-
trativos e discentes, além de agentes externos, para ser con-
solidado e passar a ser um instrumento permanente de gestão, 
tendo se estruturado conforme aconselha Sharp (2002). 

Quanto às ações ambientais isoladas da Cuaso, ainda que os 
resultados alcançados pelo PURA, PURE e USP Recicla sejam 
significativos em seus contextos, estes ainda se deparam com 
certa resistência da comunidade local, especialmente quando 
tentam quebrar paradigmas ao estabelecer procedimentos, mu-
danças de comportamento de consumo para eliminação do des-
perdício, inovações tecnológicas que demandam investimento 
financeiro das unidades. As IES, e a USP não fogem à regra, são 
organizações complexas, com características como uma estrutu-
ra hierárquica burocrática, pouco flexível e resistentes às mu-
danças como a adoção de práticas de sustentabilidade (Lopes; 
Ferreira; Carreiras, 2004).

Dessa forma, a ausência de um agente institucional articu-
lador que integre as iniciativas ambientais em um campus como 
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a Cuaso, acaba por dificultar a transformação de seus resultados 
em diretrizes a serem inseridas na agenda da administração e, 
por conseguinte, uma abordagem integrada das questões am-
bientais.

A proposta de construção do Plano Diretor Socioambiental 
Participativo para o campus Luiz de Queiroz foi bem-sucedida 
porque foi liderada por um grupo cuja atuação, ainda que se de-
parasse com algumas barreiras e dificuldades, facilitou-se pelo 
reduzido número de unidades e, comparativamente, da pequena 
população que frequenta o campus. Em suma, houve um núcleo 
articulador das diversas atuações isoladas já existentes, além do 
suporte da administração local e da organização da comunidade 
local. 

conclusões: o necessáRIo compRomIsso InstItucIonAl 

A literatura especializada para este trabalho revelou que 
são necessárias duas iniciativas da administração de uma IES 
para incorporar premissas sustentáveis ao seu funcionamento: 
elaboração e formalização de uma política ambiental que tradu-
za a missão institucional rumo à sustentabilidade; formalização 
de um comitê e (ou) comissão permanente que elabore as ini-
ciativas para atender as diretrizes estabelecidas no documento.

As práticas de gestão ambiental verificadas na USP, especi-
ficamente em dois de seus campi retratados aqui como estudos 
de caso, revelaram que é possível inserir a preocupação com as 
questões ambientais nas atividades locais - mesmo diante da 
ausência das duas iniciativas acima explicitadas.

Não há um modelo ideal de práticas à sustentabilidade ou 
mesmo regras gerais, mas sim a oportunidade de promover pre-
missas de desenvolvimento sustentável nas atividades institu-
cionais: ensino, pesquisa, extensão, operações físicas, serviços, 
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entre outros, cumprindo seu papel de agente social responsável 
pela formação e educação de profissionais e principalmente ci-
dadãos promotores do bem estar social.

A diferença encontrada entre as práticas institucionais 
identificadas está, essencialmente, na articulação local.

No campus da Cuaso, apesar da atuação desarticulada dos 
programas ambientais criados pela instituição, suas ações de 
gestão e educação nos temas de energia, água e reciclagem 
trouxeram resultados significativos para a Universidade, mas no 
contexto das IES preocupadas e atuantes em suas questões am-
bientais, ainda é pouco.  

Conforme exposto brevemente no capítulo sobre os resultados 
da pesquisa, PURA, PURE e USP Recicla dependem da colabo-
ração ativa da comunidade acadêmica, tendo o último programa 
o agravante de sua adoção ser voluntária. Essa característica, no 
que fora observado, implicou no baixo número de unidades que 
formaram uma comissão interna e levaram adiante sua coleta se-
letiva. Mas o sucesso da implantação de iniciativas ambientais 
não depende exclusivamente de uma comunidade receptiva a 
mudanças, e ao mesmo tempo proativa na quebra de velhos pa-
drões de consumo e comportamento degradadores do ambiente.  

O cenário desarticulado é principalmente resultante da au-
sência de um agente articulador que lidere a integração das te-
máticas e incorpore outras, assim como da inexistência de um 
canal de diálogo direto com todos os grupos de interesse da uni-
versidade, buscando sua participação na forma de contribuições 
e sugestões para a gestão do espaço físico do qual usufruem 
diariamente.     

O contrário foi observado no campus de Piracicaba, que sob 
a mesma administração institucional e contando também com 
a atuação isolada dos mesmos programas ambientais, estabe-
leceu uma gestão diferenciada, pautada na articulação de seus 
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agentes ambientais, identificação das características físicas e 
culturais locais visando a compreensão dos maiores problemas 
apontados para, então, desencadear um processo participativo 
que já conta cinco anos de existência. 

A articulação institucional como estratégia para uma ges-
tão participativa, aproveitando iniciativas já existentes e envol-
vendo toda a comunidade acadêmica, insere definitivamente as 
questões ambientais na agenda universitária e nas tomadas de 
decisão de seus campi.

Mesmo na ausência de uma política ambiental e de um ór-
gão específico para o trato da temática na instituição (conforme 
observado na bibliografia consultada e nas práticas da USP), 
quando não há o suporte da administração universitária, deve-
-se iniciar por uma abordagem informal, de baixo para cima, 
a fim de se conquistar a participação da comunidade e alcan-
çar resultados que demonstrem as vantagens de sua inserção 
na agenda institucional. O campus de Piracicaba constitui-se 
exemplo claro, na medida em que a atuação continuada e articu-
lada dos grupos de pesquisa de temáticas ambientais, formados 
por alunos e docentes, gerou o PDSP.       

Portanto, coloca-se o desafio da USP formalizar um compro-
misso institucional com a sustentabilidade em seus territórios, 
considerando os resultados já alcançados nas distintas trajetó-
rias de seus programas ambientais, os quais já não podem ir 
muito além caso sigam se desenvolvendo isoladamente. Os ges-
tores universitários e toda a comunidade de servidores docen-
tes, técnico-administrativos e discentes precisam ser desafiados 
a inserir a preocupação ambiental em suas práticas cotidianas, 
dentro e fora da universidade, efetivando seu papel de agente 
educador para a sustentabilidade.

Cumpre esclarecer que em setembro de 2009, estando o pre-
sente trabalho já em fase de conclusão, a Reitoria da USP publicou 
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a Portaria GR nº4448, na qual dispõe sobre a criação de um Grupo 
de Trabalho incumbido de definir as formas de implantação da ges-
tão ambiental na USP. Composto por representantes docentes de 
diversas áreas do conhecimento, o Grupo possuía doze meses para 
elaborar e apresentar uma proposta. Em 2011 foi então criada a 
Superintendência de Gestão Ambiental da USP, e a atuação do co-
ordenador de Gestão Ambiental visa promover a sustentabilidade 
ambiental nos campi da USP, embasada nos seguintes princípios: 
promover ações de conservação dos recursos naturais da Univer-
sidade; promover um ambiente saudável e a segurança ambiental 
dentro dos campi; promover o uso racional de recursos; educar vi-
sando à sustentabilidade; construir, de forma participativa, a uni-
versidade sustentável; e conduzir a Universidade para tornar-se um 
modelo de sustentabilidade para a sociedade.

Ainda em 2009, a Coordenadoria do campus da Capital do 
Estado de São Paulo (nova configuração da Prefeitura do campus 
da Capital) apresentou ao Conselho Gestor deste campus um 
plano de trabalho denominado Campus Sustentável, o qual visa 
a articulação entre os programas, projetos e demais iniciativas 
de caráter ambiental presentes na Cuaso e na USP Leste, além 
de implantar outras iniciativas referentes à saúde pública e se-
gurança. Visa, portanto, a gestão integrada de temas concernen-
tes à comunidade acadêmica local.

Diante do exposto conclui-se que a situação da Universida-
de de São Paulo, até a finalização da pesquisa, traduz uma ins-
tituição que começa a se mover lentamente, de forma gradual, 
rumo a um entendimento de um funcionamento orientado a um 
desempenho mais sustentável.
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Resumo

É um estudo sobre o processo his-
tórico de uso e ocupação do solo 
na Universidade Federal do Pará 
(UFPA), em Belém-do-Pará, no 
período de 1957 a 2011. Trata-
-se da análise das áreas verdes 
presentes no campus do Guamá 
a partir dos preceitos da biologia 
em consonância com outras áre-
as de conhecimento. Serve, en-
tre outros, como um instrumento 
informativo para a mobilização 
social ou para fomentar ações por 
parte dos gestores responsáveis. 
A pesquisa bibliográfica e o tra-
balho de campo indicaram que 
o campus do Guamá encontra-
-se em estado de conservação  

AbstRAct

It is a study on the historical use 
and occupation of land at the Fe-
deral University of Pará (UFPA), 
Belem-do-Pará, from 1957 to 
2011. This is the analysis of gre-
en areas in Guamá campus from 
the precepts of biology in line 
with other areas of knowledge. It 
serves, among others, as an infor-
mative tool for social mobilization 
and to promote actions by respon-
sible managers. The literature 
review and fieldwork indicated 
that the Guamá campus is in bad 
condition, vulnerable, despite the 
legislation, knowledge and tech-
nology generated by the univer-
sity itself and the global concern 
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vulnerável, apesar da legisla-
ção vigente, do conhecimento e 
tecnologia gerados pela própria 
Universidade e do interesse glo-
bal sobre a região amazônica, 
requerendo um plano de gestão 
patrimonial comprometida com 
o paradigma da sustentabilidade.

Palavras- chave: Uso e ocupação 
do solo; Amazônia; Universidade 
Federal do Pará. 

about the amazon region, requi-
ring an asset management plan 
committed to the sustainability 
paradigm.

Key words: University of Pará; 
Uses and land use.
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IntRodução

A Universidade do Pará teve origem em 1957 pela reunião 
de sete faculdades estaduais, federais e privadas. A instituição 
é considerada uma Universidade multicampi, pois apresenta 
campi no interior do estado, nas cidades de Abaetetuba, Altami-
ra, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Marabá, 
Santarém, Soure e Tucuruí, além de Belém onde está localizada 
a sede da UFPA.

Dados da UFPA (2008 apud UFPA, 2010) informam que 
sua comunidade total aproximada é de cinquenta mil pessoas, 
sendo assim uma das maiores e mais importantes instituições 
do trópico úmido.

A UFPA está inserida na Amazônia, que é uma das maiores 
florestas tropicais do planeta e desperta o interesse do mundo 
atual, devido à sua importância política estratégica, econômi-
ca, ambiental e humana. O estudo introduz a discussão da rela-
ção meio ambiente e sociedade tendo como base o processo de 
urbanização e a gestão territorial em especial da escala local, 
além de servir como instrumento informativo para a mobilização 
social e fornecer subsídios para o planejamento e a gestão do 
campus Universitário do Guamá.

A pesquisa que resulta de Dissertação de Mestrado intitu-
lada “Uso e ocupação do solo na UFPA, Amazônia, Brasil: histó-
ria, evolução e desafios” têm como objetivo propor um estudo so-
bre o processo histórico de uso e ocupação do solo na UFPA, em  
Belém-do-Pará, desde sua construção, em 1957, até o ano de 2011.

A pergunta que norteou a pesquisa foi: por que o campus 
Universitário do Guamá, UFPA se encontra em processo de de-
gradação ambiental, se a gestão da UFPA possui à sua disposição 
uma vasta legislação ambiental, tecnologias avançadas e conhe-
cimento acadêmico teórico e prático sobre espaços urbanos?
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A pesquisa parte da hipótese que desde o início da cons-
trução do campus, a despreocupação ambiental e o crescimen-
to desordenado da cidade de Belém foram os primeiros fatores 
contribuíram para a atual degradação ambiental e a ausência 
ou falta de cumprimento de políticas públicas e de fiscalização 
dos órgãos responsáveis em fazer cumprir a legislação tanto am-
biental como de ocupação e uso do solo, também colabora para 
essa degradação.

Inicialmente reconheceu-se a área e se realizou a pesquisa 
bibliográfica local. Houve grande dificuldade para se encontrar 
todo tipo de registros antigos, mesmo nos órgãos da Univer-
sidade ou nas bibliotecas. Portanto trata-se de uma pesquisa 
baseada também em dados empíricos, uma vez que são rela-
tos pessoais, mas tal fato não tira a importância e a relevância 
desta, pois são verdadeiros testemunhos de uma época pouco 
registrada que vivenciam o local atualmente ou vivenciaram ao 
longo da história da UFPA.

Como fundamentos teóricos o conceito de desenvolvimento 
sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futu-
ras satisfazerem as suas próprias necessidades, publicado na 
Conferência das Nações Unidas que discutiu meio ambiente e 
desenvolvimento, em 1987, no relatório Nosso Futuro Comum.

De acordo com Sachs (2007) o conceito de sustentabilidade 
é introduzido onde o desenvolvimento só pode ser considerado 
como tal se harmonizar crescimento econômico, justiça social 
e qualidade ambiental, formando o tripé social, econômico e 
ambiental.

Jacobi (1997) afirma que o conceito de desenvolvimento 
sustentável implica numa complexa relação entre desenvol-
vimento e meio ambiente, pois a sustentabilidade requer uma 
interrrelação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio 
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ambiental e a ruptura com o atual padrão de desenvolvimento.
De tal modo o desenvolvimento sustentável deveria ser 

entendido como socialmente includente, ambientalmente sus-
tentável e economicamente sustentado no tempo e no espaço  
(Veiga 2008).

Portanto compreendo que o paradigma da sustentabilidade 
é complexo, visto que a sustentabilidade está no caminho do 
meio, em busca do equilíbrio entre três dimensões: o social, o 
econômico e o ambiental.

A partir do paradigma da sustentabilidade e dos problemas 
socioambientais inerentes ao campus Universitário do Guamá 
que perduram desde sua construção até atualmente se busca 
responder à seguinte questão: Será que o atual uso e ocupação 
do solo da Universidade Federal do Pará, no campus Univer-
sitário do Guamá tem o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável?

Para que se ponha em prática o desenvolvimento sustentá-
vel é necessário entre outras coisas importantes, a elaboração 
e execução de um planejamento multiprofissional com intuito 
de reduzir os impactos negativos socialmente e ambientalmente 
provocados pela ação humana.

Santos (2004) define planejamento ambiental como um estudo 
delimitado ao uso, controle e proteção ao ambiente, considerando as 
pretensões sociais e governamentais expostas ou não, em uma políti-
ca ambiental. Admite assim, a complexidade das questões ambien-
tais bem como a necessidade de um planejamento de integração e 
generalização, fundamentado em um trabalho multiprofissional.

A análise ambiental proposta também se fundamenta na te-
oria de sistemas. Esta introduz a noção de que o sistema todo é 
subdividido em partes e quando alterada uma parte do sistema, 
em consequência se altera o sistema todo. Reconhece assim que 
as partes estão interligadas (Afonso, 1999).
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Haber (1990 apud Afonso, 1999) propôs a partir da teoria 
de sistemas, o sistema de relações ambientais, como se observa 
na Figura 1, composta por subsistemas interligados.

Figura 1. Sistema de relações ambientais. (Fonte: Haber, 1990 apud Afonso, 
1999).

A teoria geral de sistemas é uma ciência de “totalidade”. 
(Bertalanffy1 1968 apud Capra, 1997).

À luz dessas premissas, o estudo se fundamenta na susten-
tabilidade, no planejamento ambiental e na teoria dos sistemas 
ambientais. Uma gestão territorial que vise o bom funcionamento 
e a conservação do ecossistema natural, com o entendimento da 
relação homem-natureza em um sistema único, complexo, inte-
grado e inter-relacionado pode encontrar soluções apropriadas. 
Portanto em busca de melhor compreender o campus Universitá-

1. Bertalanffy, Ludwig Von. General system theory, Braziller, Nova York, 
1968.
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rio do Guamá se fez uma caracterização em três aspectos: social, 
físico e ambiental que melhor será descrito a seguir.

áReA de estudo

A UFPA está localizada na região Norte do país, no estado 
do Pará, cidade de Belém. A UFPA tem área territorial: apro-
ximada de 2.064.755,90 m², dos quais 216.858,06 m² são de 
área construída (Faculdade de Farmácia, 2010). Popularmente 
é chamado de campus Universitário do Guamá, apesar de atu-
almente ser denominado de Cidade Universitária José Silveira 
Netto.

O campus abrange o setor básico, o setor profissional e o 
setor saúde, além de um setor esportivo. Este é delimitado ao 
Sul pelo rio Guamá e ao Norte pela Avenida Bernardo Saião2.

O campus do Guamá se divide em setor básico, setor pro-
fissional e setor saúde, dividido pelos igarapés3 Tucunduba e 
Sapucajuba.

Em sua caracterização física quanto à geologia e geomorfo-
logia o terreno do campus é, em geral, de formação sedimentar 
holocênica4, planície de inundação, com camadas superficiais 
argilosas orgânicas moles em espessura variável de 20 a 40 m 
aproximadamente onde o lençol freático encontra-se em média, 

2. É importante destacar que o setor esportivo não está incluído na presen-
te pesquisa, pois se encontra em local sem continuidade com a área do 
campus Universitário e já que este estudo se fundamenta basicamente 
nos dados oficiais da UFPA, o setor esportivo não apresenta relevan-
tes informações visto que não há infraestrutura no local e nem trato  
paisagístico.

3. É um curso d'água amazônico de primeira ou em terceira ordem, consti-
tuído por um braço longo de rio ou canal, caracterizado por pouca profun-
didade e por correrem no interior da mata.

4. Escala de tempo geológica do período quaternário da era cenozoica  
(Ferreira, 1995).
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a 1,4 m de profundidade (Construção Norte Nordeste5 1980 
apud Ferreira, 1995).

Segundo Ferreira, 

Na várzea do Tucunduba, a forma de produzir o espaço urbano 
gerou (e gera) níveis de transformação no solo, na drenagem 
e na topografia como a construção de setores impermeabiliza-
dos do espaço, áreas de escoamento superficial maior, áreas 
de bloqueio para a drenagem natural pelo lançamento de lixo 
e demais detritos urbanos na várzea e nos igarapés, concen-
trando poluentes. A poluição ou degradação ambiental é a 
consequência inevitável do processo (Ferreira 1995, p.121).

Quanto à hidrografia, se situa à margem direita do rio Guamá, é 
dividido pelo igarapé Tucunduba e Sapucajuba. A várzea é um dos 
ecossistemas mais ricos da bacia amazônica em termos de produ-
tividade biológica, biodiversidade e recursos naturais. Seus rios e 
lagos, bem como outros corpos d’água da Amazônia, abrigam 25% 
das espécies de peixes de água doce do mundo (Projeto Manejo dos 
Recursos Naturais da Várzea, 2006).

O clima é quente e úmido, tipicamente equatorial, com chu-
vas frequentes, influenciado diretamente pela floresta amazô-
nica, com temperatura média anual de 27ºC, podendo chegar a 
35ºC. O índice pluviométrico anual é de 2889 mm e a umidade 
relativa do ar se situa em torno de 85%, sem estações climáti-
cas definidas. Deve-se considerar também que sobre a área do  
campus ocorre a precipitação diária, em geral chuvas convec-
tivas6, que em condições extremas provocam inundação no  
campus mantendo seus acessos isolados alterando a rotina  
acadêmica.

5. Construção Norte Nordeste. Ano VII, nº85, junho de 1980.
6. São chuvas que ocorrem pela evaporação excessiva de água, muito co-

mum em regiões de grande florestas tropicais, como a Amazônia.
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Em relação à fauna, a riqueza hídrica presente no campus 
propiciou o desenvolvimento na biodiversidade aquática. Se-
gundo Ferreira (1995), na década de 1940 a 1960 existia a prá-
tica de pesca como: o tamoatá, da traíra, a piramutaba, o mandií, 
o siri, o poraquê e o cará no igarapé do Tucunduba e no rio 
Guamá e a caça de animais no mato, como o tracajá, o jaboti, a 
cobra, o tatu, a paca, a capivara e o jacaré. Nota-se que naquela 
época a relação do homem com a natureza era outra e isso se 
refletia nos modos de articulação com o natural.

Quanto à vegetação, são áreas de várzea. Dentre as espécies 
mais significativas encontradas destaca-se a castanheira-do-
-pará, Bertholletia excelsa, da família Lecythidaceae, uma das 
espécies vegetais nobres da Amazônia.

Em sua caracterização social a UFPA como Universidade 
multicampi exerce relevância e representatividade para Be-
lém e para o Pará, pois a comunidade acadêmica representa 
aproximadamente 5% da população de Belém (UFPA, 2010;  
IBGE, 2010).

Um aspecto diferenciado ao uso do solo da UFPA está na 
maneira como a comunidade se relaciona com o meio, pela pre-
sença marcante da natureza amazônica.

O campus do Guamá é um ambiente de trabalho e estudo, po-
rém pode ser considerado como um local de recreação e lazer, ou 
como uma relação de trabalho em outro sentido, pois é comum se 
observar pequenas embarcações na margem do rio Guamá e do iga-
rapé Tucunduba, usados como vias de circulação, por pessoas que 
tiram seu sustento da pesca e dos frutos regionais, vindo das muitas 
ilhas vizinhas para serem comercializadas na cidade de Belém.

A comunidade de moradores no entorno do campus Universitá-
rio se desenvolve em processo histórico e paralelo à construção da 
Universidade. Essas áreas são de ocupação desordenada, em geral, 
sem saneamento básico, em condições insalubres e marcadas pela 
precariedade.
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A construção do campus alterou as características da várzea 
e de cobertura vegetal o que ocasionou a produção de um novo 
ambiente que apesar de sua capacidade produtiva e resiliência 
natural, o processo de expansão do campus tem levado à degra-
dação progressiva dessas áreas.

A várzea do Tucunduba se caracteriza atualmente como área 
periférica de Belém, principalmente por se constituir em área re-
sidencial de uma camada social de baixo poder aquisitivo, com 
níveis de pobreza, miséria e degradação ambiental, representan-
do ainda um setor de segregação espacial dentro da cidade e sob 
o ponto de vista da qualidade da água, e da forma de seus leitos e 
da vazão, não apresenta condições de comportar o volume d’água 
que recebe por escoamento durante o período de chuvas, desta 
forma os rios estão condenado ao desaparecimento pelo assorea-
mento e pela construção de casas sobre seus leitos.

pAlheteIRAs 

Para as primeiras construções do campus a área foi descam-
pada, o que possibilitou trabalho de arborização local com o pro-
pósito de sombreamento e assim amenizar a sensação térmica. 
Trabalho designado ao botânico do Museu Paraense Emílio Go-
eldi (MPEG) e professor da UFPA, Paul Vicent Désiré Ledoux.

A espécie vegetal Clitoria racemosa ou palheteira, árvore da 
família das leguminosas, foi escolhida para resolver o problema 
de maneira rápida e temporária, pois dentre suas qualidades 
reconhecidas, é uma espécie muito bem adaptada a solos de 
baixa fertilidade, como o do campus, de crescimento rápido e 
copa exuberante, excelente para sombreamento (Pinto, 2003).

A palheteira, contudo é uma espécie exótica e apresenta 
características no seu desenvolvimento que não são desejáveis 
pela administração do campus. Esses aspectos são: extrema fa-
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cilidade de reprodução, suas sementes brotam e se desenvolvem 
em qualquer cavidade, até no telhado dos prédios, suas raízes 
tabulares7 crescem sobre os obstáculos, quebram os calçamen-
tos, o sistema de esgoto e a rede hidráulica, seus desfolhamentos 
prejudicam as telhas, entopem calhas e provocam infiltrações e 
seu tipo de madeira branca atrai cupins que migram para outras 
espécies e para os prédios. Todos esses fatores geram alto custo 
de manutenção para Universidade (informação verbal).8

Assim as palheteiras cumpriram a finalidade para a qual 
foram plantadas, oferecer sombra e contribuir na fertilização do 
solo, por outro lado, a recomendação de Ledoux não foi cumpri-
da, o que criou uma série de problemas para Universidade.

Viana (2007), engenheiro agrônomo da Divisão Ambiental 
da Prefeitura do campus, informa que desde o ano 2004 as pa-
lheteiras têm sido substituídas por espécies regionais como ipê, 
ingazeiro, muiracatiara e pau-preto.

áReAs veRdes do campus do guAmá

No que tange à definição de áreas verdes, não há um con-
senso. Varia com a classificação, técnica, mapeamento e índices. 
São comumente conhecidas como áreas livres, verde urbano e 
arborização urbana, não obstante de maneira geral esses locais 
apresentam característica natural, vegetação arbórea, solo per-
meável e é uma área pública.

7, As raízes tabulares ou sapopemas são classificadas como raízes aéreas. 
“São as raízes que atingem grande desenvolvimento e tomam o aspecto 
de tábuas perpendiculares ao solo, ampliando a base da planta, dando-
-lhe maior estabilidade. São em parte aéreas e, em parte, subterrâneas.” 
(Vidal, 2000, p.111).

8. Informação fornecida pela equipe do departamento de paisagismo da 
UFPA em Belém, em 2007.
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São de grande importância, pois atendem as necessidades 
humanas,auxiliando no combate a poluição, espaço de lazer e 
contribuem para a regulação do microclima urbano, além de 
proporcionar conforto ambiental.

As áreas verdes encontradas no campus são: no setor básico, 
o bosque Paul Ledoux, o bosque Adolph Duck e as margens do 
igarapé Tucunduba e do rio Guamá.

O bosque Paul Ledoux apresenta poucas árvores, as espé-
cies encontradas são mogno (Swietenia macrophylla), sapucaia 
(Lecythis pisonis), paricá (Shizolobium amazonicum) e guimelina 
(Gmelina arborea) e tem aproximadamente 1.666 m² de área. O 
bosque Adolph Duck é a maior área verde do setor básico, com 
aprox. 2.968 m² de área, com árvores de médio e pequeno porte, 
onde são encontradas espécies como jatobá (Hymenaea courba-
ril), marupá (Simarouba amara) e pau mulato (Calycophyllum 
spruceanum).

No setor profissional 44% da área é vegetada, à margem 
do rio Guamá sofrendo processo de erosão, margem do igarapé 
Tucunduba junto aos bosques Benito Calzavara, que é forma-
do basicamente por jambeiros (Eugenia sp) e Camillo Vianna, 
margem do igarapé Sapucajuba totalmente vegetada, no bosque 
Camillo Vianna a principal espécie encontrada é o pau mulato 
(Calycophyllum spruceanum).

O setor saúde tem baixa ocupação e a maior área vegetada 
do campus, presença de mata florestada que está sendo suprimi-
da em detrimento da construção do PCT e Laboratório de Enge-
nharia Naval. A margem do rio Guamá, apresenta 93% de área 
vegetada e a margem do igarapé Sapucajuba em grande parte 
vegetada. Outras áreas verdes ao longo dos anos deram lugar a 
novas instalações.
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hIstóRIco de uso e ocupAção e A sustentAbIlIdAde

A construção da UFPA iniciou em 1957 com terrenos desapro-
priados e doados pela União que perfaziam 4.380.331 m² (Ferreira, 
1995) o equivalente a área oficial de 406 campos de futebol.

Em 1960 a várzea do igarapé do Tucunduba estava à mar-
gem da expansão da malha urbana, pois embora estivesse dentro 
do contexto urbano, a várzea possuía um uso do solo diferente 
do atual. A área era um ambiente rural ocupado por hortas, para 
criação de animais, era terreno desocupado ou não construído, 
ou se constituía em área de reserva do governo federal, áreas 
pertencentes à marinha apresentando rarefeita densidade de-
mográfica (Ferreira, 1995). 

No ano de 1969 se inicia o trabalho de arborização com as 
palheteiras, surge então à primeira preocupação com a natureza.

Em 1972, quando no cenário internacional acontecia a Con-
ferência de Estocolmo para debater temas do meio ambiente 
e desenvolvimento, inserindo a discussão ambiental na agenda 
internacional, estudos relatam que no mesmo ano a área do se-
tor básico já havia perdido 100% de cobertura vegetal, pois foi 
completamente desmatado para a sua construção, inclusive as 
margens do rio Guamá e do igarapé do Tucunduba. Também se 
observa a perda de 36% de vegetação na área do setor profissio-
nal devido à construção dos prédios e de uma pequena estrada 
existente no local. As áreas onde hoje estão instalados o setor 
saúde e o esportivo ainda encontravam-se intactas. As perdas 
da cobertura vegetal representaram o desmatamento de 21% da 
área total do campus Universitário (Silva, 2005).

No campus do Guamá, enquanto isso, em 1977, o desma-
tamento já se estendia na área do setor esportivo com perda de 
cobertura vegetal de aproximadamente 42% e a construção da 
via de acesso, conhecida atualmente como Avenida Perimetral, 
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contribuiu ainda mais para degradação vegetal com perda, no 
setor profissional, de aproximadamente 39% (Silva, 2005).

Em 1990, teve início o Trote Ecológico na UFPA, de certa 
maneira influenciada pelo movimento de sustentabilidade, tem 
como “objetivo principal de desenvolver uma consciência pre-
servacionista nos alunos recém-ingressados na vida universitá-
ria, assim como toda a comunidade acadêmica” (UFPA, 1991).

O Trote Ecológico pode ser identificado como um movimento 
de pressão social, de caráter político e ativista partindo da ideia 
de criação de uma nova sociedade. Busca despertar a atenção 
da comunidade acadêmica e da sociedade de Belém para os 
problemas ambientais na Amazônia e apresenta resultados im-
portantes como a criação dos bosques no campus do Guamá.

Leff (2001) afirma que os problemas ambientais só serão 
resolvidos com a transformação completa do comportamento da 
sociedade e dos sistemas de conhecimento, por meio da educa-
ção ambiental multireferencial, que aborda diferentes áreas de 
conhecimento, fundamentada na complexidade ambiental.

A construção do campus do Guamá não teve um planeja-
mento peculiar regional que atentasse para o meio ambiente e 
as consequências que essa construção traria para a sociedade 
em geral, seguindo como regra o processo de urbanização no 
Brasil. Tendo em vista que nem sempre a legislação é colocada 
em prática contribuindo para desigualdades sociais e predação 
ambiental e a crença errônea que o meio ambiente e a natureza 
são um entrave para o desenvolvimento. Desse modo a ausência 
de uma legislação na época da construção do campus e o não 
cumprimento das leis atuais influenciou diretamente na situa-
ção de degradação ambiental. 

As margens dos rios e igarapés, devido sua vulnerabilida-
de, foram as primeiras áreas ocupadas. Anos mais tarde essa 
dinâmica foi percebida e até os dias atuais foi negociada, sem 
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êxito, a remoção dessas pessoas. Para Belém o desenvolvimento 
sustentável era uma realidade distante.

Nos últimos anos o campus tem passado por grandes transfor-
mações no uso do solo e na expansão de edificações: adensamento 
de construções, definição de áreas de expansão, gestão das áreas 
verdes e de lazer constituem hoje grandes desafios sendo um espaço 
de grande vulnerabilidade. O desafio institucional tem sido o de or-
ganizar e ordenar o espaço sob sua jurisdição.

conclusão

O campus Universitário do Guamá está inserido no contexto de 
degradação ambiental das cidades brasileiras, e devido à construção 
da Universidade, a cidade de Belém teve o crescimento econômico, 
populacional e principalmente intelectual promovido pela moder-
nização9 originando uma série de impactos tanto positivos quanto 
negativos.

Em relação ao estado do Pará, principalmente para Belém, 
promove a criação de empregos, no início com a contratação de  
mão-de-obra operária e posteriormente empregando servidores pú-
blicos, professores e funcionários para trabalhar no campus Univer-
sitário, o que gera renda e movimenta a economia local, além de 
promover o conhecimento e a formação em nível superior.

Atualmente a UFPA é reconhecida pela sua relevância regio-
nal, nacional e internacional, e exerce papel fundamental na produ-
ção de estudos amazônicos. Entretanto, os impactos socioambien-
tais provocados pela construção do campus do Guamá decorrem da 
ausência de legislação vigente na época da construção e principal-
mente, da falta de visão peculiar regional e a falta de preocupação 
com a cultura regional.

9. Considera-se aqui moderno, no sentido de novo, recente, novidade.
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O planejamento descompromissado com o meio natural, 
desconsiderando aspectos físicos e ambientais na construção 
do campus originou a uma série de problemas ambientais e so-
ciais. Dentre eles: desmatamento da cobertura florestal, erosão 
do solo, ocupação desordenada por famílias de baixa renda, des-
carte de lixo e esgoto doméstico. Diante disto está configurado o 
dilema entre o crescimento da UFPA e o fortalecimento acadê-
mico, agravado pelo fato de está inserido na Amazônia, em vista 
de sua importância cientifica.

Diante da complexidade da problemática da degradação 
ambiental, o enfrentamento do problema requer uma ação sistê-
mica de vários órgãos e não apenas dos órgãos administrativos 
responsáveis pelo campus Universitário.

A gestão da UFPA, deve se fundamentar também em medi-
das comprometidas com o paradigma da sustentabilidade, isto 
é, nos interesses dos profissionais e estudantes, da comunidade 
acadêmica em geral, com a preocupação do ecossistema natu-
ral de várzea, sem deixar de cumprir sua função social, agindo 
diretamente na comunidade do entorno, sendo também uma for-
ma de retorno à sociedade, através de serviços e tecnologias, 
ou seja, o conhecimento gerado pela Universidade colocado em 
prática a favor de si.

Torna-se necessária a integração das diferentes áreas de 
conhecimento por meio de um grupo multireferencial que reco-
nheça a complexidade e a interdisciplinaridade sobre as rela-
ções sociedade-natureza com o intuito de promover novas atitu-
des e comportamentos da comunidade do campus e de estimular 
a mudança de valores individuais e coletivos.
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Estudo da gestão de áreas contaminadas 
por postos de combustíveis no estado de 
São Paulo
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Resumo

O estudo da gestão de áreas con-
taminadas por postos de com-
bustíveis no estado de São Pau-
lo antes e depois da resolução  
CONAMA 273/00 visou compre-
ender o impacto decorrente de sua 
instauração. Resultaram deste estu-
do (1) a organização de histórico dos 
instrumentos jurídicos que ao longo 
do tempo têm disciplinado a gestão 
de áreas contaminadas por postos 
de combustíveis no estado de São 
Paulo; (2) análise qualitativa da ges-
tão feita com base nos instrumentos 
de gestão utilizados e que revelou 
uma gestão centrada em instrumen-
tos de comando e controle, mas que 
se complementa com instrumentos 
econômicos e acordos voluntários; 

AbstRAct

The study of petrol stations conta-
minated sites management in São 
Paulo State before and after the 
CONAMA 273/00, a resolution 
that enforced environmental per-
mits on petrol stations, aimed at 
understanding its impact. Three 
major outcomes can be pointed 
out: (1) an organised historic of 
the body of rules and principles 
that govern the petrol stations 
contaminated sites management 
in São Paulo State; (2) a qualita-
tive analysis of this management 
program based on the instruments 
used which revealed a command 
and control approach, despite the 
use of some complementary ins-
truments such as economic and 
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e (3) análise quantitativa feita com 
base nos dados secundários divul-
gados pela CETESB, o que retrata 
os resultados obtidos com a gestão 
de áreas contaminadas por pos-
tos de combustíveis no estado de  
São Paulo.

Palavras-chave: Áreas contami-
nadas; Combustível; São Paulo; 
Postos de Combustível.

voluntary ones; and (3) a quan-
titative analysis based on secon-
dary data obtained at CETESB 
which depicted the results of this 
management program.   

Key words: Contaminated are-
as;  Fossil fuel; Gas stations; São 
Paulo city.
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objetIvos InIcIAIs

Este documento exibe como objetivo principal o estudo da 
gestão de áreas contaminadas por postos de combustíveis no es-
tado de São Paulo antes e depois da resolução CONAMA 273/00, 
a fim de compreender o impacto decorrente de ter sido colocada 
em prática.

A escolha do estado de São Paulo não foi aleatória,  
trata-se do único Estado que aplicou a resolução CONAMA 
273/00 integralmente. Nos demais Estados ou o processo é in-
cipiente ou incompleto apesar da resolução ter sido publicada 
há mais de dez anos. 

Considerando que a execução desta resolução é tida, pela 
própria CETESB (O Gerenciamento..., 2008), como o catalisa-
dor da identificação de áreas contaminadas por postos de com-
bustíveis no estado de São Paulo, pode-se assumir que exista 
um potencial de passivos ambientais a serem identificados e 
remediados nos postos de combustíveis dos demais estados, já 
que, segundo dados do Anuário Estatístico de 2011 da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
apresentados no Gráfico 1, em 2010 existiam 38.235 postos de 
combustíveis espalhados pelo país, dos quais apenas 23% esta-
vam em São Paulo.   

Desta forma, conhecer o impacto da resolução CONAMA 
273/00 na gestão e nos números de áreas contaminadas identi-
ficadas no estado de São Paulo certamente representa um efeito 
demonstrativo para os demais Estados em estágios diferentes de   
do licenciamento dos postos de combustíveis. 

Para atingir o objetivo proposto, realizou-se uma pesqui-
sa qualitativa em nível descritivo. Por meio de pesquisa do-
cumental foram descritos: (a) a gestão de áreas contaminadas 
(ACs) nos momentos anterior e posterior à resolução CONAMA 
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273/00, com ênfase nos instrumentos de gestão utilizados; e a 
(b) a própria resolução, considerada o marco regulatório respon-
sável pela mudança na gestão das ACs por postos de combustí-
veis no estado de São Paulo. 

Complementarmente, uma descrição quantitativa se deu por 
meio de dados secundários, que retratam o desenvolvimento da 
questão e são divulgados periodicamente pela CETESB, órgão 
ambiental paulista responsável pela efetivação da resolução 
CONAMA 273/00 no estado. 

ResultAdos

Resultaram desta investigação: (a) histórico organizado dos 
instrumentos jurídicos que ao longo do tempo têm disciplina-
do a gestão de áreas contaminadas por postos de combustíveis 
no estado de São Paulo; (b) análise dos instrumentos de gestão 
ambiental presentes; e (c) retrato do desempenho da gestão ba-
seado em dados divulgados pela CETESB. 

Gráfico 1. Postos de combustíveis por regiões brasileiras (dez. 2010). Fonte: 
elaborado pelos autores a partir de ANP, 2011
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A Figura 1 se propõe a consolidar as etapas deste trabalho e 
os resultados decorrentes.

Figura 1 – Etapas da Dissertação e resultados decorrentes
Elaborado pelos autores

O histórico da gestão de ACs, devido à sua extensão, será 
aqui apresentado sumariamente, a título de exemplificar os 
instrumentos de gestão utilizados. A análise dos instrumentos, 
apresentada na sequência, teve como objetivo a compreensão 
da abordagem adotada no gerenciamento do problema no estado 
de São Paulo e foi segmentada em antes e depois da resolução 
CONAMA 273/00.

Antes dA Resolução conAmA 273/00

Até 2000, não havia norma específica sobre a questão das 
ACs. Não eram usados instrumentos de regulação ou de indução 
de comportamento com relação às ACs. Prevalecia o diagnóstico 
de Sánchez (2001), de que as leis ambientais de caráter mais 
amplo eram usadas para abarcar a questão quando se tornava 
pública uma área contaminada. 

Em 18/01/2000, por meio do Relatório à Diretoria 
007/00/C/E, a CETESB, pela primeira vez, regulamentou pro-
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cedimentos a serem adotados quando do atendimento a emer-
gências em postos de combustíveis. Tal ação concretizou-se 
como resposta ao crescente número de emergências em postos 
de combustíveis, que anteriormente eram tratadas caso a caso. 
Nos procedimentos ficou patente a concentração da responsa-
bilidade no órgão ambiental, pois quando este não era o res-
ponsável pela ação (investigação, análise ou remediação) devia 
aprová-la ou acompanhá-la.

A primeira iniciativa no sentido de abordar a questão das 
ACs de maneira planejada deu-se logo depois, em 15/06/2000. 
Por meio da Decisão de Diretoria (DD) 023/00/C/E, a CETESB 
elaborou procedimento para o gerenciamento das ACs, criou o 
cadastro de áreas contaminadas, além de procedimento para a 
identificação de áreas contaminadas e outro para sua recupera-
ção. Na ocasião, os procedimentos não faziam distinção entre as 
fontes de contaminação, ou seja, eram aplicáveis a quaisquer 
fontes, inclusive os postos de combustíveis. 

Da maneira como os procedimentos foram descritos, a res-
ponsabilidade pela etapa da identificação foi atribuída ao ór-
gão ambiental, enquanto que a responsabilidade recuperação 
foi compartilhada entre o responsável pela área (execução) e o 
órgão ambiental (aprovação e fiscalização). 

Em suma, a fase pré-resolução CONAMA 273/00 se caracte-
rizou por dois momentos: o primeiro foi o da ausência de gestão, 
já que o órgão ambiental não fazia senão atender às emergências 
sem um padrão de ação definido. No segundo, a partir de 2000, em 
função das crescentes demandas, foram tomadas as primeiras pro-
vidências no sentido de gerenciar as áreas contaminadas. Foram, 
então, usados instrumentos de comando e controle, também cha-
mados de instrumentos de regulação direta, que são “proibições, 
restrições e obrigações impostas aos indivíduos ou organizações, 
sempre autorizadas por normas legais” (Barbieri, 2007, p. 72).  
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Este procedimento ocorreu de forma incipiente, já que não 
eram senão duas normas legais que atribuíam obrigações ao ór-
gão ambiental e aos responsáveis pela contaminação e eventu-
ais penalidades de advertência e multa aos empreendedores em 
caso de não cumprimento das referidas obrigações.

Há que se reconhecer, porém, que mesmo nesta fase ini-
cial já se fazia uso do princípio do poluidor-pagador, conside-
rado a base dos instrumentos econômicos de gestão ambiental  
(Mueller, 2007; Barbieri, 2007), pois já estava definido que o 
responsável pela área arcaria com a sua remediação. 

Após A Resolução conAmA 273/00

No cerne da CONAMA 273/00 está o licenciamento am-
biental, um instrumento comando e controle. Por outro lado, a 
resolução aplica o princípio do poluidor-pagador ao definir que 
os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabele-
cimento respondem solidariamente pelo saneamento das áreas 
impactadas.

No entanto, o que de fato alavancou a identificação de ACs 
foi a obrigatoriedade da apresentação, previamente à obtenção 
da licença de operação, do resultado da investigação de passi-
vos ambientais dos postos que já estavam em operação quando 
da publicação da resolução, em outras palavras, um instrumento 
de comando e controle. 

Como resultado, a gestão ambiental de ACs por postos de 
combustíveis é ainda predominantemente marcada pelos instru-
mentos de comando e controle. Entretanto, há instrumentos de 
outra natureza que começam a ser utilizados.   

Os instrumentos de comando e controle usados para efetiva-
ção do disposto na resolução CONAMA 273/00 e para a gestão 
de ACs por postos de combustíveis são relacionados a seguir, 
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complementados por exemplos presentes no histórico da gestão 
de ACs. As classificações usadas quanto aos instrumentos foram 
baseadas em Barbieri (2007) e Varela (2007).

(a) Normas legais: são decisões de diretoria da CETESB, 
leis, decretos e resoluções estaduais que refletem e comple-
mentam as exigências de licenciamento da resolução federal, 
através da definição de etapas de licenciamento, prazos, docu-
mentos necessários (laudos técnicos, laudos de integridade e 
ensaios de requalificação), processos padronizados para investi-
gação, avaliação de risco e intervenção nas áreas contaminadas. 
Exemplo: DD 002/2001/C, de 19/04/2001, que aprovou o pro-
cedimento para licenciamento ambiental de postos e sistemas 
retalhistas de combustíveis e estabeleceu roteiros para a ob-
tenção da licença ambiental. Dentre os documentos necessários 
relacionou: laudo relativo à integridade dos sistemas de arma-
zenamento e distribuição de combustíveis emitidos por empresa 
ou profissional habilitado e acompanhado da devida Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART); e laudo técnico de pas-
sivos ambientais, acompanhado da devida ART, atestando os 
níveis de concentração dos compostos de interesse no subsolo 
da área do empreendimento (aplicável aos estabelecimentos já 
em operação).

(b) Penalidades: variam desde a advertência até a multa 
ou interdição do estabelecimento. Exemplo: DD 011/2002/C, 
de 29/02/2002, que estabeleceu prazos para o licenciamento 
de postos que estavam em operação quando da publicação da 
CONAMA 273/00. Os postos que não se cadastrassem no prazo 
estabelecido seriam autuados. A primeira autuação se consti-
tuiria de advertência e exigência de cadastramento no prazo de 
dez dias; a segunda autuação, em multa e exigência de cadastra-
mento em cinco dias; a terceira, em multa dobrada e exigência 
de cadastramento em cinco dias; a quarta. em multa novamente 
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dobrada e exigência de cadastramento em cinco dias; e final-
mente, a quinta. autuação representaria a interdição do estabe-
lecimento até o efetivo cadastramento junto à CETESB.

(c) Controle sobre o uso das áreas contaminadas e remedia-
das. Exemplos: decisão de caráter normativo CG 167/2005-Ca-
pital, da Corregedoria Geral da Justiça, publicada no Diário 
Oficial do Estado de 12/06/2006 que estabelece controle so-
bre ACs por meio da imposição da averbação da contaminação 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) para que um 
potencial comprador do imóvel conheça suas condições; e DD 
103/2007/C/E, que estabelece o controle sobre a área remedia-
da, exigindo averbação junto ao CRI do termo de reabilitação 
emitido pela CETESB após a efetiva remediação da área. 

(d) Padrões tecnológicos: segundo Barbieri (2007), é a res-
trição e o direcionamento quanto à escolha de equipamentos, 
instalações e práticas operacionais e administrativas. Neste 
caso constituem-se de exigências técnicas para instalações fí-
sicas, para equipamentos e para serviços de instalação. Exem-
plos: DD 011/2002, de 29/02/2002, que especificou os tanques 
de armazenamento de combustíveis, os quais devem ter “pare-
de dupla com monitoramento intersticial ligado a Sistema de 
Monitoramento Contínuo” (CETESB, 2002); e portaria 109, de 
13/06/2005, que alterou o processo de licenciamento dos pos-
tos de combustíveis, por meio da exigência de que as instala-
ções de tanques subterrâneos de combustíveis, as tubulações 
e acessórios a eles conectados sejam realizadas por empresa 
considerada apta pelo Inmetro, ou seja, passou a ser exigido o 
Atestado de Conformidade emitido pela empresa instaladora, 
para a obtenção da licença. 

(e) Padrões de qualidade: são níveis máximos admitidos 
para os poluentes presentes em dado segmento do meio ambien-
te (ar, água e solo). Exemplo: lista de Valores Orientadores para 
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Solos e Águas Subterrâneas para o estado de São Paulo, cujo ob-
jetivo é estabelecer a referência de qualidade para o solo e para 
as águas subterrâneas, bem como os valores a partir do quais 
a concentração de determinadas substâncias demandam inter-
venção (VALORES..., 2007). Sua primeira versão, contemplan-
do 37 substâncias, foi publicada pela CETESB em 26/10/2001. 
Uma nova lista, composta de 84 substâncias, foi divulgada em 
dezembro/2005. 

(f) Outros padrões: como a instituição de metodologias pa-
dronizadas para a tomada de decisão no processo de gerencia-
mento de áreas contaminadas. Exemplos: DD 103/2007/C/E, 
que estabeleceu a obrigatoriedade do uso das tabelas de metas 
de remediação elaboradas com base no documento “Ações Cor-
retivas Baseadas em Risco (ACBR) aplicadas a Áreas Conta-
minadas com Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e Outros 
Combustíveis Líquidos – Procedimentos” para a definição das 
metas de remediação; e DD 263/2009/P, de 24/10/2009, que 
oficializou o Roteiro para Execução de Investigação Detalha-
da e Elaboração de Plano de Intervenção em Postos e Sistemas 
Retalhistas de Combustíveis. Este documento orienta a forma 
adequada de executar trabalhos em ACs por vazamentos de 
combustíveis. Nele consta o que deve ser feito durante, e como 
devem ser executados a Investigação Detalhada e o Plano de In-
tervenção em ACs em decorrência de vazamentos ou derrames 
de combustíveis e lubrificantes. 

A gestão de ACs por postos de combustíveis, porém, não se 
resume a instrumentos de comando e controle. Outros instru-
mentos podem ser identificados, tomando-se por base as propos-
tas de classificação usadas por Barbieri (2007), Motta (2006) e 
Varela (2007). 

(a) Acordos voluntários: compromissos das organizações do 
setor privado quanto à realização de ações de melhoria de seu 
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desempenho ambiental, podem ser programas públicos voluntá-
rios e acordos negociados, de acordo com Barbieri (2007). Nes-
te caso, são utilizados os Termos de Ajustamento de Conduta 
(TACs), ou seja, acordos negociados entre o órgão ambiental e 
o empreendedor. Exemplo: DD 011/2002/C que previu a pos-
sibilidade de TAC, cujo não cumprimento implicaria na cassa-
ção da licença. O TAC deveria ser assinado por representantes 
da CETESB, pelo proprietário do estabelecimento e pelo o re-
presentante legal da companhia distribuidora, na condição de 
anuente, quando existisse contrato de fornecimento entre uma 
companhia distribuidora e o estabelecimento.

(b) Garantias bancárias e seguros ambientais: instrumen-
tos econômicos potencialmente aplicáveis às ACs em função da 
atividade dos postos de combustíveis, estabelecidos pela Lei 
13.577/2009;  

(c) Compensação ambiental: valor a ser recolhido ao FE-
PRAC quando do licenciamento ambiental de empreendimen-
tos potencialmente causadores de contaminação. Neste caso 
deve ser apontado o caráter indutor de comportamento preten-
dido pela concessão de um abatimento de 50% do valor da com-
pensação ambiental, caso o empreendedor tome providências 
para mitigar o risco de contaminação, o que pode ser classifi-
cado como um incentivo econômico para evitar a degradação 
ambiental. 

Adicionalmente, há que se registrar um esforço na redu-
ção da regulamentação, por meio de iniciativas que visam 
agilizar os processos de licenciamento de postos de combus-
tíveis e de remediação de ACs devido à atividade de postos de  
combustíveis.     

(a) Criação da figura do responsável técnico: ato que libe-
rou a CETESB da tarefa de emitir parecer prévio ao início dos 
trabalhos de remedição em áreas não críticas. Segundo a DD 
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103/2007/C/E, o responsável técnico é o profissional ou empre-
sa que, contratado pelo responsável legal, responde em conjun-
to com este pelo gerenciamento da AC.

(b) Participação da Câmara Ambiental do Comércio de 
Derivados de Petróleo: trata-se de fórum que congrega téc-
nicos da CETESB e representantes do setor de combustíveis, 
da indústria de equipamentos e das empresas de consultoria 
ambiental e que tem apresentado sugestões e negociado al-
terações nos procedimentos junto à CETESB a fim de dar ce-
leridade ao processo de licenciamento e remediação. A DD 
010/2006/C, de 26/01/2006, por exemplo, estabeleceu roteiro 
único para o licenciamento de postos e sistemas retalhistas de 
combustíveis. Embora o conteúdo das exigências técnicas es-
tabelecidas pela CETESB não tenha sido alterado, o processo 
de licenciamento de postos de combustíveis foi modificado vi-
sando maior agilidade. As mudanças decorreram de sugestões 
apresentadas pela Câmara Ambiental do Comércio de Deriva-
dos de Petróleo. 

(c) Simplificação das etapas do processo de recuperação de 
ACs por postos de combustíveis: as etapas de investigação de-
talhada, avaliação de risco, concepção e projeto de remediação 
foram condensadas. A DD 103/2007/C/E, adotou procedimento 
específico de investigação e intervenção nas ACs relacionadas 
a postos de combustíveis,  diferente do válido para as ACs por 
outras fontes.  O que diferenciou o procedimento para postos de 
combustíveis do processo desenhado para as demais ACs foi a 
junção das etapas de (1) investigação detalhada, (2) avaliação de 
risco, (3) concepção da remediação e (4) projeto de remediação 
em uma única etapa chamada de investigação detalhada e plano 
de intervenção. Houve simplificação do processo, deixando de 
ser necessária a manifestação prévia da CETESB para iniciar 
as intervenções de remediação (exceto para ACs definidas pelo 
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órgão ambiental como críticas), a fim de agilizar a realização das 
medidas de intervenção.  

Este esforço de redução da regulamentação empreendido 
pela CETESB remete, guardadas as proporções, à iniciativa da 
administração Clinton/Gore nos Estados Unidos da América, 
a chamada reinvenção da regulamentação ambiental (Clinton; 
Gore, 1995).  

A semelhança entre as ações propostas por Clinton/Gore e 
as implementadas pela CETESB está, por exemplo, no princípio 
do compartilhamento da tomada de decisão, o que no caso pau-
lista envolveu a Câmara Ambiental do Comércio de Derivados 
de Petróleo, fórum cujos membros tradicionalmente seriam con-
siderados rivais, mas que trabalharam em busca entendimento 
mútuo para uma solução que acomodasse interesses ambientais 
e empresariais (Ibid.).

o RetRAto do desempenho dA gestão de áReAs contAmInAdAs poR postos 
de combustíveIs

Para a descrição quantitativa do impacto da resolução  
CONAMA 273/00 nos resultados obtidos com a gestão de ACs 
por postos de combustíveis no estado de São Paulo, foram usa-
dos dados secundários coletados na CETESB e na Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os 
dados são apresentados visando estabelecer relações entre os 
diferentes dados e relações dos dados com os eventos da gestão 
de ACs do estado de São Paulo. 

A CETESB tem divulgado desde maio de 2002 a quantidade 
de ACs  identificadas, segregando-as por atividades geradoras 
da contaminação (Tabela 1) e classificando-as de acordo com 
o estágio do processo de gerenciamento em que se encontram 
(Tabela 2). 

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   581 23/8/2013   12:05:04



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)582

 No Gráfico 2, derivado da Tabela 1, nota-se que a incli-
nação das curvas do total de ACs identificadas e das ACs em 
postos de combustíveis são idênticas, ainda que o crescimento 
da identificação das ACs em postos de combustíveis tenha sido 
mais acentuado. Isto significa que o comportamento da curva 
do total de ACs é induzido pela curva de ACs por postos de 
combustíveis, ou seja, é a identificação de ACs em postos de 
combustíveis que eleva o número total de ACs identificadas, 
já que  a curva de passivos ambientais relativos a outras fontes 
de contaminação é praticamente  estável, quando comparada às 
demais.

 
Tabela 1. Número de áreas contaminadas identificadas no esta-
do de São Paulo por fonte de contaminação (2002 – 2010)

Fonte: Organizado pela autora a partir de Texto explicativo..., 2010; O Ge-
renciamento..., 2009; O Gerenciamento..., 2008; O Gerenciamento..., 2007;  
O Gerenciamento..., 2005; CETESB..., 2004; CETESB... 2003a 
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Gráfico 2. Evolução da identificação do nº de áreas conta-
minadas no estado de São Paulo por fonte de contaminação  
(2002 – 2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Texto explicativo..., 2010;  
O Gerenciamento..., 2009; O Gerenciamento..., 2008; O Gerenciamento..., 2007;  
O Gerenciamento..., 2005; CETESB..., 2004; CETESB... 2003a

Tal informação é corroborada pelos dados da Tabela 1, que 
retrata o crescimento constante da participação relativa dos 
postos de combustíveis no total de ACs identificadas, o que im-
plica em menor representatividade das demais fontes de conta-
minação. Em 2010, 80% das ACs referiam-se a postos de com-
bustíveis.

A Tabela 2 agrupa as áreas contaminadas identificadas se-
gundo o estágio em que se encontram no processo de gerencia-
mento de áreas contaminadas.
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Tabela 2. Número de áreas contaminadas identificadas no  
estado de São Paulo por estágio no processo de gerenciamento 
(2002 – 2010)  

Fonte: organizado pelos autores a partir de Texto explicativo..., 2010; O Gerencia-
mento..., 2009; O Gerenciamento..., 2008; O Gerenciamento..., 2007; O Gerencia-
mento..., 2005; CETESB..., 2004; CETESB... 2003a.
* Houve uma alteração na classificação usada no cadastro de áreas contaminadas. 
A partir da Decisão de Diretoria nº 103/C/C de 22/07/2007. Na divulgação anual 
das áreas contaminadas feita em novembro de 2008 as áreas foram reclassificadas.

A despeito do baixo percentual de Áreas Reabilitadas (AR), 
a última linha da tabela expressa seu incomparável crescimento 
no período (3.160%). O aumento de ARs a partir de 2007 era 
esperado, pois a primeira convocação ocorreu em julho de 2002. 
Assim, em 2007 já havia passado tempo suficiente para que os 
processos de remediação pudessem apresentar resultados, afi-
nal cinco anos é o prazo que a CETESB estabeleceu, por meio 
da DD 103/2007/C/E, como limite para que uma área contami-
nada se transforme em área remediada. 

Para acompanhar a representatitidade das convocações dos 
postos de combustíveis, frente ao total de estabelecimentos exis-
tentes no estado de São Paulo, foram obtidos dados relativos: (1) 
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à quantidade de estabelecimentos revendedores de combustí-
veis, que é divulgada no Anuário Estatístico da ANP; e (2) às 
listas dos postos convocados pela CETESB para licenciamento 
ambiental.

Como se nota através da Tabela 3 não houve convocação em 
2005, o que ajuda a explicar porque, no Gráfico 3 no mesmo 
período, houve desaceleração na identificação de áreas conta-
minadas, ali denominado incremento.

Tabela 3. Quantidade de postos de combustíveis no estado de 
São Paulo versus convocações para licenciamento ambiental 
(2000 – 2010). 

Fonte: Organizado pelos autores a partir de ANP, 2011, 
ANP, 2010; ANP, 2009; ANP, 2008; ANP, 2007; ANP, 2006; 
ANP, 2005; ANP, 2004; ANP 2003; ANP, 2002; ANP, 2001;  
Relação..., 2008
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No Gráfico 3, está demonstrado o crescimento da identifica-
ção das áreas contaminadas por postos de combustíveis em nú-
meros absolutos. O estoque de ACs do ano anterior foi separado 
do incremento do ano subsequente e foram plotadas as convo-
cações de postos para licenciamento. Tudo isto com o intuito de 
verificar a relação entre as convocações e o incremento na iden-
tificação de ACs por postos de combustíveis.  A hipótese de que 
as identificações de ACs por postos de combustíveis são mais 
elevadas quanto mais convocações estiverem com seu prazo de 
resposta válido pode ser comprovada no Gráfico 3, especialmen-
te nos anos 2004 e 2007.

No entanto, em 2010 houve um grande incremento na iden-
tificação de ACs por postos de combustíveis, a despeito de não 
terem ocorrido convocações e das convocações anteriores já es-
tarem fora da validade (doze meses). A explicação para tal fato 
pode estar na intensa fiscalização da CETESB, especialmente 
nos anos 2009 e 2010: em 09/02/2010, o órgão ambiental infor-
mava que em 2009 havia interditado 80 postos de combustíveis 
e multado 435 (CETESB Intensifica.., 2010); em 10/03/2010, 
comunicava que 2.232 postos estavam com suas solicitações de 
licença em análise, que 1.080 seriam fiscalizados em função 
de não terem respondido à convocação para licenciamento, adi-
cionalmente reportava o histórico de  estabelecimentos interdi-
tados, 12 em 2008, 80 em 2009 e 44 até aquela data em 2010 
(Postos São..., 2010); e poucos dias depois, em 30/03/2010, re-
portava que fiscalizaria os 600 últimos postos que a ainda não 
tinham atendido à convocação (CETESB Fecha.., 2010).
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Gráfico 4. Evolução da identificação das áreas contaminadas 
por postos de combustíveis no estado de São Paulo vs. nº de 
postos convocados para licenciamento ambiental (2002 – 2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Texto explicativo..., 2010; O Gerencia-
mento..., 2009; Relação..., 2008; O Gerenciamento..., 2008; O Gerenciamento..., 
2007; O Gerenciamento..., 2005; CETESB..., 2004; CETESB... 2003a.

Segundo a ANP, em dez/2010 haviam 8.962 postos de com-
bustíveis no estado de São Paulo e, segundo a CETESB, 2.922 
ACs identificadas em postos de combustíveis, assim, 32,6% dos 
estabelecimentos existentes apresentam passivos ambientais. 
Considerando que nem todos os postos de combustíveis estão 
licenciados, este número pode crescer apesar da evolução das 
áreas reabilitadas, pois é mais rápido identificar ACs do que 
reabilitá-las.

Há uma lista com 5.151 postos licenciados disponí-
vel no site do órgão ambiental paulista (Lista..., 2011).  
Comprando-se este número com o total de postos de combustíveis 
existentes no steado de São Paulo, de acordo com dados da ANP,  
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verifica-se que 57,5% do total de postos de combustíveis paulis-
tas em 2010 estão em situação regular junto à CETESB. 

O Gráfico 5 evidencia que o processo de convocação ainda 
não surtiu o efeito desejado, pois todos os postos já foram con-
vocados, os prazos de resposta já foram encerrados (abr/2009) e 
ainda assim mais de 42% deles não estão devidamente licencia-
dos. Não obstante, há que se ressaltar um avanço significativo 
no número de postos licenciados. Em 2008 a maioria dos postos 
não possuia licença (60%). Em 2010 a situação se inveteu e 
a maioria dos estabelecimentos (57,5%) já opera devidamente 
licenciada. 

Gráfico 5. Situação dos postos de combustíveis quanto ao licen-
ciamento  ambiental  em São Paulo em 2010

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de ANP 2011; Lista..., 2011

Quanto aos atendimentos à acidentes/emergências, as infor-
mações relativas aos atendimentos realizados pela CETESB no 
estado de São Paulo, foram obtidas do Sistema de Informações 
sobre Emergências Químicas (SIEQ) da CETESB.

É de se esperar que o número de acidentes em postos de 
combustíveis continue a diminuir ao longo do tempo.  Na década 
de 1990 os acidentes em postos de combustíveis representam, 
na média, 11,7% do total de acidentes registrados na CETESB. 
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A partir de 2001 nota-se tendência de queda e, a despeito das 
oscilações, nos últimos dez anos as ACs por postos de combustí-
veis passaram a representar menos de 7% do total de acidentes.  

A continuidade da redução no número de acidentes em 
postos de combustíveis ainda é esperada em decorrência de 
práticas estabelecidas no roteiro único de licenciamento, por 
exemplo, a exigência de tanques de armazenamento de com-
bustíveis certificados pelo Inmetro e dotados de parede dupla e 
sensores de monitoramento intersticial ligados a sistema de mo-
nitoramento contínuo e a instalação dos tanques subterrâneos 
e demais equipamentos a estes conectados exclusivamente por 
empresa cadastrada junto ao Inmetro. 

Tabela 4. Acidentes ambientais vs. acidentes em postos de com-
bustíveis em São Paulo (1990 – 2010) 

Fonte: organizado pelos autores a partir de Emergências..., 2011. 

A Tabela 5 exibe que o percentual de acidentes em postos 
de combustíveis apresenta tendência decrescente frente ao total 
de postos instalados no estado de São Paulo. 
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Tabela 5. Total de acidentes em postos de combustíveis vs. 
quantidade de postos de combustíveis no estado de São Paulo 
(2000 – 2010)

Fonte: organizado pelos autores a partir de EMERGÊNCIAS..., 2011; 
ANP, 2011.

conclusões

Considerando que o gatilho para a identificação de ACs 
por postos de combustíveis no estado de São Paulo representa 
instrumento de comando e controle, ou seja, o licenciamento 
ambiental imposto pela resolução CONAMA 273/00, pode-
-se deduzir que a gestão do tema se baseie no mesmo tipo de  
instrumento.   

No entanto, a mesma resolução faz uso do princípio do 
poluidor-pagador, considerado a base dos instrumentos econô-
micos.  Desta forma, após a descrição da resolução CONAMA 
273/00, a descrição da gestão ambiental das áreas contamina-
das por postos de combustíveis no estado de São Paulo e a iden-
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tificação dos instrumentos de gestão ambiental utilizados, é pos-
sível afirmar que a gestão ambiental das áreas contaminadas por 
postos de combustíveis no estado de São Paulo tende a conjugar 
diferentes instrumentos de gestão para a correção e prevenção 
de contaminações, apesar da maior presença dos instrumentos 
de comando e controle. 

A regulamentação foi naturalmente o primeiro passo da ges-
tão, especialmente por se tratar de um tema que foi por muito 
tempo negligenciado – internacionalmente até o final de década 
de 1970 (CETESB; GTZ, 2001a) e nos níveis nacional e estadual 
até recentemente – dentre outros motivos, pela falta de conheci-
mento. Neste caso, a regulamentação teve a função de sanar o va-
zio do desconhecimento, realizado através do estabelecimento de 
procedimentos (para lidar com acidentes relativos a vazamentos 
de combustíveis, para identificar, cadastrar e remediar as ACs) 
e padrões (de instalações físicas, de qualidade do solo e da água 
subterrânea). 

O princípio do poluidor-pagador, que obriga o responsável 
pela contaminação a arcar com as ações de remediação, foi o iní-
cio da presença de instrumentos econômicos na gestão do tema. 

Na mais recente lei sancionada sobre a questão das ACs 
(Lei estadual 13.577/09) foram incorporadas novas variedades 
de instrumentos econômicos, tais como o seguro ambiental, a 
garantia bancária e a compensação ambiental que veio acompa-
nhada de incentivo monetário. 

Embora haja espaço para a utilização de outros instrumen-
tos de gestão, existem também restrições, como por exemplo, a 
restrição ao uso das permissões negociáveis. O uso de permis-
sões negociáveis neste caso, não é recomendado, pois se trata de 
atividade cuja contaminação deriva de uma falha (o vazamento), 
ou seja, não é intrínseca à operação.  
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Por outro lado, instrumentos como o poder de compra do go-
verno, a educação ambiental e o incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico, podem juntar-se aos acordos voluntários (TACs, por 
exemplo) no rol de instrumentos de gestão aplicados.  

O poder de compra do governo poderia ser facilmente iins-
taurado já que há controle (uma lista) dos postos regularizados 
junto à CETESB. Com base nesta lista os veículos a serviço do 
governo do estado de São Paulo deveriam ter seu abastecimento 
restrito aos postos licenciados, o que seria uma motivação para 
que um maior número de estabelecimentos buscasse a regula-
rização. 

Acerca da inovação tecnológica, o governo pode fomentar, 
por meio de subsídios, a pesquisa e a efetuação de métodos de 
remediação mais adequados ao clima e solo brasileiros, mais 
rápidos quanto à efetiva remediação da área ou cuja execução 
seja menos dispendiosa.  

Quanto à educação ambiental, não há uma resposta padrão 
sobre o público alvo (educação formal ou educação não formal) 
ou as ações a serem priorizadas. Considerando os objetivos 
propostos na Carta de Belgrado, que são: prover a conscienti-
zação, o conhecimento, as atitudes, as habilidades, a capaci-
dade de avaliação e de participação (Educação..., 1994); não 
há como negar a importância de um processo contínuo de edu-
cação ambiental, o que poderia ser fruto de parcerias entre o 
órgão ambiental e, por exemplo, grandes redes distribuidoras de  
combustíveis. 

Após a descrição dos dados secundários, foi demonstrada 
a afirmação da CETESB de que a elevada participação relativa 
das ACs por postos de combustíveis é resultado do desenvolvi-
mento do programa de licenciamento ambiental iniciado com 
a publicação da resolução CONAMA 273/00. A demonstração 
ocorreu pela associação entre o número de postos convocados 
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para o licenciamento e o incremento na identificação de ACs 
por postos de combustíveis.  

Demonstrou-se igualmente que: 

(a) a identificação de ACs por postos de combustíveis ainda 
tende a crescer, já que existe um estoque de postos que ain-
da não atendeu à convocação para licenciamento, embora o 
prazo de resposta da última convocação já tenha expirado em 
abr/2009. A estabilização deste número deve ocorrer assim que 
todos os estabelecimentos tenham respondido à convocação 
para licenciamento, o que, devido à fiscalização acentuada da 
CETESB, deve ocorrer no curto prazo; 

(b) o processo de convocação não teve o resultado esperado, 
visto que 43% do total de postos existentes no Estado ainda não 
estão regularizados, o que implica em reconhecer que a meta 
estabelecida na DD 011/2002/C (decisão revogada) de licenciar 
todos os postos em cinco anos (até 2007) era muito audaciosa. 
Outro motivo para a intensa fiscalização da CETESB; 

(c) apesar de, em números relativos, as áreas remediadas serem 
pouco representativas frente ao total de ACs identificadas, foram as 
que mais cresceram no período (3.160%), muito além da identifi-
cação de áreas contaminadas em postos de combustíveis (1.341%). 
Tal tendência que deve se manter nos próximos anos, a menos que 
seja realizado novo esforço de identificação de áreas contaminadas 
concentrado em outro setor da economia; 

(d) o atendimento a emergências em postos de combustí-
veis demonstrou tendência de queda. Nos últimos dez anos as 
emergenciais em postos de combustíveis representam menos 
de 7% do total de atendimentos, o que, apesar das oscilações, 
significa redução significativa frente aos 11,7% de participação 
relativa na década de 1990.
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Considerando a deficiência da instauração da CONAMA 
273/00 nos demais estados, a gestão de ACs por postos de 
combutíveis realizada pela CETESB no estado de São Paulo é 
certamente um exemplo, se não um a ser copiado à risca, um 
a ser aprimorado.  De certa forma, isto já está ocorrendo, em 
25/08/2011, a CETESB divulgou que foi convidada, pela As-
sociação brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambien-
te (Abema), a ministrar um curso de gestão de ACs por postos 
de combustíveis, destinado a órgãos estaduais e municipais de 
meio ambiente de diversos estados e municípios brasileiros 
(CETESB CAPACITARÁ..., 2011).
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Resumo

Nesta pesquisa é realizada a ava-
liação dos planos de gestão inte-
grada de resíduos sólidos urbanos 
(PGIRSU) em cidades amazôni-
cas. Foram alvos das reflexões 
todas as dezoito experiência ela-
boradas e implantadas na região. 
Além de revisão bibliográfica, 
foram realizadas visitas de cam-
po e entrevistas aos secretários 
responsáveis pelo serviço nos 18 
lugares, onde aferiu-se que os re-
sultados foram aquém do definido 
nos PGIRSU. Ao longo deste tra-
balho, pode-se perceber os mo-
tivos do insucesso da empreita: 
os conceitos e as estratégias que 
embasaram os planos não eram 

AbstRAct

In the study is performed to as-
sess the plans for the integrated 
management of municipal solid 
waste (PGIRSU) in Amazonian 
cities. Reflections were targets of 
all eighteen experience designed 
and implemented in the region. 
In addition to literature review 
were conducted field visits and 
interviews with the secretaries 
responsible for the service in the 
18 places where that has measu-
red the results were below the set 
in PGIRSU. One can see the re-
asons for the failure of the enter-
prise: the concepts and strategies 
that have underpinned the plans 
were not adequate to the reality 
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adequados a realidade dos muni-
cípios e a ausência de outros ins-
trumentos de gestão de resíduos 
sólidos urbanos nos 3 níveis de 
Governo inviabiliza a gestão in-
tegrada. 

Palavras-chave: Amazônia; Resí-
duos Sólidos Urbanos; Avaliação 
de Planos de Gestão Integrada.

of the municipalities and the ab-
sence of other management tools 
of municipal solid waste in three 
levels of government undermines 
the integrated management. 

Key words: Amazon; Urban solid 
waste; Evaluation of integrated 
management plans.
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IntRodução

O lixo é um dos problemas mais graves na parte urbana da 
Amazônia (Becker, 1995). Denominado tecnicamente como re-
síduos sólidos, caracteriza-se pela inesgotabilidade e geração 
contínua, variando em sua composição e quantidade ao longo do 
tempo, em função da cultura local e do potencial econômico do 
gerador. Por conta disso, constitui-se um desafio global.

A sociedade humana está avançando no sentido de entender 
os processos biogeofísicoquímicos. A necessária apreensão dos 
fluxos de matéria e energia e a sua influência antrópica extra-
pola os limites das disciplinas científicas, exigindo uma nova 
forma de estudos multidisciplinares (Leff, 2006).

Assuntos como energia, gerenciamento da água, dos resí-
duos sólidos, educação e provimento de alimentos passaram a 
ser investigados por grupos de pesquisadores ligados a diversos 
campos do conhecimento, no intuito de entender e estipular no-
vos formatos de convívio entre o Homem e a base de recursos 
para a sobrevivência, decorrente da constatação que os atuais 
padrões comprometem a qualidade de vida dos seres humanos 
e põem em xeque as futuras gerações de seres vivos (Vieira; 
Weber, 1997).

Este trabalho, que resulta da Tese de Doutorado intitulada 
“Avaliação dos planos municipais de gestão integrada de resí-
duos sólidos urbanos na Amazônia Brasileira”, se propõe à ta-
refa de buscar um novo olhar e um novo fazer. Tem como foco a 
gestão dos resíduos sólidos urbanos na Amazônia, com o desafio 
de abordar de maneira multidisciplinar esta questão.

Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs), como entendido na Tese, 
são compostos pelos resíduos gerados em residências e aque-
les originados pelos serviços de limpeza pública. Como outros 
exemplos de resíduos sólidos, citam-se: industriais, agrossilvo-
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pastoris, comerciais, da construção civil, serviços de saúde e de 
portos e aeroportos.

No mundo inteiro, de uma forma geral, a responsabilidade 
pelo gerenciamento dos RSUs é atribuída ao ente municipal. No 
Brasil, tal atribuição está estabelecida na Constituição, artigo 
23. No entanto, os pequenos e médios municípios encontram 
dificuldades em atender aos aspectos técnicos, sociais, ambien-
tais e sanitários que a questão envolve.

A responsabilidade municipal pelo gerenciamento dos RSU 
esbarra nas múltiplas fragilidades deste ente federativo brasi-
leiro, que se estendem desde a carência de recursos até a baixa 
qualificação do corpo técnico (LOPES, 2006). Por conta disso, 
o Governo Federal e o Estado do Pará tem oferecido suporte aos 
municípios, e dá apoio à resolução dos problemas nesse setor, 
priorizando, no momento dos financiamentos, a elaboração e a 
execução de Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos Urbanos (PGIRSU) na Amazônia (Schimidt, 2005).

Nos últimos 10 anos, os PGIRSUs têm sido utilizados como 
principal instrumento de gestão de RSU no que respeita à de-
terminação do Governo Federal no sentido de reverter o quadro 
de poluição ambiental e a exposição de seres humanos que ne-
cessitam manusear o lixo nas cidades e nos lixões como forma 
de sobrevivência.

A recente Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
aprovada em agosto de 2010 e regulamentada em dezembro do 
mesmo ano, também define o planos de resíduos sólidos como o 
principal instrumento para a gestão dos resíduos sólidos. Uma 
novidade nesta Lei brasileira é a introdução da logística rever-
sa e da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos 
sólidos.

A PNRS traz definições para alguns termos utilizados neste 
tema e define responsabilidades na gestão de resíduos sólidos 
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entre os três níveis de governo. No âmbito estadual, a maio-
ria dos sete entes da região Norte não possui arcabouço legal e 
apresentam os piores índices de saneamento do país.

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Públi-
ca –ABRELPE- divulgou que, no Brasil, foram geradas em um 
ano 547 milhões de toneladas de RSU, das quais estima-se que 
em torno de 7 milhões de toneladas não tenham sido coletadas. 
Comparando-se estes números com o relatório de 2008, verifica-
-se um crescimento de 7,7% do total gerado, apesar da popu-
lação ter aumentado, aproximadamente, apenas 1% no mesmo 
período. A ampliação da área de coleta e o aumento na geração 
explicam este aumento diferencial (ABRELPE, 2009). 

A gestão de RSU, medida por meio de indicadores, têm 
melhorado anualmente, principalmente nas médias e grandes 
cidades. Entretanto, o armazenamento, a coleta, o transporte e 
principalmente o tratamento e a disposição final dos resíduos 
são etapas precárias, majoritariamente nas áreas urbanas de pe-
quenos municípios. 

Esta gestão precária de RSU resulta em degradação am-
biental e tem reflexos sobre a saúde da população local e o favo-
recimento da atividade de catação de resíduos sólidos em con-
dições insalubres. Dados da pesquisa nacional de saneamento 
básico (PNSB) revelaram que, em 2008, 50,8% dos municípios 
lançavam seus resíduos em lixões e somente 27,7% em aterros 
sanitários (IBGE. PNSB, 2010).

As prefeituras brasileiras têm como prática, na gestão de 
resíduos, privilegiar as etapas de coleta e transporte, afastando 
os resíduos para regiões distantes dos núcleos urbanos1. 

1. Por isso, outra forma de financiamento dos Governos Federal e Estaduais 
é a doação de caminhões e tratores.
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A criação do Fórum Nacional Lixo e Cidadania, no final da 
década de 1990, assim como a criação do Movimento Nacional 
de catadores de Recicláveis em 2001 e a inclusão da profissão 
de catador de material reciclável na Classificação Brasileira de 
Ocupações (COB-5192) foram outros marcos importantes, na 
discussão sobre a questão dos resíduos sólidos. O Fórum esta-
beleceu como diretrizes no enfrentamento da questão do lixo: 
a eliminação do trabalho infantil em lixões, a erradicação dos 
lixões e o apoio aos catadores informais embasado na consulta e 
envolvimento da população (CUNHA, 2007). 

A partir de então, os Planos Diretores Municipais de Resí-
duos Sólidos Urbanos ou Planos Municipais de Limpeza Públi-
ca ou Limpeza Urbana começaram a incorporar outras variáveis 
(IBAM, 2001), e é comum, atualmente, receberem a denomina-
ção de Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
Urbanos, por também considerarem as dimensões social e am-
biental, além da técnica e econômica, no momento do planeja-
mento, elaboração, implantação e monitoramento do Plano. 

O Plano de RSU é um dos instrumentos de gestão. Milanez 
(2002) identificou a necessidade de estudos para aferirem a si-
tuação da gestão de RSU e a avaliação da aplicabilidade dos 
instrumentos de gestão de resíduos sólidos no contexto brasi-
leiro. Fiori et. al. (2008) entende que a fragilidade na aplicação 
de instrumentos de gestão ambiental, entre eles a fiscalização, é 
um dos principais entraves na administração pública brasileira.

Neste contexto, foram identificadas e avaliadas 18 experi-
ências de elaboração e implantação de PGIRSU na Amazônia 
Legal, que representam 100% dos casos financiados na região. 
Levantamento preliminar de dados juntos às municipalidades 
contempladas com os PGIRSU mostrou que todas as expe-
riências alcançaram pouco êxito, de acordo com os objetivos  
estabelecidos. 
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Diante deste fato, torna-se importante entender as falhas 
e virtudes na prática de formulação e implantação de Planos 
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 
na Amazônia, visando à diminuição do desperdício de recursos 
públicos e melhorias na qualidade de vida da população.

O objetivo geral da Tese de Doutorado foi analisar o proces-
so de implantação de 18 PGIRSUs existentes na região Amazô-
nica e a interação dos Planos com os demais instrumentos de 
gestão de resíduos.

A hipótese do trabalho foi que a maneira como os PGIRSU 
são implantados não aprimoram a gestão de resíduos sólidos ur-
banos na Amazônia. 

Os métodos utilizados na Tese foram: pesquisa bibliográfi-
ca, consulta a documentos oficiais do governo federal, estaduais 
e municipais, visitas aos 18 municípios onde foram implantados 
os PGIRSU e entrevistas com aplicação de questionários se-
miestruturados aos técnicos dos municípios responsáveis pela 
gestão de RSU. As entrevistas tiveram o objetivo de identificar 
as dificuldades, as prioridades e os instrumentos de GIRSU que 
estão sendo utilizados nos municípios, tendo como maior refe-
rência os PGIRSUs recebidos. 

gestão de Resíduos sólIdos uRbAnos

A história do lixo está ligada ao processo civilizatório huma-
no. Quando deixamos de ser nômades e começamos a nos fixar 
no território, passamos a conviver com os resíduos gerados. A 
palavra lixo vem do latim LIX, que significa lixívia ou cinzas. 
Também do latim provém o termo resíduo, que significa o que 
sobra: RESIDUU.

Nos primeiros núcleos habitacionais, o lixo era lançado di-
retamente nas ruas ou nas proximidades da casa; outra prática 
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era sua queima (Seadon, 2006). Não era comum a liderança no 
trato da questão, que era resolvida com estratégias particulares, 
além de não haver definição de lugares para o lançamento dos 
resíduos. 

Entretanto, existem registros de gestão de resíduos na cida-
de de Mahenjo-Daro, no Vale Indu, no ano 2.000 a.C (Seadon, 
2006). Outro passo foi dado pelos gregos, que já possuíam o 
hábito de cobrir os resíduos dispostos a céu aberto ao invés de 
queimá-los, e em Atenas, 320 a.C, já existia varrição nas ruas. 

Como reflexo do crescimento destes núcleos populacionais 
e por motivo de higiene, as pessoas começaram a encaminhar os 
resíduos para espaços situados fora dos muros da cidade - quan-
do estes existiam - ou distante o suficiente para não incomodar 
na dinâmica do lugar, de acordo com orientações dos adminis-
tradores locais.

No século XIV, a peste negra e outras epidemias decorrentes 
dos problemas de salubridade obrigaram os nobres e senhores 
feudais a intervirem na coleta e na disposição final dos núcleos 
mais adensados. Nos lugares mais isolados, o lixo era queimado, 
lançado no solo perto de plantas, servia para alimentar animais 
ou era enterrado. Estas práticas continuam presentes nas áreas 
não providas por serviços de coleta de lixo na Amazônia.

A preocupação com a higiene tem seus fundamentos em 
Hipócrates (460 a.C. – 380 a. C.). Entretanto, no medievo, as 
fezes, a urina, os restos, e as águas fétidas continuavam a ser 
lançados pelas janelas. Tomar banho em demasia era considera-
do prejudicial à saúde. Três banhos por ano eram considerados 
excesso (Velloso, 2008).

A conjectura de que os restos produzidos pelos seres huma-
nos poderiam gerar sofrimento físico e psíquico começou a gerar 
medo na população. Este fato explica por que as “pré-noções 
sobre resíduos, ainda hoje, remetem à sujeira, à doença, à misé-
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ria e à morte” (Velloso, 2008, p.1957). Esta associação do lixo à 
doença, à miséria, à sujeira e à morte levou a um estigma social 
da questão.

Na época medieval, já existiam catadores, que eram chama-
dos de trapeiros. Na Alemanha, as tarefas de limpeza urbana, 
“inclusive o destino de cadáveres, eram delegadas a prostitu-
tas, prisioneiros de guerra, condenados, escravos, ajudantes de 
carrascos e mendigos” (Eigenheer, 2009). Conhecendo a histó-
ria, fica mais fácil compreender os motivos da desqualificação 
social dos lugares, como lixões e usinas de reciclagem, e das 
atividades profissionais e trabalhos relacionados ao lixo.

Em 1818, em Lisboa, lançar lixo e despejos nas ruas passou 
a ser proibido, através de edital relacionado a regras de higie-
ne. Pasteur (1850-1890) comprovou a relação dos vírus e das 
bactérias a saúde humana. A evidência que resto de comida era 
uma fonte de alimentos para os ratos, um dos principais vetores 
de doenças, fez com que se ampliassem os sistemas de limpeza. 

Eigenheer (2009) realizou um levantamento da história do 
lixo e esclarece que as atuais usinas de triagem têm suas bases 
lançadas em Bucareste (1895) e em Munique (1898), onde os 
catadores garimpavam artigos valiosos que podiam ser revendi-
dos ou reutilizados, assim como alimentos. 

Outras mudanças na forma de interação entre a humanidade 
e o lixo foram: a Revolução Industrial que permitiu a ampliação 
da produtividade e da densidade urbana, o desenvolvimento dos 
meios de transportes, a evolução do comércio internacional, o 
advento de novos materiais, principalmente depois da segunda 
guerra mundial e, de maneira significativa, a popularização dos 
meios de comunicação e o advento da publicidade, que resulta-
ram na ampliação da quantidade de lixo gerado por habitante.

Esses pontos de inflexão causaram uma profunda transição 
no consumo e posterior descarte dos produtos no nível local e 
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planetário. A aquisição de bens de consumo e suas consequên-
cias deixaram de ser um assunto estritamente ligado à sobrevi-
vência material, tendo reflexos em questões subjetivas. 

No plano objetivo, o Brasil esteve até agosto de 2010, sem 
uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também inexistia 
um marco regulatório que definisse ou exigisse a elaboração 
de planos de resíduos sólidos no nível federal. Em relação aos 
PGIRSU, a Constituição Brasileira define que o município é 
competente para legislar sobre este tema, pois está inserido nas 
matérias de interesse local.

Na ausência de marco Legal maior, as Resoluções  
CONAMA, que regulam os resíduos de modo específico, come-
çaram a exigir Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
Entretanto, nenhuma dessas resoluções abordou a temática dos 
resíduos sólidos urbanos.

Como instrumento de avaliação, a PNRS cita aquela de im-
pacto ambiental. Portanto, não existe um instrumento específico 
na Lei para analisar a concepção, o conteúdo e a implantação de 
Planos de Resíduos Sólidos Urbanos. 

O Sistema Nacional de Meio Ambiente, define que, na au-
sência de um sistema municipal, os Governos Estaduais são os 
responsáveis pelo licenciamento ambiental e pelas fiscalizações 
das áreas de disposição final de resíduos. A gestão de resíduos 
sólidos no Brasil é caracterizada por ações pontuais, talvez pela 
demora na aprovação de uma política para o setor.

Na revisão bibliográfica realizada, localizou-se o trabalho 
de Schmidt (2005), que sugere uma metodologia para avaliar os 
PGIRSU no Brasil. A intenção do autor era avaliar a elabora-
ção dos planos (processo), seu método (conteúdo, estruturação) 
e a aplicação do plano (processo). Entretanto, ele se defrontou 
com um problema, que foi “a inexistência de metodologias con-
solidadas para elaboração de Planos de RSU”. Diante disso, 
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Schmidt (2005, p 33) recorreu ao “empirismo pra deduzir uma 
metodologia”.

Na avaliação efetuada por Schmidt (2005), não há justifica-
tiva nem explicações para os critérios e pesos atribuídos, talvez 
a principal lacuna do trabalho. A avaliação foi realizada por 
amostragem, considerando as diferentes faixas populacionais 
dos municípios contemplados com PGIRSU no Brasil. Os mu-
nicípios foram divididos entre: grande, médio, pequeno, muito 
pequeno, grande capital, médio capital.

O método adotado por Schmidt (2005, p 33) para conceber 
a metodologia de avaliação do processo de elaboração de PGIR-
SU foi “a pesquisa e a descrição das metodologias usadas na 
prática”. O autor não analisou a aplicação dos planos estudados, 
pois “faltam dados sobre sua implementação para que se possa 
chegar a uma conclusão”. As dezoito experiências amazônicas 
também foram avaliadas segundo critérios propostos no art. 19 
da PNRS, que define o conteúdo mínimo dos PGIRSUs.

Schmidt (2005) entendeu que os PGIRSUs de Juína e Porto 
Nacional, pelo Programa GUAIA, observaram a maioria dos cri-
térios em relação ao processo de elaboração necessários, atin-
gindo um percentual de 90%. Neste aspecto, os Planos de Serra 
do Navio e Oiapoque pelo Tumucumaque alcançaram 50%.

Quanto ao conteúdo e estrutura, Schmidt (2005) considerou 
que os Planos do Programa GUAIA tiveram a maior parte dos 
critérios parcialmente observados (66%), enquanto os do Tu-
mucumaque obtiveram uma avaliação mais negativa, principal-
mente pela ausência de um catálogo de medidas em fase e pela 
carência de prognósticos de fatores relevantes. 

Os 18 PGIRSUs implantados na Amazônia foram avaliados 
pela terceira vez, e os critérios estabelecidos como conteúdo 
mínimo dos PGIRSU na recém-aprovada PNRS. A ideia foi si-
mular uma situação de análise dos PGIRSU de 10 anos atrás, 
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em face das novas demandas exigidas na Lei recém criada, que 
nortearão a gestão de RSU no Brasil.

No exercício realizado, aferiu-se que os PGIRSU, atende-
riam, em média, 45% das obrigações estipuladas no art. 19 da 
PNRS. É um índice bom, tendo em vista que a maioria das exi-
gências não atendidas não foram solicitadas nos termos de re-
ferência que embasaram a elaboração dos PGIRSU há 10 anos, 
como considerações em relação à logística reversa e à responsa-
bilidade compartilhada na gestão dos resíduos, criados a partir 
da aprovação da Lei.

O Quadro 1 ilustra a comparação entre as 3 avaliações dos 
mesmos PGIRSUs, em momentos diferentes: por Schmidt, 4 
anos depois de serem concebidos, segundo o conteúdo mínimo 
estipulado pela PNRS (que foi votada 10 anos após a concepção 
dos mesmos) e, finalmente em relação à eficácia dos mesmos, 
verificado em pesquisa de campo).

Quadro 1. Resumo das avaliações realizadas em alguns PGIR-
SU na Amazônia

Importante lembrar que Schmidt só avaliou 4 dos 18 PGIR-
SU objetos de estudos da Tese de Doutorado, por isso o recorte 
realizado (4 PGIRSU). Somado a isto, Schmidt dividiu sua ava-
liação em 2 módulos: processos de elaboração e conteúdo/ es-
trutura dos PGIRSU, consequentemente existem 2 percentuais 
na coluna relativa a sua avaliação.
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Entretanto, foram aferidos na prática os resultados alcan-
çados na implantação De todos os 18 PGIRSUs e o índice de 
sucesso foi irrisório, não alcançando a média de 15%. Diante 
deste fato, percebeu-se que as falhas que não permitiram o al-
cance dos objetivos estipulados nos PGIRSUs, possivelmente 
não estão associadas à estrutura e ao conteúdo dos Planos, focos 
da avaliação de Schmidt e do art. 19 da PNRS. 

Analisando-se o material de Schmidt, o conteúdo mínimo 
exigido na PNRS, os resultados obtidos na implantação dos 18 
PGIRSUs e, principalmente, a revisão bibliográfica desta Tese, 
acredita-se que a estratégia da política pública adotada num 
contexto maior, deve ser alvo de considerações no momento da 
avaliação dos PGIRSUs. 

Neste sentido, Tânia Bacelar, em entrevista (Espaço Regio-
nal, 2007), revela à divisão da Receita Pública do país: 50% 
fica com a União e somente 20% com os municípios. Esse fato 
interfere na divisão de poder entre os entes governamentais, 
criando uma excessiva centralização de decisões no âmbito fe-
deral. A autora comenta que, com a missão de atuar, a partir 
de Brasília, em todos os lugares do Brasil, o que predomina é 
a cultura por parte dos técnicos do Governo Federal de deli-
berar ações sem ouvir as outras partes. Dentre as dificuldades 
de se mudar essa cultura, está a baixa articulação no âmbito 
das regiões e dos municípios, em forma de fóruns e organis-
mos de participação da sociedade civil. Outra crítica apontada 
pela pesquisadora é a organização dos governos, que de forma 
setorial, tende a implantar as ações de forma desarticulada. As 
interações necessárias são dificultadas, inclusive pela forma lo-
teada partidariamente como, em regra, são divididos os espaços 
de poder nos governos. 

Como forma de resolver o problema da desarticulação verti-
cal entre os diferentes níveis de governo e a horizontal, entre os 
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diferentes setores envolvidos, Bacelar defende a integração das 
ações por meio de uma abordagem regional dos programas. A 
pesquisadora finaliza afirmando que, embora haja bons avanços 
na elaboração de políticas, programas e planos, é baixo o nível 
de realização efetiva, inclusive por falta de recursos.

O Governo Federal acumula a maior parte dos recursos, e no 
momento de definir prioridades, as decisões políticas são toma-
das longe do espaço de convivência. Consequentemente essas 
decisões não atendem, na maioria das vezes, às demandas da 
sociedade local. 

A PNRS, por ser uma política setorial, adota a regra da ex-
cessiva centralização de recursos na União, e fortalece a relação 
de dependência, principalmente entre Governo Federal e muni-
cípios médios e pequenos. O problema é estrutural, e isto torna 
necessária uma estratégia de médio a longo prazo para transferir 
recursos do Governo Federal para o âmbito local, a partir de 
uma reforma tributária.

AnálIse dos 18 pgIRsus nA AmAzônIA bRAsIleIRA

Avaliando-se os resultados das análises efetuadas sobre to-
dos os 18 PGIRSUs implantados na região, por meio de pesqui-
sa de campo e das entrevistas com os secretários responsáveis 
pela limpeza urbana, apreendeu-se que houve poucos esforços 
no sentido de melhorar a qualidade dos serviços.

A situação encontrada foi: catadores no lixão e nas ruas, in-
clusive crianças; ações desarticuladas entre as secretarias mu-
nicipais; servidores não capacitados; inexistência de sistema de 
informação que permita um suporte a decisão; e população sem 
participar do processo. A gestão de RSU, na maioria dos casos, 
consiste, simplesmente, em coletar e afastar os resíduos com 
uma rotina definida quase que diariamente. Enfim, constatou-se 
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que as metas estabelecidas nos planos não foram alcançadas. O 
índice médio de eficácia dos 18 PGIRSUs foi de 15%.

Verificou-se uma evolução na concepção de planos para 
gerenciamento de resíduos sólidos, contudo existe espaço para 
avanços. Apesar de parecer paradoxal, os 18 planos avaliados 
têm como característica a excessiva complexidade em alguns 
pontos e lacunas em outros, principalmente no aspecto da es-
tratégia de emancipação técnica municipal e a participação da 
população em todas as fases do processo.

Os 18 PGIRSUs primaram pela formulação de ações, e, con-
sequentemente, de indicadores, na área de limpeza urbana, de 
educação ambiental e social. Entretanto, a execução dos Planos, 
assim como, o sistema de mensuração e acompanhamento não 
tiveram a mesma prioridade. 

A estratégia Federal e Estadual de doar um Plano aos muni-
cípios da região não incitou a um bom processo de gestão local.

Este é o principal equívoco na elaboração dos 18 PGIRSUs, 
o de financiar um plano, sem respeitar a velocidade de apren-
dizagem dos municípios. Apesar de bem concebidos, nasceram 
desatrelados da realidade local, inclusive com pouco tempo 
para ser “apropriado” por alguns atores-chave. A questão da 
divisão na liderança entre os três níveis de Governo foi pouco 
discutida nos PGIRSUs.

A forma de integração entre os poderes federal, estadual e 
municipal também precisa ser revista. Um indicador é a forte de-
pendência dos municípios em relação aos repasses estaduais e fe-
deral que repercutiu em várias frentes, principalmente na postura 
de buscar investimento através de parlamentares, que operam por 
meio de emendas. Foi comum o desconhecimento, por parte dos 
gestores da limpeza, de editais direcionados para a área de RSU. 

No plano federal, foi identificado intermitência em relação a 
programas e, sobreposição institucional, o que prejudica a con-
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tinuidade das ações propostas, e também baixa prioridade para 
a área de saneamento ambiental. Especificamente na questão 
dos resíduos sólidos, é um equívoco a estratégia de lançar edi-
tais exclusivos para cooperativa de catadores. No âmbito esta-
dual percebeu-se um vazio institucional, quando muito, existem 
estruturas mínimas que servem como pontes para apontar os 
interlocutores entre a União e os municípios.

Como aspecto positivo, constatou-se a presença de grupos 
religiosos apoiando a organização dos catadores de lixo, eviden-
ciando a participação de outros atores na prática da gestão dos 
RSU nos municípios. Entretanto, como a maioria dos municí-
pios estudados não possui ou não aplica instrumentos de gestão 
que potencialize as ações, como um plano, estes esforços tam-
bém têm tido pouca repercussão.

Foram detectados em alguns países, como nos EUA, Taiwan 
e Áustria, alguns instrumentos de gestão de RS pouco utilizados 
na prática brasileira, como instrumentos econômico, sóciopsi-
cológicos e Fundos de RSU. Também foi constatada fragilidade 
no sistema de informações relacionado ao tema, principalmente, 
nos estados da Região Amazônica.

Outra diferença percebida foi em relação aos conceitos que 
embasam a gestão de resíduos sólidos. Em alguns países desen-
volvidos, como Alemanha e Holanda, acontecem como fruto da 
prática e do debate dos diretamente envolvidos no processo que 
repercutem nos pactos legais. 

No Brasil, foi identificado que os princípios que inspiraram 
os 18 PGIRSUs tiveram uma forte influência do que fora definido 
nos encontros globais no final dos anos 1980 e início dos 90’, sem 
uma discussão interna acerca da sua forma de adequação e das 
diferenças de momento e problemas específicos entre as nações.

Nesta linha de raciocínio, é muito visível a inspiração euro-
peia na recém instituída Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
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e sua respectiva regulamentação, após 18 anos no Congresso. 
Também como fruto da revisão bibliográfica, acredita-se que o 
fato de alguns estados lançarem as legislações nos seus âmbitos, 
forçou a União a empenhar-se em sua votação.

Foi possível identificar as diferenças entre as gestões de re-
síduos sólidos em países desenvolvidos e em processo de desen-
volvimento, destacando-se: 1) A Gestão municipal de RSU, nos 
países desenvolvidos, está inserida num contexto Nacional de 
Gestão de resíduos, assim como num Plano de Ação Regional 
e 2) O plano municipal de resíduos sólidos urbanos é um dos 
instrumentos de gestão de resíduos sólidos urbanos, gerado e 
utilizado pela gestão municipal com autonomia.

Além da aferição da eficácia e da eficiência, nas pesquisas 
de campo, os PGIRSU implantados na Amazônia foram avalia-
dos mais três vezes. Foi adotado um valor numérico para o aten-
dimento dos critérios estabelecidos em cada avaliação, para que 
se pudesse comparar os mesmos.

Foi identificada apenas uma metodologia de avaliação de 
PGIRSU no Brasil, proposta por Schmidt (2005). Este ana-
lisou alguns PGIRSUs elaborados no Brasil, inclusive 4 na 
Amazônia. Os índices de critérios observados no PGIRSU de 
Juína foram 90% para o processo de elaboração e 66% em 
relação ao conteúdo dos Planos. Nestes mesmos aspectos, o 
PGIRSU de Porto Nacional atingiu os índices 50% e 41%,  
respectivamente. 

O autor desta Tese realizou outra avaliação dos 18 PGIR-
SUs, implantados na Amazônia, a partir do definido na PNRS, 
em relação ao conteúdo mínimo dos planos. A média dos índi-
ces de critérios observados foi de 45%. Importante destacar, 
que algumas demandas surgidas ao longo do desenvolvimento 
dos debates não tinham como ser incorporadas no conteúdo dos 
planos, elaborados há mais de 10 anos.
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conclusões

Do exposto, percebe-se que os resultados das avaliações de 
Schmidt (2005) e em relação às exigências da PNRS apontaram 
que os PGIRSUs foram bem elaborados, necessitando de alguns 
ajustes. Apesar disso, a implantação dos mesmos não foi exi-
tosa, conforme aferida na pesquisa de campo, onde a eficácia 
ficou em torno de 15%.

Diante disso, foi elaborada uma proposta, voltada à reali-
dade nacional de contratação de projetos via termos de refe-
rência. Decidiu-se pela sugestão de um modelo, também pela 
constatação de que algumas ferramentas utilizadas para avaliar 
organizações e projetos de engenharia e de produtos, não são ade-
quadas, para analisar a complexidade dos Planos de GIRSU.

O modelo proposto foi estruturado em 6 módulos e 18 va-
riáveis. Este serviu para julgar todas as experiências implanta-
das na Amazônia. A média de critérios “observados” foi 13%, 
percentual muito próximo do índice de objetivos alcançados 
pelos PGIRSUs na prática. Este resultado pode denotar que as 
variáveis apontadas no modelo de avaliação de Planos de GIR-
SU proposto são oportunas. O conteúdo exigido pelos termos de 
referência para contratação de PGIRSU na Amazônia, pode ser 
reavaliado a partir das contribuições desta Tese.

Realizadas as avaliações dos 18 PGIRSUs, foram definidas 
diretrizes para a gestão de RSUs e identificado que as caracte-
rísticas amazônicas exigem um tratamento diferenciado na ela-
boração de programas na área de resíduos sólidos. O isolamento 
de alguns municípios, o menor número de fábricas de recicla-
gem e a questão da posse da terra são fatores determinantes que 
justificam ações específicas na região.

A ausência de um projeto de desenvolvimento para a Ama-
zônia também corroborou no insucesso dos PGIRSUs. A região 
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continua a ser local preferencial de destino dos assentamentos 
da Reforma Agrária do Governo federal sem a respectiva contra-
partida em investimentos. Esta pressão demográfica inviabiliza 
políticas setoriais, como a de RSU.

Este trabalho teve como objetivo, contribuir no sentido de 
unir à prática da gestão de resíduos sólidos a teoria que embasa 
o tema. Neste sentido, foram identificadas lacunas no que se 
refere à produção científica sobre o tema.

Acredita-se que as principais contribuições desta Tese são 
a sistematização inédita da avaliação de todos os PGIRSUs im-
plantados na Amazônia, a sugestão de um novo conceito para 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos e a propo-
sição de um método de avaliação para PGIRSU que incorporou 
outras categorias no momento de análise desses planos, como a 
integração governamental.
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A contribuição do mecanismo de 
desenvolvimento limpo no aterro 
sanitário Bandeirantes para o 
desenvolvimento sustentável local – 
uma análise a partir de discursos e 
depoimentos

Guilherme Borba Lefèvre1

Helena Ribeiro2

Resumo

Este analisa a contribuição do 
projeto MDL do Aterro Sanitá-
rio Bandeirantes na cidade de 
São Paulo para o desenvolvi-
mento sustentável local. Após 
entrevistar cem moradores de 
bairros na localidade do Aterro,  
conclui-se que o projeto MDL 
está proporcionando uma contri-
buição significativa para o desen-
volvimento da região. Observa-se 
que este desenvolvimento não 
ocorre, necessariamente, de ma-
neira sustentável. A maioria das 
contribuições não difere de ações 

1. Mestre em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental/Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo.

2. Professora Titular da Faculdade de Saúde Pública e do Programa de  
Pós-Graduação em Ciência Ambiental/Instituto de Energia e Ambiente, Uni-
versidade de São Paulo. Diretora da Faculdade de Saúde Pública. 

AbstRAct

The purpose of this study is to 
analyze the contribution to local 
sustainable development of the 
CDM Project implemented in the 
Bandeirantes Landfill in the City 
of São Paulo. Testimonies of one 
hundred residents of the area 
surrounding the Landfill were 
collected. The conclusion is that 
this CDM Project has provided 
a significant contribution to the 
development of the region. Howe-
ver, this development is not ne-
cessarily sustainable. Most of the 
contributions do not differ from 
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de desenvolvimento comumente 
adotadas. Partindo do pressu-
posto de que desenvolvimento 
sustentável significa uma quebra 
com o paradigma de desenvolvi-
mento vigente, questiona-se aqui 
a maneira como o recurso deste 
projeto está sendo investido. Isto 
porque instrumentos para o de-
senvolvimento sustentável não 
podem ser criados somente a 
partir de práticas tradicionais de 
planejamento. 

Palavras-chave: Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo, Desen-
volvimento Sustentável e Aterro 
Sanitário Bandeirantes. 

development programs commonly 
adopted in São Paulo. Assuming 
that sustainable development me-
ans a break from current develop-
ment paradigms, questions can be 
raised regarding how funds were 
invested. This argument is based 
on the idea that instruments for 
sustainable development cannot 
be created only from traditional 
planning practices.

Key words: Clean Development 
Mechanism, Sustainable Develo-
pment and Bandeirantes Landfill.
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IntRodução 

O importante componente do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto (ONU, 1997)1, 
consiste na determinação de que projetos desenvolvidos dentro 
dos parâmetros estabelecidos pelo MDL devem contribuir para 
o desenvolvimento sustentável do país anfitrião2. Deste modo, 
projetos MDL devem obrigatoriamente vislumbrar dois objeti-
vos principais: (1) obter uma redução na emissão de Gases de 
Efeito Estuda (GEE)3 e (2) desenvolver ações que contribuam 
para o desenvolvimento sustentável do país onde as atividades 
são realizadas. 

No Brasil, a Comissão Interministerial de Mudança Global 
do Clima (CIMGC) é responsável pela aprovação de projetos 
MDL4. Para que um projeto MDL seja aprovado, é necessário 
demonstrar como a atividade irá contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável no país. O trabalho de avaliação da CIMGC 
ocorre somente antes da instauração do projeto. Ou seja, a aná-
lise ocorre somente a respeito de como o este pretende trazer 
uma contribuição para o desenvolvimento sustentável. Esta 

1. Em 1997, durante a terceira conferência das Partes signatárias da Con-
venção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNU-
MC), foi elaborado o Protocolo de Quioto. Este tratado internacional, um 
“adendo” à CQNUMC, contém ações específicas e delineadas, estabele-
cendo metas e prazos de redução de emissão de gases de efeito estufa so-
mente aos países que mais contribuíram para a emissão histórica destes 
gases, países estes listados no Anexo 1 da CQNUMC. 

2. Art. 12.2 do Protocolo de Quioto.
3. De acordo com o Anexo A do Protocolo de Quioto, os seis GEEs contem-

plados por Quioto são: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido 
Nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e 
Hexafluoreto de Enxofre (SF6).

4. Decreto de 7 de julho de 1999, alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 
2006.
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avaliação ex ante não é seguida por ações de monitoramento ou 
verificação ex post dos resultados concretos obtidos. Sendo as-
sim, pouco se sabe sobre a contribuição que projetos MDL vêm 
trazendo para o desenvolvimento sustentável no Brasil. 

O presente artigo apresenta uma contribuição para o de-
senvolvimento sustentável do projeto MDL localizado no 
Aterro Sanitário Bandeirantes na cidade de São Paulo5. De-
nominado  Projeto Bandeirantes de Gás de Aterro e Geração 
de Energia, está sendo desenvolvido desde dezembro de 2003 
e é o maior projeto MDL em aterros sanitários brasileiros e o 
segundo maior projeto MDL do Brasil, com uma estimativa de 
geração de 1.070.649 créditos de carbono por ano6. O projeto 
MDL no Aterro Sanitário Bandeirantes teve o término de seu 
primeiro período de registro7 no fim de 20108. Isto torna a pes-
quisa pertinente, já que foi realizada no final de um período 
de atividades e, consequentemente, os resultados podem ser 
utilizados para avaliar o seu desempenho “final”. 

A abordagem de pesquisa escolhida contempla uma aná-
lise da contribuição do projeto MDL no Aterro Sanitário Ban-
deirantes para o desenvolvimento sustentável local. Partindo 
do pressuposto de que os bairros situados no entorno direto do 
Aterro foram os que mais sofreram com os impactos negativos 
deste empreendimento, considera-se justa uma análise que fo-
caliza pesquisar como o projeto MDL modificou / influenciou 

5. Informação sobre este projeto pode ser encontrada no site da CQNU-
MC: http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1134130255.56/view 
(acessado 19/10/2011). 

6. Conforme consta no sistema de registro da CQNUMC: http://cdm.unfccc.
int/Projects/projsearch.html (acessado dia 19/10/2011). Um crédito de 
carbono equivale a uma tonelada de GEE não emitida na atmosfera. 

7. Registro perante o Conselho Executivo da CQNUMC. 
8. O primeiro período de registro do Projeto Bandeirantes é de sete anos. 

Após 2010 o projeto está buscando novo registro na CQNUMC. 
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o meio ambiente e a qualidade de vida na região mais próxima 
do Aterro. 

O problema apresentado ao longo desta pesquisa pode ser 
formulado com base na seguinte questão central: “Qual a efe-
tiva contribuição que o Projeto Bandeirantes de Gás de Ater-
ro e Geração de Energia apresentou para o desenvolvimento 
sustentável local durante seu primeiro período de registro?” 
Questão esta respondida de forma provisória por meio da se-
guinte hipótese: “A contribuição efetiva do Projeto Bandei-
rantes de Gás de Aterro e Geração de Energia para o desenvol-
vimento sustentável local é pequena, pois a obrigatoriedade 
de se colocar em prática iniciativas que possam proporcionar 
uma contribuição para o desenvolvimento sustentável é míni-
ma, já que não existe controle ou incentivo para tanto.”

 
AteRRo sAnItáRIo bAndeIRAntes

O projeto MDL no Aterro Sanitário Bandeirantes contem-
pla a disposição final de resíduos sólidos urbanos de maneira 
a evitar a emissão do gás de efeito estufa Metano (CH

4
) na 

atmosfera. Além disso, o projeto resulta na geração de energia 
renovável: o gás Metano gerado durante a decomposição de 
resíduos orgânicos é captado e posteriormente queimado. A 
energia térmica gerada no processo de combustão é transfor-
mada em energia elétrica renovável. A queima do gás resulta 
em uma potência elétrica de aproximadamente 20 MW, capaz 
de gerar até 170.000 MWh de energia elétrica por ano, sufi-
ciente para abastecer uma cidade de 400.000 habitantes por 
10 anos9. 

9  Fonte: www.biogas-ambiental.com.br (acessado dia 25/10/2011).
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O projeto MDL no Aterro Sanitário Bandeirantes é desenvol-
vido em uma parceria entre empresas privadas e a Prefeitura do  
Município de São Paulo. A Prefeitura é proprietária de 50% dos cré-
ditos de carbono e tem, portanto, direito à metade da receita gerada 
com a venda dos créditos10. O projeto encerrou no final de 2010 seu 
primeiro período de sete anos de operação (2003-2010). A quantia 
total de créditos de carbono obtidos pelos participantes do projeto 
neste período foi de 3.622.505 CERs11, de acordo com o sistema 
de registro da CQNUMC12.  Do total de 1,81 milhões de créditos 
que pertencem à Prefeitura, 1,26 milhões já foram comercializados 
em dois leilões, em 2007 e 2008. O valor total arrecadado com esta  
 
 
 

10. Créditos de Carbono podem ser utilizados/comprados por países com me-
tas obrigatórias de redução de emissão de GEEs, para que estes consigam 
cumprir parte de suas cotas de emissão estipuladas por Quioto. 

11. CERs: “Certified Emissio Reductions”. Um CER equivale a um crédito de 
carbono.  

12. http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html (acessado dia 03.10. 2011).

Figura 1. Esquema da usina termoelétrica instalada no Aterro Sanitário Ban-
deirantes (Fonte: www.biogas-ambiental.com.br).
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venda foi de aproximadamente 57,5 milhões de Reais13. Restam ain-
da aproximadamente 550 mil créditos de carbono a serem comer-
cializados pela Prefeitura. Levando em consideração o valor atual 
médio do crédito de carbono14, o Projeto Bandeirantes deve gerar, no 
total, em torno de 70 milhões de Reais de receita para Prefeitura15. 

No Brasil, todo projeto MDL deve descrever sua proposta de 
contribuição para o desenvolvimento sustentável em um docu-
mento denominado pela CIMGC de “Documento Anexo III”16. A 
seguir é apresentado um resumo das propostas de contribuição 
elaboradas pelos participantes do projeto MDL no Aterro Sani-
tário Bandeirantes, conforme descritos no Anexo III deste pro-
jeto17. Os cinco critérios abaixo (A-E) são referentes aos cinco 
critérios-chave estabelecidos pela CIMGC (Quadro 2):

13. O primeiro leilão de créditos de carbono, realizado em setembro de 2007 
ofertou 808.450 CERs obtidas pelo Aterro Sanitário Bandeirantes no período 
de dezembro de 2003 a dezembro de 2006. R$ 34 milhões foram arrecada-
dos nesse leilão. Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
financas/noticias/?p=5293 (acessado dia 26.01.2011). No segundo leilão a 
Prefeitura arrecadou cerca de R$ 37 milhões em setembro de 2008. Foram 
comercializados em leilão na Bolsa BM&F Bovespa 713 mil CERs. O preço 
final de venda, de € 19,20 por crédito, O lote total de 713 mil CERs ofertados, 
454.343 CERs foram obtidos no Aterro Sanitário Bandeirantes, captados no 
período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de março de 2008. Os 258.657 crédi-
tos restantes foram gerados no Aterro São João, entre 22 de maio de 2007, 
início da certificação desse aterro, e 31 de março de 2008. Fonte: http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/noticias/?p=5293 (acessado 
dia 26/10/2011). Sendo assim, o segundo leilão arrecadou aproximadamente 
454.343 x 19,20 x 2,7(cotação euro – real) = R$ 23.553.141.  

14. Euro 10,35. Fonte: www.pointcarbon.com (acessado dia 03.06.2011). 
Cotação euro x real de 2,27 de acordo com http://www.folha.uol.com.br/ 
(acessado dia 03.06.2011). 

15. R$ 57,5 milhões + (550 mil x 10,35 x 2,27) = R$ 70 milhões. 
16. O documento é comumente chamado de “Anexo III”, por estar definido 

no Anexo III da Resolução Nº 1 da CIMGC. 
17. Anexo III do projeto MDL no Aterro Sanitário Bandeirantes pode ser 

encontrado na internet na íntegra: http://www.mct.gov.br/index.php/con-
tent/view/58112.html (acessado dia 17.10.2011). 

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   629 23/8/2013   12:05:07



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)630

Critério (A): Diminuição de mau cheiro devido ao tratamen-
to do biogás e diminuição do risco de explosões, por evitar a 
formação de bolsões de gás no interior do aterro.

Critério (B): Além de todas as obras de implantação, que 
demandaram quantidade considerável de operários, em sua fase 
de operação, aproximadamente 25 pessoas são empregadas di-
retamente.

Critério (C): Propiciou-se o acesso a um trabalho digno e 
com renda estável a pessoas que eventualmente poderiam es-
tar marginalizadas, contribuindo-se assim para a distribuição 
de renda.

Critério (D): Treinamento de funcionários para uso e ma-
nutenção do equipamento. Também, com a implementação do 
projeto, é possível que outros administradores de aterros sanitá-
rios e autoridades governamentais visualizem os benefícios que 
projetos de tal natureza originam e passem a adotar o mesmo 
procedimento para coleta dos gases.  

Critério (E): A partir da decisão pela implantação do proje-
to, a expectativa é de aquecimento da economia regional como 
qualquer outro empreendimento ativo.

Além das contribuições descritas acima, a Prefeitura de São 
Paulo determinou que o recurso proveniente da venda de sua 
parte dos créditos de carbono deverá ser depositado no Fun-
do Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(FEMA)18 e utilizado em benfeitorias nas áreas ao entorno do 

18. Criado pela Lei Municipal nº 13.155, de 29 de junho de 2001, que também 
criou o CONFEMA - Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável. Foi regulamentado pelo Decreto nº 41.713, de 25 
de fevereiro de 2002 e pela Resolução nº 02/CONFEMA, de 19 de dezembro 
de 2002, e destina-se a dar suporte financeiro a planos, programas e projetos 
que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, ao controle, à 
fiscalização, defesa e recuperação do meio ambiente e a ações de educação 
ambiental. (Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_
ambiente/confema/ (acessado dia 18.03.2011). 
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Aterro19. Cabe ao Conselho deste Fundo (CONFEMA) determi-
nar como este recurso é aplicado. O Quadro 1 contempla uma 
compilação de dados, provenientes de diversas fontes, que in-
formam sobre a aplicação deste recurso pela Prefeitura de São 
Paulo.  Observa-se um volume considerável de ações sendo re-
alizadas pela Prefeitura com recurso do projeto MDL no Aterro 
Sanitário Bandeirantes. Principalmente a urbanização da Fave-
la do Bamburral chama a atenção, por se tratar de uma área vi-
zinha ao Aterro com escassez de infraestrutura básica como luz, 
esgoto, pavimentação, água encanada, etc. Observa-se também 
um número considerável de praças em criação ou sendo revita-
lizadas, bem como a implantação de um Centro de Reabilitação 

de Animais Silvestres.

19. Art. 56, inciso XI da Lei Municipal n. 14.887, de 15 de janeiro de 2009. 
Resoluções 38/07, 48/07, 98/09 e 99/09 CONFEMA-SVMA. 
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metodologIA

De acordo com a CIMGC, proponentes de projetos MDL 
devem, durante o processo de aprovação, apresentar documen-
tação para evidenciar como o projeto irá proporcionar uma con-
tribuição para o desenvolvimento sustentável do país. A CIMGC 
estabeleceu cinco critérios-chave para nortear este processo de 
aprovação20. No presente trabalho, estas diretrizes foram trans-
formadas em questionamentos na forma de cinco perguntas 
abertas, conforme mostra o Quadro 2.  

Com base nestas cinco perguntas abertas, entrevistas foram 
realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 nos locais 
indicados no Mapa 3 116 pessoas foram entrevistadas e, poste-
riormente, 16 entrevistados foram excluídos por não residirem 
na área de abrangência geográfica da pesquisa21. As entrevistas 
foram gravadas e transcritas para análise. A análise dos depoi-
mentos obtidos foi realizada utilizando a Metodologia do Dis-
curso do Sujeito Coletivo (DSC), uma metodologia de pesquisa 
que permite a elaboração de um discurso síntese com pedaços 
de discursos de sentido semelhante reunidos num só discurso 
(Lefèvre e Lefèvre, 2005).  

Para determinação da área de abrangência geográfica da 
pesquisa, partiu-se do pressuposto estabelecido pela Prefeitura 
de São Paulo de que os recursos advindos da venda de créditos 
de carbono de projetos MDL em Aterros Sanitários devem ser 

20  Resolução nº 1 de 11 de setembro de 2003, Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima.

21  A lista dos dados pessoais solicitados aos entrevistados: Rua, bairro e/
ou vila, idade, gênero, desde quando mora na região e renda familiar. So-
mente foram entrevistadas pessoas acima de 23 anos. Assim sendo, todos 
os entrevistados tinham no mínimo 16 anos na época em que o projeto 
MDL entrou em operação (2003). Pessoas que ainda eram crianças na 
implementação do projeto foram assim excluídas.
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aplicados nos bairros ao entorno do projeto. No caso do Aterro 
Sanitário Bandeirantes, os bairros identificados pela Prefeitura 
foram as áreas localizadas dentro das Subprefeituras de Perus 
e Pirituba22, de acordo com Mapas 1 e 2. Dentro desta região, 
foi feito um recorte para determinar a Área de Influência Di-
reta (AID) do Aterro. Em estudos de impacto ambiental, é ne-
cessário definir os limites da área geográfica a ser diretamente 
influenciada pelos impactos do empreendimento23. No presente 
trabalho, a AID do Aterro Sanitário Bandeirantes foi definida e 
utilizada como a área de abrangência geográfica da pesquisa. 
Para a pesquisa, adotou-se uma AID de 1000 metros ao entor-
no do Aterro, levando em consideração AIDs de outros aterros 
próximos ao município de São Paulo24 e a urbanização que cer-
ca o Aterro. Assim sendo, a área de abrangência geográfica da 
pesquisa foi definida em uma faixa de 1 km ao redor do Aterro 
(Mapa 3). 
  

 

22  O município de São Paulo é dividido em 31 Subprefeituras. Cada Sub-
prefeitura é composta por seus distritos. A Subprefeitura de Perus é com-
posta pelos distritos Perus e Anhanguera. Neste trabalho, as expressões 
“Bairro” e “Distrito” têm o mesmo significado.     

23. Resolução CONAMA Nº 001, DE 23/01/86. Em EIA-RIMAs é necessá-
rio também definir a Área de Influência Indireta – AII (área indiretamen-
te influenciada, com impactos menos significativos) e a Área Diretamente 
Afetada – ADA (a área necessária para a implantação do empreendimen-
to, também conhecida como área de intervenção).  

24. Para definir a dimensão desta AID, foi feita uma análise de onze EIA-
-RIMAs de Aterros construídos ou em fase de planejamento no Estado 
de São Paulo. Tal abordagem foi necessária, tento em vista que para o 
Aterro Sanitário Bandeirantes não foi elaborado um Estudo de Impacto 
Ambiental. As seguintes AIDs foram identificadas: 5 x 500 metros, 2 x 
2000 metros, 2 x 1000 metros e 1 x 10 km e 1 x área total do município. 
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No Mapa 3 estão apontados os quatro pontos de coleta de 
entrevistas (números em amarelo). Foram entrevistadas 116 
pessoas em supermercados frequentados pelos moradores da 
AID do Aterro25. A escolha por supermercados como ponto de 
coleta se baseou no pressuposto de que pelo menos um membro 
de famílias residentes na AID do Aterro frequenta supermerca-
dos para compras domésticas semanalmente. Com esta aborda-
gem, tentou-se garantir que qualquer família de moradores de 

25. (1) Supermercado Dia, Avenida Sílvio de Campos; (2) Supermercado Tait, 
Av. Silvio de Campos; (3) Supermercado Recanto Alegre, Rua Aquilino 
Ribeiro; (4) Supermercado Teixeira, Rua Pêra-do-norte.   

Mapa 1. Município de São Paulo com 
indicação das suas 31 Subprefeitu-
ras. Em verde: Subprefeitura Piritu-
ba. Em azul: Subprefeitura Perus. 
* Localização do Aterro Sanitário 
Bandeirantes. 
Adaptado de: http://www9.prefeitu-
ra.sp.gov.br/simdh/compara/index_
comp.html

Mapa 2. Subprefeituras Perus (azul) 
e Pirituba (verde) do Município de  
São Paulo. 
Os distritos Perus e Anhanguera 
(Subprefeitura Perus) e Jaraguá, Piri-
tuba e São Domingos (Subprefeitura 
Pirituba) estão indicados.   
*Localização do Aterro Sanitário 
Bandeirantes.
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áreas próximas ao Aterro possa ter tido a possibilidade de ter 
um membro familiar entrevistado26. 

26. A região denominada como “Anhanguera” no Mapa 3 foi excluída da 
pesquisa por se tratar de uma área onde está localizado um condomínio 
fechado de classe de renda alta. Suas casas são, em sua maioria, utiliza-
das somente nos fins-de-semana. Optou-se por essa exclusão por não ser 
possível reunir percepções de moradores, que vivenciam no seu dia-a-
-dia os impactos maléficos do Aterro, com as ideias de pessoas que não 
residem lá e que frequentam a região apenas para seu lazer. Também, o 
critério-chave 3 da CIMGC (contribuição para a distribuição de renda) 
determina que as contribuições devem trazer melhorias para qualidade 
de vida das populações de baixa renda. 

Mapa 3. Área de abrangência geográfica da Pesquisa. Em vermelho: Área 
de Influência Direta (AID) do Aterro: uma faixa de 1 km ao redor do Aterro. 
Números em amarelo: quatro pontos de coleta de depoimentos (quatro super-
mercados incluídos na AID). Nomes em Branco: Aterro, Parque e bairros. 
(Adaptado de http://maps.google.com.br/. 
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ResultAdos  

Com os depoimentos coletados, foram elaborados discursos 
coletivos (DSCs) de acordo com a Metodologia do Discurso do 
Sujeito Coletivo. Dos 100 entrevistados, opiniões (ideias cen-
trais) foram colhidas27 e trechos de depoimentos (expressões-
-chave) que compartilhavam a mesma opinião foram compilados 
em 30 DSCs. Abaixo seguem os 25 principais DSCs28, apresen-
tados de forma resumida neste artigo. Cada pergunta é seguida 
por diferentes discursos, cada um contemplando as expressões-
-chave dos entrevistados que compartilharam a mesma ideia 
central. Cada discurso também tem sua respectiva porcenta-
gem, indicando a frequência na qual a opinião foi encontrada.  

27. É possível que um entrevistado tenha mais de uma opinião para a mes-
ma pergunta. Por exemplo: no caso específico da pergunta número 02, o 
mesmo entrevistado pode ter mencionado mais de uma contribuição do 
projeto para a sustentabilidade ambiental local, produzindo assim mais 
de uma ideia central.   

28. 5 DSCs não estão sendo apresentados, pois contêm discursos de entrevis-
tados não souberam responder a questão.  
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dIscussão 
 
Antes de verificar a hipótese colocada no início deste artigo, 

duas considerações serão feitas a respeito dos resultados (DSCs) 
obtidos durante a pesquisa. 

1. Uma análise centrada na percepção daqueles que resi-
dem próximo ao Aterro Sanitário Bandeirantes gera questiona-
mentos sobre a legitimidade socioambiental da criação de novos 
aterros sanitários em áreas urbanizadas. Mesmo considerados 
como ambientalmente adequados pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – PNRS (Brasil, 2010) aterros sanitários, de 
acordo com as percepções e sentimentos captados durantes as 
entrevistas, não são necessariamente adequados do ponto de 
vista social.  

No Brasil, existem critérios técnicos para definir a locali-
zação adequada de Aterros. De acordo com estas diretrizes, a 
distância mínima recomendada entre núcleos populacionais 
e o limite da área útil de aterros deve ser superior a 500 me-
tros29. No caso do Aterro Sanitário Bandeirantes, nota-se que 
este critério não foi atendido (Mapa 3). É Importante considerar 
que houve um crescimento populacional no entorno do Aterro 
após o início de operação do empreendimento. Portanto, neste 
caso específico do Aterro Sanitário Bandeirantes, a falta de pla-
nejamento urbano, de fiscalização e de controle, para evitar a 
ocupação de áreas irregulares, também foi responsável pelo não 
cumprimento desta norma.   

Um dos objetivos da PNRS é a transformação do cenário 
atual, no qual metade dos municípios despeja seus resíduos em 
lixões (IBGE, 2008), em uma situação onde a prática comum no 

29. ABNT-NBR 13896/1997 Aterros de resíduos não perigosos - Critérios 
para projeto, implantação e operação. 
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país é a utilização de aterros sanitários. Para tanto, a construção 
de dezenas de novos aterros é imprescindível. Espera-se que 
os planos nacionais, estaduais e municipais de resíduos sóli-
dos, necessários de acordo com a nova Política, contemplem 
diretrizes que impeçam a criação de aterros em áreas urbani-
zadas. Por outro lado, é fundamental a efetiva implementação 
de ferramentas de comando e controle para evitar a ocupação 
irregular de áreas próximas a Aterros e de programas de coleta 
seletiva eficientes para minimizar a necessidade de aterramento 
de resíduos. Deste modo, será também possível garantir uma 
disposição de resíduos sólidos socialmente adequada.

2. Com os DSCs obtidos, é possível notar uma sensação 
comum entre os entrevistados de que, nos últimos anos, as 
condições de vida da região e o bem-estar de seus moradores 
progrediram significativamente. Dos trinta discursos coletivos, 
dezenove apontam para melhorias na região. Em termos percen-
tuais, 58,9% (pergunta 1), 75,4% (pergunta 2), 58,4% (pergunta 
3), 58,6% (pergunta 4) e 56,7% (pergunta 5) dos entrevistados 
são da opinião de que a região no entorno do Aterro melhorou 
e está mais agradável para se morar. Algumas das melhorias 
apontadas pelos entrevistados são resultantes de atividades de-
senvolvidas pelo projeto MDL ou estão sendo realizadas com 
investimentos provenientes da venda de créditos de carbono 
do Aterro. Porém, a maioria das benfeitorias identificadas nos 
DSCs não está relacionada ao projeto MDL e é consequência 
de ações que independem do recurso adicional do crédito de 
carbono, como mostra o Quadro 3. 
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Como mostra o Quadro 3, foram constatados 16 pontos de 
melhoria, de acordo com a percepção dos entrevistados, sen-
do que somente 4 estão relacionados ao projeto MDL no Ater-
ro Sanitário Bandeirantes. Portanto, em uma análise centrada 
somente na percepção da população que reside no entorno do 
Aterro, as contribuições do projeto MDL para melhorias nesta 
região são:

Quadro 3. Melhorias na região ao entorno do Aterro Sanitário Bandeirantes, 
conforme opinião de moradores da região próxima do Aterro.
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– Contribuições diretas: (1) diminuição do mau cheiro vindo 
do Aterro, (2) desenvolvimento urbano do bairro com a constru-
ção e revitalização de praças e ruas, urbanização de favela, me-
lhorias na limpeza pública, arborização, possibilidade de lazer 
no Parque Anhanguera, (3), melhoria quanto ao recebimento de 
energia elétrica na região.

– Contribuição indireta: (1) valorização monetária das resi-
dências no entorno do Aterro.

As demais melhorias descritas no Quadro 3 apontam um 
avanço significativo em diversos aspectos socioeconômicos na 
região. Estas mudanças não estão relacionadas ao projeto MDL 
no Aterro Sanitário Bandeirantes, mas decorrem de outros fato-
res. Primeiramente, o encerramento das atividades do Aterro em 
2007 pode ter contribuído para um melhora no bem-estar da po-
pulação, do ponto de vista ambiental (diminuição do odor, ratos, 
moscas e outros insetos). O fechamento do Aterro também deve 
ter contribuído para a valorização econômica da região, princi-
palmente do ponto de vista habitacional (valorização monetária 
de imóveis próximos do Aterro). Outras melhorias apontadas 
no Quadro 3 estão relacionadas ao desenvolvimento econômi-
co da região e de seus moradores (mais comércio, maior oferta 
de empregos e melhores condições financeiras da população). 
Estas mudanças podem possivelmente ser atribuídas à redução 
das desigualdades sociais e da pobreza no país nos últimos 20 
anos. Desde 1990 até 2008, a renda domiciliar per capita média 
subiu 112% no Brasil (IPEA, 2010)30. Mais recentemente, de 
2003 a 2009, um total de 29 milhões de brasileiros ascendeu 
para a classe C, a chamada nova classe média (FGV, 2008). 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

30. Renda domiciliar per capita média em US$ PPC por dia. 
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(IBGE, 2009), o número de brasileiros desta nova classe média 
(renda entre R$1.126,00 e R$4.854,00) é de quase 95 milhões 
de pessoas, ou seja, mais de 50% da população brasileira. As 
mudanças socioeconômicas apontadas no Quadro 3 podem ser 
consequências diretas desta ascendência socioeconômica vi-
venciada no país recentemente.  

Ao término desta pesquisa, faz se necessário confirmar ou 
invalidar a hipótese colocada no início deste trabalho. Quando 
se observa os Quadros 1, verifica-se que as contribuições do 
projeto MDL para o desenvolvimento local são consideráveis. Só 
a urbanização da favela do Bamburral já representa uma con-
tribuição importante, levando em consideração que esta ação 
beneficiará aproximadamente 570 famílias. Do mesmo modo, a 
criação/revitalização de aproximadamente 20 praças traz bene-
fícios significativos para a população local. 

Voltando à hipótese, não se pode classificar a contribuição 
efetiva do projeto MDL no Aterro Sanitário Bandeirantes como 
“pequena”. Mesmo sem mecanismos de controle ou incentivo 
para tanto, o Projeto Bandeirantes proporcionou melhoras no 
seu entorno que não podem ser desconsideradas. Assim sendo, 
conclui-se por invalidar a hipótese acima. No entanto, esta refu-
tação é somente parcial e contém ressalvas. 

De acordo com os entrevistados, as regiões ao entorno do 
Aterro foram, de forma geral, beneficiadas por ações do poder 
público em diversos aspectos. Além da criação e revitalização 
de praças e a urbanização do bairro, diversas outras ações da 
Prefeitura contribuíram, de acordo com os entrevistados, para 
melhorias na qualidade de suas vidas. Algumas destas ações 
são: a criação de um centro para o apoio ao trabalhador, a ins-
talação de novas unidades de saúde, a construção de escolas 
e de centros educacionais unificados, a ampliação de serviços 
de transporte público, medidas para aumentar a segurança na 
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região, etc. Portanto, conclui-se que ações que trazem o desen-
volvimento da região ocorrem independente da existência do  
projeto MDL. 

Após esta constatação, algumas colocações podem ser fei-
tas. Recursos provenientes da venda dos créditos de carbono 
foram direcionados para o desenvolvimento da região ao entorno 
do Aterro. Porém, este desenvolvimento não pode simplesmen-
te ser considerado sustentável. Este recurso foi utilizado para 
o desenvolvimento do bairro do mesmo modo como ocorre co-
mumente em diversos outros bairros e regiões da Metrópole. A 
maneira como este recurso está sendo utilizado não foge dos 
padrões de investimento adotados hoje em dia pela Prefeitura. 

A revitalização de praças e urbanização de favelas são ações 
desenvolvidas cotidianamente pela Prefeitura que independem 
de benéficos financeiros adicionais como, por exemplo, o recur-
so proveniente da venda de créditos de carbono. A urbanização 
da favela do Bamburral, por exemplo, faz parte do Programa de 
Urbanização de Favelas31 da Prefeitura que está sendo imple-
mentado desde 2005 em diversas áreas da Cidade32.    

Partindo da ideia de que desenvolvimento sustentável não 
se encaixa dentro dos padrões de desenvolvimento adotados 
comumente na sociedade moderna, ou seja, que o desenvolvi-
mento sustentável significa uma quebra com o paradigma de 
desenvolvimento vigente, questiona-se aqui a maneira como 

31. http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/ 
(acessado dia 23/10/2011). 

32. Desde 2005, com planejamento e ação contínua, o Programa de Urba-
nização de Favelas da Secretaria Municipal de Habitação tem transfor-
mado favelas em bairros, dotando-os de parques lineares, iluminação, 
arruamento, obras de contenção de encostas, rede de coleta de esgoto 
e água potável, canalização de córregos e, mais importante, construin-
do habitação de interesse social. Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/
portal/a_cidade/noticias/index.php?p=37919 (acessada dia 27/10/2011). 
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a Prefeitura investe o recurso advindo do projeto MDL. Este 
questionamento está embasado na ideia de que a criação de ins-
trumentos para o desenvolvimento sustentável não pode surgir 
somente dos paradigmas econômicos dominantes e de práticas 
tradicionais de planejamento (Leff, 2001). 

As atividades contidas no Plano de Aplicação deste recur-
so (Quadro 1) não diferem significativamente dos programas 
e ações habituais da Prefeitura Municipal. Assim, perde-se a 
oportunidade de investir em ações diferenciadas, objetivando a 
promoção de modelos de desenvolvimento humano além dos pa-
drões usualmente adotados. A crítica aqui exposta gira em torno 
da utilização da expressão “sustentável” em um discurso que 
serve para legitimar a aplicação de recurso financeiro dentro 
do modelo clássico de desenvolvimento e assim legitimar uma 
abordagem “business as usual” (Cavalcanti, 1997).

Cabe ainda outra observação: a própria ambiguidade do 
conceito “desenvolvimento sustentável”, consequência da de-
finição genérica adotada pela Comissão Mundial para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD, 1987)33 e a “confusão 
semântica” na aplicação do conceito (Sachs, 2007) dão margem 
a uma aplicação dos recursos da forma como a Prefeitura bem 
entender. Devido a esta imprecisão conceitual e, em consequên-
cia, o uso vago das palavras que o compõem, o conceito pode ser 
aplicado em vários contextos e modulado para atender às ne-
cessidades de quem o utiliza (Kates; Parris; Leiserowitz, 2005). 
Assim, o conceito perde muito de sua força, pois se alguém pode 
redefini-lo e reaplicá-lo para atender suas próprias finalidades, 

33. O desenvolvimento humano é somente sustentável quando este atende às 
necessidades de presentes gerações, sem comprometer a possibilidade 
de futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades. De acordo 
com “Nosso Futuro Comum”, o relatório desta comissão, também conhe-
cido como Relatório Brundtland. 
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ele se torna insignificante na prática, podendo assim ser consi-
derado como um mecanismo de ajuste da sociedade capitalista 
(capitalismo soft) (Ribeiro, 2001).

Por outro lado, a implantação do Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres no Parque Anhanguera é uma importante 
exceção à crítica de que o recurso proveniente da venda dos 
créditos de carbono do Aterro Sanitário Bandeirantes está sendo 
aplicado dentro do padrão usual de desenvolvimento. Por ter 
o intuito de resguardar a diversidade biológica para gerações 
futuras, esta iniciativa pode ser considerada como parte de uma 
estratégia coletiva de longo prazo, contrariando o modelo de de-
senvolvimento vigente, que consiste na busca do ser humano 
por medidas imediatas e pontuais que oferecem benefícios indi-
viduais em curto prazo (Sachs, 1986).    

Conforme colocado acima, acredita-se que a Prefeitura de 
São Paulo perdeu uma oportunidade importante de investir o 
recurso dos créditos de carbono em ações diferenciadas, que 
fogem dos padrões de desenvolvimento usualmente adotados. 
Neste contexto, iniciativas diferenciadas são aquelas que focam 
diretamente no fortalecimento do “triple bottom line” confor-
me definido na Cúpula de Johanesburgo (ONU, 2002). Ênfase 
deve ser dada à interdependência e ao fortalecimento mútuo dos 
três pilares do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento 
econômico, social e a proteção ambiental. As ações da Prefei-
tura enfocam principalmente no desenvolvimento econômico e 
social, sendo que é justamente o pilar da proteção ambiental 
que necessita de maiores contribuições, para garantir o equilí-
brio do desenvolvimento. Muitas vezes, o crescimento econômico 
fortalece o desenvolvimento social e vice-versa. No entanto, a 
proteção ambiental, mais especificamente o manejo de recursos 
naturais sem comprometer a “capacidade de carga” da ecosfera 
(Cavalcanti, 1997), não é devidamente contemplada nesta si-
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tuação de ganho mútuo, na qual o desenvolvimento econômico 
e social se beneficia um do outro. Sendo este o caso, se torna 
impossível garantir o fortalecimento mútuo dos três pilares que 
devem necessariamente suportar o desenvolvimento sustentá-
vel, justamente por serem interdependentes. Exemplos de ini-
ciativas que fogem deste padrão atual de desenvolvimento, que 
poderiam ter recebido maior atenção por parte da Prefeitura de 
São Paulo são: a criação de Ecopontos34 e de centros de recicla-
gem, a implementação de meios de transporte público a partir 
de fontes renováveis, ações para promover a coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos, políticas de redução do consumo de 
energia e de água, educação ambiental, etc. 

O projeto MDL no Aterro Sanitário Bandeirantes está postu-
lando novo registro perante a CQNUMC. Com este novo possível 
período de registro de sete anos35, uma nova leva de créditos de 
carbono e, consequentemente, de recurso financeiro será atribu-
ída à Prefeitura de São Paulo. A proposta que aqui se faz é que 
este recurso seja direcionado principalmente para ações que 
promovam a utilização de recursos naturais de forma a garantir 
a capacidade de carga da ecosfera. Tal sugestão se torna ainda 
mais pertinente, tendo em mente o momento de ascendência 
econômica pelo qual o país passa na atualidade, devido à in-
trínseca relação entre crescimento econômico, desenvolvimento 
social e incremento na demanda por recursos naturais. 

34. Ecopontos, que são locais de entrega voluntária de pequenos volumes 
de entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e 
resíduos recicláveis. Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secre-
tarias/servicos/limpurb/ecopontos/ (acessado dia 27.03.2011).  

35. Além da possibilidade do registro ser rejeitado por motivos metodoló-
gicos, existe ainda incerteza sobre o futuro do MDL após o término da 
vigência do Protocolo de Quioto em 2012. Não existe ainda (Junho de 
2011) definição ou acordo internacional para substituir o Protocolo de 
Quioto após 2012.   
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O Protocolo de Kyoto e os países em 
desenvolvimento: uma avaliação do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
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Resumo

Com base na Nova Economia Ins-
titucional, o foco desta pesquisa 
foi o de identificar os custos de
transação existentes nos proje-
tos de MDL (Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo) e inves-
tigar se eles são barreiras para 
o desenvolvimento do projeto, e 
se podem afetar a eficiência de 
projetos já implantados. Mais 
especificamente, foram analisa-
das as variáveis que afetam as 
diferenças entre as reduções de 
emissões estimadas nos projetos 
de MDL e as reduções realmente 
verificadas (Sucesso de Redução 
- SR), depois do projeto implan-
tado e monitorado. Em relação 

AbstRAct

Kyoto Protocol and developing 
countries: analyses of Clean De-
velopment Mechanism adoption
Based on the New Institutional 
Economics, the focus of this re-
search was to identify transaction 
costs in CDM projects (Clean 
Development Mechanism) and 
investigate if they can affect pro-
ject efficiency, and also if they 
create project development bar-
riers. More specifically, this rese-
arch analyzed the variables that 
could affect the differences be-
tween CDM estimated emission 
reduction projects and actual 
reductions obtained (Reduction 
Success - RS) after the project 
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ao SR, a maior parte dos projetos 
não apresenta eficiência satisfa-
tória. No entanto, em volume de 
reduções a maior parte dos pro-
jetos cumpre mais que 91% de 
SR. Os setores mundiais mais 
eficientes são N2O e HFC (Brasil 
N2O e troca de energia fóssil), e 
os setores de resíduos sólidos e 
agricultura (Brasil, agricultura 
e resíduos sólidos) são os menos 
eficientes.
Finalmente, esta pesquisa con-
clui que custos de transação 
afetam o sucesso da redução de 
MDL, e os mais importantes são 
os custos ex-ante, resultantes de 
problemas de falhas de informa-
ção e problemas de mensuração.

Palavras-chaves: MDL; Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo; 
Nova Economia Institucional;
Economia Institucional; Protoco-
lo de Kyoto; custos de transação; 
mercado de carbono; crédito de 
carbono
 

has been implemented and moni-
tored. Data analysis showed that 
the most important countries in 
terms of number of projects are 
India, China, Brazil. When con-
sidering RS, most projects do not 
show satisfactory performance. 
However, in terms of emission 
reductions amount, most of the 
projects achieve more than 91% 
RS. The most efficient sectors in 
the world are HFC and N2O (in 
Brazil, N2O and fossil fuel), and 
the least efficient sectors are so-
lid waste and agriculture (in Bra-
zil, agriculture and solid waste). 
Finally, this research concludes 
that transaction costs affect the 
success of CDM reductions, and 
the most relevant are ex-ante 
costs, resulting from information 
problem gaps and measurement.

Key words: CDM, Clean Develo-
pment Mechanism, Institutional 
Economics, institutions, New 
Institutional Economics, NEI, 
carbon credit, Kyoto Protocol, 
carbon market
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O trabalho resulta de pesquisa de Tese de Doutorado que 
teve como foco principal investigar a construção do Protocolo 
de Kyoto, e mais especificamento do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo. Como ponto de partida para elaboração da Tese 
foi feita uma investigação detalhada dos documentos oficiais de 
cunho jurídico internacional sobre o MDL constatando-se que 
os arranjos institucionais existentes nem sempre são claros, uní-
vocos, nem tampouco facilmente percebidas e identificados. Por 
outro lado, as constantes modificações tornam a estrutura dinâ-
mica como resposta ao princípio do learnig by doing, o que  sig-
nifica dizer que as diretrizes traçadas estão sujeitas à constantes 
adaptações, na busca de soluções e melhorias das conclusões 
anteriormente acordadas. 

Num segundo momento, o trabalho objetivou identificar os 
problemas de custos de transação como barreiras ao desenvol-
vimento do mercado de carbono consequente dos projetos de 
MDL, fazendo uma análise comparativa dos projetos com o in-
tuito de traçar um panorama geral desse mercado. Para que os 
objetivos fossem alcançados, além da análise dos documento 
oficiais, e bibliografias acadêmicas ligadas à economia Insti-
tucional foi necessário levantamento de dados primários, por 
meio de entrevistas aos players do mercado. A análise global 
dos dados mostrou que os países mais importantes em termos de 
número de projetos são a Índia, China e Brasil, mas dependen-
do da variável analisada (por exemplo, a emissão de volume de 
redução) este ranking pode mudar. 

Os setores mais relevantes em termos de volume de redução 
de emissões foram HFC, N2O, e quando analisado o número de 
projetos, o setor de biomassa é a mais relevante, seguido pelos 
setores de energia hidrelétrica e eólica. Outra conclusão desta 
pesquisa se refere ao desempenho MDLs, e aqui denominado  
“Sucesso de Redução” (SR) como a medida que quantifica a re-
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dução de emissões real em comparação com o que foi estimado 
pelo proponente antes da MDL ter sido aprovado. Ao conside-
rar o desempenho do MDL em termos de número de projetos, 
a maioria dos projetos não cumpriu a estimativa de redução. 
No entanto, em termos de volume de reduções de emissões, a 
maioria atinge mais de 91% do SR. Mundialmente, os setores 
mais eficientes são HFC e N2O (no Brasil, N2O e combustíveis 
fósseis), e os setores menos eficientes são os de resíduos sólidos 
e agricultura (no Brasil, agricultura e resíduos sólidos). 

Além deste enfoque global de projetos de MDL, foram realiza-
das entrevistas com as empresas brasileiras que tiveram seus cré-
ditos de carbono emitidos até março de 2009, correspondendo a 89 
projetos. Desse universo, 86 proponentes foram contatados e 41 re-
tornaram a pesquisa (46%). As entrevistas foram baseadas em ques-
tões sobre as prováveis razões que poderiam afetar a eficiência dos 
projetos e seriam consideradas barreiras para desenvolver um MDL. 
Basicamente, os entrevistados foram questionados sobre problemas 
relacionados a: encontrar informação sobre MDL; compreender o 
processo do MDL; negociação; problemas com as organização e ins-
tituições referentes ao processo do MDL; incertezas sobre o futuro 
do MDL; clareza das regras do MDL; custo do processo de MDL; 
dificuldades de comercializar os créditos de carbono. 

Como última conclusão, os custos de transação são barrei-
ras para que novos projetos de MDL sejam implantados, difi-
cultando o franco crescimento do mercado de carbono oriundo 
dos projetos no âmbito de Kyoto. O foco da Tese demonstrou a 
relevância desses custos não somente numa ótica restrita aos 
gastos monetários (como taxas de registros, de validação do pro-
jeto ou gastos de implantação), mas também, os resultantes de 
problemas de falta de informação, de elaboração de contratos, 
das especificidades dos setores e metodologias abarcados nos 
projetos e do excesso de burocracia.

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   656 23/8/2013   12:05:10



657O protocolo de Kyoto Godoy e Oliveira

IntRodução

A partir da década de 80, a discussão com relação às ques-
tões ambientais passou a ocupar importante lugar nos fóruns 
internacionais. Atualmente, comparando com décadas anterio-
res, mídia, governos e sociedade em geral estão mais preocupa-
dos com as questões ambientais, sobretudo com as mudanças 
climáticas, uma vez que ameaçam o planeta como um todo e 
não somente algumas regiões isoladas. O progresso científico 
contribui para essa maior conscientização, e por meio de evi-
dências científicas as atividades antrópicas são apontadas como 
grandes responsáveis pelo aumento do teor dos gases de efeito 
estufa (GEE) na atmosfera e, como consequência, pelo aqueci-
mento global (AG), um dos principais elementos das mudanças 
climáticas.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (CQNUMC), ocorrida em 1992, é um dos acordos mais 
relevantes  da atualidade na busca da redução dos GEE na at-
mosfera. Desde então, reuniões subsequentes à esse primeiro 
encontro ocorrem anualmente, e durante a terceira destas o Pro-
tocolo de Kyoto foi criado servindo de base para as os deba-
tes que perduram até os dias de hoje. Esse tratado determinou 
metas para os países desenvolvidos e Economias em Transição 
(denominados Anexo I), a fim de reduzirem as emissões de 
GEE. Para facilitar o cumprimento dos objetivos determinados, 
o Protocolo de Kyoto criou três instrumentos de mercado cha-
mados mecanismos de flexibilização, dentre estes, o que afeta 
diretamente os países em desenvolvimento (PED) é o Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), por meio do qual as 
nações detentoras de metas podem cumprir seus compromissos 
de diminuição de emissões investindo em projetos de redução 
nos países em desenvolvimento. Em outras palavras, um país 
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desenvolvido (PD) tem duas alternativas: investir em tecnologia 
mais eficiente em seu próprio país, ou utilizar os mecanismos 
de flexibilização. 

Este trabalho é resultado de pesquisa de Tese de Doutorado 
de mesmo nome que teve como foco principal a investigação 
da construção do Protocolo de Kyoto, e mais especificamento 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. As hipóteses que 
nortearam a investigação foram:

1. O perfil de distribuição dos projetos de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo por “Sucesso de Redução” (perfor-
mance dos projetos) é influenciado pelas especificidades dos 
projetos, tais como: setor, escala, país, auditoria contratada, 
volume de emissões reduzidas e estimadas, metodologia utili-
zada no projeto e ano de emissão dos certificados de carbono. 
2. Os custos de transação exercem influência sobre as dife-
renças entre as reduções de emissão estimadas e as reduções 
de emissão efetivamente realizadas nos projetos de Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo.
3. Custos de transação dificultam a implantação de projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

A pesquisa contou com dados secundários (análises de do-
cumentos oficiais e bibliografia pertinente ao tema e análise 
das teorias da Economia Institucional) e dados primários, por 
meio de entrevistas direcionadas aos players do mercado bra-
sileiro que tiveram projetos de MDL implantados e certificados 
de carbono emitidos até março de 2009, totalizando 89 empre-
sas. Deste universo, 46% responderam a pesquisa. Os dados 
quantitativos provém de fontes disponíveis nos sites da UNEP 
Risoe e UNFCCC, e os qualitativos são resultados das análises 
e entrevistas.
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mecAnIsmo de desenvolvImento lImpo e o meRcAdo de cRédItos de 
cARbono

O Protocolo de Kyoto é um tratado mundial com vinculação 
legal, segundo o qual os países industrializados (e demais per-
tencentes ao Anexo I da CQNUMC) deveriam reduzir suas emis-
sões combinadas de gases de efeito estufa em torno de 5,2% 
em relação aos níveis de 1990, no período compreendido entre 
2008 e 2012. O Tratado somente entraria em vigor depois de 
ratificado por 55 países do Anexo I que representassem pelo 
menos 55% das emissões de GEE ocorridas no ano de 1990. 
Chadwick (2006) aponta Kyoto como o mais ambicioso sistema 
de controle de poluição jamais acontecido até a sua adoção.

O Protocolo é um documento que apresenta uma linguagem 
de natureza técnica baseada no entendimento jurídico interna-
cional. Trata-se de um acordo de difícil concordância de ideias 
entre as Partes negociantes. O documento resultante não é total-
mente objetivo e em alguns ponto 

caracteriza-se pela ausência de definições claras e unívo-
cas. As dúvidas em relação às informações são alvo constante 
de críticas e discussões, que ocorrem desde sua criação até os 
dias de hoje. No entanto, é de interesse geral que atualizações 
e melhorias sejam feitas para maior aceitação e, por essa razão, 
as discussões ocorridas nas reuniões posteriores à criação do 
Protocolo continuam a acontecer, numa tentativa de adaptação 
à realidade e ao interesse da maioria. 

 
Princípios do Protocolo de Kyoto

Para facilitar o cumprimento das metas de redução, o Proto-
colo de Kyoto criou instrumentos de mercado chamados meca-
nismos de flexibilização, a Implementação Conjunta (JI), o Co-
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mércio de Emissões (ET) e o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL). Os três instrumentos permitem a criação e desen-
volvimento do mercado de carbono.

A Implementação Conjunta consiste em que os países in-
dustrializados compensem suas emissões participando de pro-
jetos e sumidouros em outros países do Anexo I. O comércio de 
emissões permite que países desenvolvidos  negociem entre si 
quotas de emissão acordadas em Kyoto (UNFCCC, 1998).

Finalmente, o mecanismo que afeta diretamente os países 
em desenvolvimento é o Mecanismo de Desenvolvimento Lim-
po, por meio do qual os países industrializados podem cumprir 
seus compromissos de redução investindo em projetos que evi-
tem as emissões de gases de efeito estufa nos países em desen-
volvimento.

economIA InstItucIonAl e novA economIA InstItucIonAl

Primeiramente, a literatura da abordagem econômica insti-
tucional não é monolítica, resultando em diversos ramos e ten-
dências. As várias escolas têm pontos discordantes, mas todas 
concordam sobre a necessidade de incluir as instituições como 
fator relevante no desenvolvimento econômico.

A Economia Institucional afirma que quando as informa-
ções existentes nos mercados são assimétricas e imperfeitas, os 
atores não dispõem de todo conhecimento necessário para de 
transacionar suas mercadorias podendo emergir incertezas so-
bre as transações, além de conflitos entre os atores. Nesse mo-
mento, as instituições surgem para sustentar os mercados, com 
o intuito de orientar as ações dos indivíduos, criando uma es-
trutura que facilite a interação humana, tornando as ações mais 
previsíveis, sem, no entanto, determinar as atitudes individuais, 
pois as pessoas são livres para segui-las ou não (COASE, 1937).
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A Economia Institucional define a importância dos arranjos 
institucionais - conjunto das organizações, instituições, regras 
do jogo, relações de poder - no intuito de entender os problemas 
econômicos. As instituições são as regras, as leis, as normas, os 
contratos, enfim, os alicerces para que um mercado se estruture, 
e, consequentemente, as transações ocorram.

Externalidades

Algumas correntes econômicas incorporam as questões am-
bientais em suas análises. As primeiras abordagens da teoria 
econômica sobre o assunto foram feitas por Alfred Marshall 
(1842 - 1924), que ressaltou os aspectos microeconômicos da 
problemática ambiental. O autor introduz o conceito de “eco-
nomias internas”, resultantes da escala e da organização da 
produção, e “economias externas” (externalidades), resultantes 
indiretos da produção (apud Macedo, 2002).

Externalidade surge quando o consumo ou a produção de 
um bem gera efeitos adversos (externalidade negativa) ou bené-
ficos (externalidade positiva) a outros consumidores, e não são 
refletidos nos preços.

Externalidades positivas aparecem quando a ação de um 
agente econômico produz benefícios para terceiros que não pa-
garam por isso. Por exemplo, uma empresa investe em pesqui-
sas e desenvolvimento para um design específico de um produ-
to. Depois de pronto muitas firmas o copiam sem pagar nada 
para a firma pioneira.

Externalidades negativas ou deseconomias de aglomeração 
surgem quando as atividades das empresas não geram somente 
resultados positivos, mas também negativos a outros. As exter-
nalidades emergem como uma consequência de uma definição 
imprecisa dos direitos de propriedade privados. A poluição do 
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ar é um exemplo típico de externalidade negativa, pois causa 
malefícios a terceiros, mesmo se estes não forem os responsá-
veis pelo dano. A criação de um mercado de reduções certifica-
das de emissões de CO2 com uma definição clara dos direitos de 
propriedade busca internalizar estas externalidades. O ar é um 
bem público, um recurso de propriedade comum a toda socieda-
de, de difícil mensuração e transacionalização, e o mercado de 
carbono surge como uma tentativa de definir os direitos sobre a 
poluição atmosférica (Pindyck e Rubinfield, 1999).

Instituições e organizações

A Nova Economia Institucional procura explicar a persis-
tência de resultados ineficientes observados na economia, e 
conclui que estes são consequência da má definição dos direitos 
de propriedade e da existência de instituições falhas que não 
induzem os agentes a se moverem para pontos mais eficientes.

North (1990) utiliza o conceito de crenças para explicar 
como as instituições são absorvidas pela sociedade. O autor de-
fine crença como regras mentais que orientam o comportamento 
das pessoas. A estrutura institucional resulta das ideias que se 
sobressaem e serão adotadas por todos, partindo do entendi-
mento sobre como os indivíduos reagem às instituições e como 
as apreendem, para então traçar a estratégia de implantação das 
regras.

Para North (2005) esse aprendizado é muito relevante, e é 
resultado do ambiente vivenciado pelos indivíduos, e da natu-
reza da sociedade. Em outras palavras, o aparato institucional 
leva ao caminho das crenças que serão consolidadas por meio 
do conhecimento tácito adquirido e acumulado com a experi-
mentação, num processo de tentativa e erro. Em razão das in-
certezas de mercado o desenvolvimento econômico resulta da 
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eficiência adaptativa frente ao proocesso de adequação de novas 
oportunidades e soluções. As instituições surgem para reduzir 
as incertezas, estruturando o comportamento humano frente ao 
aparato teconológico e afetando os custos das mercadorias (Nor-
th apud Conejero, 2006; North, 1990; North, 2005).

Douglas North (1990) define as instituições como as ‘regras 
do jogo’ e as organizações como ‘os jogadores’. As instituições 
determinam o conjunto de oportunidades e os tipos de organi-
zações que serão criadas e de que maneira serão conduzidas. 

As organizações são definidas como o conjunto de pessoas 
com interesse comum, sendo as estruturas de coordenação das 
ações individuais. Regidas pelo aparato institucional estabele-
cido as organizações são definidas para  minimizar os custos dos 
acordos e surgem no momento que as ações individuais desor-
ganizadas são menos eficientes ou mais custosas. 

As instituições e organizações em conjunto fornecem o sus-
tentáculo para os mercados se entabelecerem. A maneira como 
as instituições e organizações se relacionam determina a estru-
tura das relações econômicas. 

A Economia Institucional considera que os debates, apesar 
de muitas vezes conflitantes e mergulhados em complexos ar-
ranjos e interesses são vitais para a evolução de um mercado. A 
emergência de soluções pressupõe novas formas de instituições 
e organizações. A luz desse entendimento, o Protocolo de Kyoto 
promove reuniões anuais, e trimestrais, estando aberto às opini-
ões dos interessados na busca de novas soluções, exemplo de que 
seus formuladores acreditam no aprendizado como instrumento 
de crescimento. Isso não é garantia de sucesso, nem tampouco o 
torna impermeável a falhas e oportunismos, ou a problemas como 
excesso de burocracia, mas o Protocolo parte do princípio de que 
são necessárias adaptações decorrentes de novos estudos e enten-
dimentos para que melhorias sejam alcançadas. 

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   663 23/8/2013   12:05:10



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)664

Custos de Transação

O direito de propriedade é o conjunto de leis que descreve 
o que as pessoas e empresas podem fazer com suas respectivas 
propriedades, e surge com a finalidade de internalizar as ex-
ternalidades quando os ganhos da internalização forem maiores 
que seus custos (Coase, 1960; Demsetz, 1967).

Se os direitos de propriedade são adequadamente estabele-
cidos e determinados eles garantem aos proprietários os direitos 
sobre seus ativos de: trocá-los; usá-los; e obter retorno sobre 
eles.

Em um mercado de trocas, as fricções causadas pela assi-
metria de informações dificultam ou impedem que os bens se-
jam negociados a custo zero, gerando externalidades, chamados 
de custos de transação (CT). Caso seja custoso transacionar, ins-
tituições importam, e esse é o pressuposto básico da Economia 
dos Custos de Transação (ECT).

Os custos de transação são os recursos alocados para coor-
denar a produção do bem, como: da elaboração de contratos; da 
obtenção de novas informações sobre o produto e concorrentes; 
da barganha; da condução das negociações; e do monitoramen-
to do processo. No entanto, quando os direitos de propriedade 
não estão bem definidos, pode haver perda de bem-estar e a 
externalidade não é eficientemente internalizada (Coase apud 
Conejero, 2006; North, 1994; Williamson, 1985; Zyl Bersztajn, 
2002). North (1990) ainda diferencia os custos de transação dos 
de transformação, e estes últimos são os custos decorrentes da 
modificação do insumo em produto, e “custos de produção” a 
soma dos dois custos.

Williamson (1985) define transação como um evento que 
ocorre quando um bem ou serviço é transferido. O autor estuda 
a maneira como os mercados se organizam, e busca entender 
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o papel de instituições na interação de agentes econômicos, 
buscando analisar as transações e seus custos. Essas relações 
acontecem dentro de um processo interativo, por meio dos quais 
surgem compromissos intertemporais entre agentes, o que, juri-
dicamente, é uma relação contratual. As instituições surgem na 
busca de garantir a continuidade das relações e possibilitam a 
realização de ajustes eventualmente necessários.

De acordo com esses pressupostos, os custos envolvidos 
quando as transações acontecem podem ser divididos em custos 
de transação ex-ante e ex- post. Os primeiros são custos rela-
tivos às negociações prévias consequentes das definições das 
características do objeto transacionado, que abrangem os custos 
necessários à coleta de informações, negociação, à elaboração 
de contratos e elaboração de salvaguardas contratuais. Os cus-
tos ex-post são os possíveis custos de adaptações às cláusulas 
inicialmente acordadas, como custos de monitoramento, admi-
nistrativos, e custos de rompimento contratual (Willianson apud 
Conejero, 2007; Willianson apud Zylbersztajn, 1995).

Os comportamentos oportunistas podem surgir em razão da 
racionalidade limitada ou restrita, que se traduz em incapacida-
de de obter e processar informações que os agentes envolvidos 
têm sobre os demais agentes e sobre a própria transação. Assim, 
os indivíduos não são hábeis em prever todas as contingências 
futuras relacionadas a uma transação, elaborando contratos 
muitas vezes incompletos ou falhos.

O Protocolo de Kyoto, por meio de suas regras e definições 
define os direitos de propriedade sobre as emissões, determi-
nando quais os percentuais de redução e os países que deveriam 
cumprir as metas acordadas. O direito sobre a emissão é tradu-
zido sob a forma dos créditos de carbono que primeiramente 
pertencem à empresa que reduziu as emissões. A quem será 
vendido esse certificado, ou seja, a quem será transferido o di-
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reito de propriedade, pode ser determinado ex-ante, ou ex-post à 
verificação das reduções, dependendo da livre negociação entre 
as partes interessadas.

O detentor dos projetos de redução pode vender os créditos 
de carbono mesmo antes de eles serem emitidos, antecipando os 
recursos das vendas. Os compradores em potencial são os Go-
vernos interessados em diminuir as emissões de gases, empre-
sas privadas, e intermediários como bancos e consultorias. As-
sim, por meio do mercado de certificados de carbono, os agentes 
negociam direitos previamente determinados, amparados por 
um aparato institucional que sustentam às transações.

Os custos de transação estão presentes em cada etapa do 
processo de implantação de um projeto de Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo, tais como: na elaboração do contrato ini-
cial de apresentação do projeto; na validação; na aprovação; no 
registro no Comitê Executivo do MDL; no processo de monitora-
mento do projeto; na certificação; e na emissão dos certificados 
de emissões reduzidas. Estes custos são consequência  da incer-
teza, da assimetria de informações, da necessidade de elabora-
ção de contratos e dos custos burocráticos em geral resultantes 
da implantação de um projeto.

Esses custos somados às barreiras institucionais encon-
tradas em cada país, como legislação ambiental local, podem 
influir na quantidade de MDL em cada região. Um país desen-
volvido que ratifica o Protocolo pode reduzir suas emissões no 
próprio solo ou em outra nação, daí a necessidade de fazer a 
análise de onde será menos custoso implantar um projeto de 
redução de emissões, considerando não somente os custos de 
transformação, como também os de transação.

Custos muito elevados podem ser um entrave à entrada de 
novas empresas interessadas em implantar projetos de MDL.
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Outras contribuições para os aumentos dos custos de transa-
ção são os riscos decorrentes dos projetos de redução de emissões. 
Exemplos desses riscos são: performance do projeto de redução,ou 
seja, se o MDL realmente reduzirá as emissões propostas; de so-
berania de um país envolvido; de falência, oportunismo ou quebra 
de contrato da empresa; de não registro do MDL pelo Comitê Exe-
cutivo; de não-existência do mercado de carbono.

O Protocolo, na tentativa de minimizar esses riscos, opor-
tunismos ou incertezas sustenta-se numa gama de regras, orga-
nizações, e monitoramentos rigorosos. O aparato institucional 
se desenvolve para diminuir esses custos decorrentes das in-
certezas e falta de informações dos negociadores. Por exemplo, 
no início do processo para implantar um projeto de MDL, a em-
presa deve estimar suas diminuições de emissões. No entanto, 
os certificados de carbono somente serão emitidos depois das 
reduções serem  monitoradas, auditadas, e  verificadas. Outra 
tentativa de reduzir o oportunismo são as normas básicas que 
devem ser cumpridas para a aprovação de um projeto de MDL, 
tais como: obrigatoriedade de voluntariedade do participante; as 
reduções de GEE propostas devem ser adicionais a não existên-
cia do MDL; que tipos de projetos de redução de emissões são 
elegíveis; como é possível um projeto ser aprovado, registrado e 
certificado; qual o tempo de duração de um projeto; como será o 
processo de monitoramento. (UNFCCC, 2010, online). 

mecAnIsmo de desenvolvImento lImpo mundIAl

O levantamento de dados desta pesquisa inclui projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo mundiais que tiveram 
Certificado de Redução de Emissões emitidas até março de 
2009 (Godoy, 2010; Risoe, 2009; UNFCCC, 2010). O universo 
de análise global inclui 33 países e 472 projetos de MDL.
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Como conclusão, 78% do mercado de MDL mundial per-
tence a três países: Índia, 37%; China, 22%; Brasil, 19%. Em 
relação ao volume de redução de emissões verifica-se uma mu-
dança neste ranking principalmente em virtude do alto volume 
de alguns projetos existentes na Coreia do Sul (China - 43%; 
Índia - 23%; Coreia do Sul - 14%; Brasil - 11%). Em relação 
aos setores mais relevantes em termos de volume de redução de 
emissões destacam-se projetos de HFC e N2O (em número de 
projetos biomassa, energia hidrelétrica e eólica).

Para se analisar a performance dos projetos, “Sucesso de Re-
dução” é aqui definido como a medida que quantifica o cumpri-
mento de redução de emissões reais em comparação com o que 
foi estimado pelo proponente antes da MDL ter sido aprovado. No 
início do processo, quando um proponente de projeto deseja im-
plantar um MDL deve estimar a redução de emissões que planeja 
diminuir, e depois que o projeto é implantado deve verificar e mo-
nitorar as reduções de emissões que realmente foram reduzidas.

Ao considerar o desempenho do MDL em termos de número 
de projetos, a maioria dos projetos não cumpriu a estimativa de 
redução. O contrário ocorre em termos de volume de reduções 
de emissões, sendo que a maioria dos projetos atinge mais de 
91% do SR. Mundialmente, os setores mais eficientes são HFC 
e N2O (no Brasil, N2O e combustíveis fósseis), e os setores me-
nos eficientes são os de resíduos sólidos e agricultura (no Brasil, 
agricultura e resíduos sólidos).

custo de tRAnsAção de pRojetos de mecAnIsmo de desenvolvImento 
lImpo bRAsIleIRos

Este tópico é desenvolvido para mostrar as razões que pode-
riam afetar o “Sucesso de Redução” de projetos de MDL no Bra-
sil, identificando se os custos de transação poderiam influenciar 
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essas diferenças, e se estes custos são barreiras para desenvol-
ver um projeto de MDL. 

Analisando os projetos brasileiros verifica-se que 52% dos 
projetos cumpriu até 90% do que eles estimaram inicialmente. 
Com o intuito de identificar quais os motivos que afetam as di-
ferenças de SR nos projetos brasileiros, e as barreiras e motiva-
ções para implantarem um MDL foram enviados questionários 
aos detentores de projetos de MDL implantados no Brasil com 
certificados de redução de emissão emitidos até março de 2009. 
As questões foram elaboradas com o intuito de: verificar as mo-
tivações para implantar um MDL; levantar as possibilidades 
que justifiquem as incongruências existentes nos SR; verificar 
a influência dos custos de transação nessas diferenças; verificar 
a influência dos custos de transação na implantação de projetos 
de MDL.

As entrevistas foram elaboradas na tentativa de determinar 
qualitativamente a relevância dos custos de transação desde o 
início da decisão de implantar um projeto de MDL até a emissão 
efetiva dos créditos de carbono no mercado. Do total do univer-
so estudado de 86 empresas 41responderam à pesquisa (46%).

Com base nas análises efetuadas, conclui-se que como  ci-
clo do MDL é composto de diversas etapas, entremeadas por 
organizações e normas específicas, falhas de informação podem 
ocorrer, desencadeando problemas de cálculos, ineficiências 
das entidades intermediárias, além de negociações inadequa-
das. Os custos também podem atuar como barreiras para novos 
MDL, estando presentes desde a elaboração de contratos, levan-
tamento de informações, monitoramento, negociações, e demais 
gastos resultantes do arcabouço institucional que dá sustenta-
ção às relações entre as organizações existentes e as normas 
necessárias ao andamento do MDL. 

MIOLO 2 - PROCAM 13bOK-.indd   669 23/8/2013   12:05:11



Novos paradigmas, práticas... Pedro R. Jacobi (org.)670

A CQNUMC está atenta à diminuição dos custos de tran-
sação. Um exemplo é que o Comitê Executivo do MDL criou o 
MDL programático, por meio do qual diversos proponentes po-
dem fazer apenas um pedido junto ao Comitê, não sendo neces-
sário diferentes processo para cada interessado e sim um pedido 
geral. Esta é uma grande ferramenta, que embora ainda inci-
piente, está sendo bastante discutida nas reuniões do MDL. O 
Comitê do MDL também promove discussões constantes na pro-
cura de simplificar e consolidar as metodologias dos projetos.

conclusão

A conscientização maior dos países em relação ao aumento da 
concentração dos GEE na atmosfera, desencadeou a criação do Pro-
tocolo de Kyoto como tentativa de minimizar as emissões excessivas 
dos gases. A princípio, sua criação já foi um avanço, independen-
te dos objetivos propostos serem alcançados, ou de suas metas não 
serem muito agressivas. Kyoto sinaliza uma consciência global no 
sentido de que algo deve ser feito para mitigar as mudanças climá-
ticas, e não apenas uma tentativa de alteração de atitudes de uma 
minoria interessada.

O entendimento do Protocolo, bem como de suas atualizações, é 
tarefa bastante complexa, uma vez que se trata de documentos que 
utilizam linguagem de natureza técnica baseada no entendimento 
jurídico internacional. Suas regras nem sempre são objetivas e, em 
alguns pontos, caracterizadas pela ausência de definições claras e 
unívocas, o que provoca críticas e discussões que ocorrem desde 
sua criação até os dias de hoje. Isso foi comprovado neste traba-
lho, uma vez que a dificuldade em obter informações sobre o MDL 
é constantemente apontada pelos entrevistados desta pesquisa. No 
entanto, deve ser enfatizado que o Protocolo é um acordo que pres-
supõe a possibilidade de alterações na busca de melhorias e, segun-
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do suas premissas, por meio do aprendizado contínuo, espera-se que 
os erros sejam reduzidos para tornar todo o processo mais eficiente 
e adaptado à realidade.

A complexidade de Kyoto e, consequentemente, do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo resulta de uma série de insti-
tuições e organizações responsáveis pelo seu desenvolvimento. 
Ao mesmo tempo em que é necessário um aparato institucio-
nal para evitar oportunismos e falhas de procedimentos de im-
plantação de um MDL, o excesso de normas e de organizações 
acabam dificultando a implantação de novos projetos. Assim, 
surgem os custos de transação inerentes a todas as etapas do ci-
clo do projeto, que podem afetar a eficiência de um projeto e in-
fluenciar na decisão de um proponente em implantar um MDL.

Os custos de transação analisados neste trabalho, tan-
to os ex-ante, quanto os ex-post (Williamson, 1983; Willia-
mson, 1995) afetam o “Sucesso de Redução” dos MDLs 
brasileiros e são barreiras ao crescimento desse mercado de car-
bono. Os mais relevantes são os ex-ante, basicamente os decor-
rentes de falta ou falhas de informações, e os de mensuração e 
monitoramento. 

Em relação ao panorama mundial de distribuição dos projetos 
de MDL os países com maior número de MDLs são Índia, China 
e Brasil. Quando analisado o total de certificados emitidos, essa 
classificação se altera, e os países com maior volume reduzido são 
China, Índia, Coreia do Sul e Brasil. Os setores mais relevantes em 
termos de volume de redução de emissões são HFC, N2O, e quando 
analisado o número de projetos o setor de biomassa é o primeiro, se-
guido por energia hidrelétrica e eólica. Ao considerar o desempenho 
do MDL (“Sucesso de Redução”) em número de projetos, a maioria 
dos MDLs não cumpriu a estimativa de redução. No entanto, em 
termos de volume de reduções de emissões, a maioria dos projetos 
cumpriu mais de 91% do SR. 
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Resumo

Em um contexto de reconheci-
mento de grandes parcelas da so-
ciedade sobre os efeitos nefastos 
de certas atividades industriais 
sobre o meio ambiente, como a 
poluição de recursos hídricos, 
setores  industriais de grande im-
pacto ambiental, como o setor de 
papel e celulose, têm adotado di-
ferentes tipos de abordagens e es-
tratégias  no sentido de internali-
zarem seus impactos sobre o meio 

AbstRAct

In a context of recognition by 
large portions of society about 
the harmful effects of certain 
industrial activities on the envi-
ronment, such as the pollution of 
water resources, some industrial 
sectors with great environmental 
impact such as the pulp and pa-
per industry, have been adopting 
strategies aimed at internalizing 
their hazardous environmental 
impacts. This article examines 
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ambiente. Este artigo examina as 
estratégias de internalização  da 
gestão ambiental  na gestão hídri-
ca da empresa Suzano de Papel e 
Celulose nos últimos 30 anos. Os 
resultados da pesquisa demons-
tram que a empresa Suzano de 
Papel e Celulose passou de uma 
estratégia passiva a uma estraté-
gia proativa de internalização de 
seus impactos ambientais sobre 
os recursos hídricos.
 
Palavras-chave: Gestão de re-
cursos hídricos; Papel e celu-
lose; Estratégias ambientais  
empresariais .

the strategies adopted by the 
Companhia Suzano de Papel e 
Celulose in its water management 
in the last 30 years. The results 
show that the Companhia Suzano 
de Papel e Celulose has shifted 
from a passive strategic approach 
to a proactive one in the process 
of internalization of its impacts 
on water resources.

Key words: Water resource mana-
gement; Pulp and paper industry; 
environmental management stra-
tegies.
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IntRodução  

Central para o debate sobre meio ambiente e crescimento 
econômico a partir da década de 1970 tem sido o papel das 
empresas que, sendo historicamente parte do problema, passa-
ram a incluir o meio ambiente em suas atividades e na gestão 
de seus negócios. O presente artigo que resulta de Dissertação 
de Mestrado intitulada “Estratégias de internalização da gestão 
ambiental: o caso da gestão hídrica na etapa industrial da pro-
dução na Companhia Suzano de Papel e Celulose” tem o objeti-
vo de discutir as estratégias de internalização da gestão ambien-
tal à empresa Suzano de Papel e Celulose nos últimos 30 anos, 
com enfoque na gestão hídrica da etapa industrial da produção. 
Para tanto, adotou-se uma metodologia baseada em análise do-
cumental e em um estudo de caso na empresa Suzano de Papel 
e Celulose. A revisão bibliográfica foi realizada em materiais 
obtidos na CETESB/SP, na sede da Empresa Suzano e na As-
sociação Brasileira de Papel e Celulose (ABTCP-BRACELPA), 
além de Teses e Dissertações. Os dados para análise foram le-
vantados em revistas setoriais com foco em gestão ambiental 
e em papel e celulose e nos relatórios de Sustentabilidade da 
empresa Suzano dos últimos 10 anos. Nesta etapa buscou-se 
avançar na compreensão das alternativas tecnológicas do setor 
de papel e celulose com foco na gestão da água, conhecer os 
participantes no mercado de papel e celulose e suas iniciativas 
voltadas ao tema da sustentabilidade. Foram ainda realizadas 
visitas à fábrica e à sede da empresa Suzano, com realização de 
entrevistas com a gerência de meio ambiente e qualidade. 

A próxima sessão tem o objetivo de fornecer um embasa-
mento teórico com relação ao campo de pesquisas sobre interna-
lização da questão ambiental às organizações industriais.
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InteRnAlIzAção do meIo AmbIente nAs oRgAnIzAções 

Parte-se  do pressuposto de que a internalização do meio 
ambiente nas empresas é um processo heterogêneo, dependente 
de condições inerentes ao seu negócio e às suas competências 
internas, a escolha por determinadas estratégias ambientais 
recairá sobre aspectos que apresentem maior relevância para 
o negócio. Como exemplo, empresas exportadoras, de grande 
performance internacional, como é o caso do setor de papel e 
celulose, madeira e mineração tendem a sofrer maior pressão 
dos acionistas, consumidores e/ou órgãos de financiamento 
no sentido da adoção de uma postura pró-ambiente. O mesmo 
ocorre para empresas multinacionais. Para Donaire (1996), 
a  internalização do meio ambiente à organização ocorre em três 
fases: “percepção”, “compromisso” e fase de “ação efetiva”. Na 
fase de “percepção” a questão ambiental é percebida pela alta 
administração, porém fica muito mais no discurso da empresa 
do que na ação.  A segunda fase, chamada fase de “compro-
misso” é marcada pela contratação pela empresa de assessoria 
especializada para lidar com a questão ambiental, marcando a 
preocupação da alta administração da empresa em disseminar 
a gestão ambiental para outros níveis hierárquicos. Já em uma 
terceira fase, de “ação efetiva”, Donaire (1992) assinala que o 
meio ambiente instala-se na estrutura organizacional como fun-
ção importante da administração, interferindo no planejamento 
estratégico e nos processos decisórios da empresa. Ainda de 
acordo com o autor, nessa fase a responsabilização pelos impac-
tos ambientais negativos da empresa é repassada para todos os 
níveis da organização.  Donaire (1992) ressalta que a tendência 
é de que quanto mais poluente é a atividade da empresa, maior 
a importância adquirida pela área de meio ambiente. O autor 
menciona o caso da empresa Ripasa (atualmente controlada pe-
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los Grupos Suzano e VCP), produtora de celulose que, para re-
duzir riscos de problemas com a comunidade do entorno de sua 
fábrica, deu autoridade funcional ao departamento de meio am-
biente para interromper o processo produtivo na eventualidade 
de um acidente ambiental crítico. Uma forma de classificação 
que complementa a ideia do grau de envolvimento da alta admi-
nistração com a questão tecnológica é a proposta por Rohrich e 
Cunha (2004). Para esses, a base da análise seria não somente o 
envolvimento da organização com as metas de prevenção de ris-
cos ambientais, mas o tipo de tecnologia adotado nessa preven-
ção. Ou seja, para Rohrich e Cunha (2004), existem três grupos 
de empresas: “controle”, “prevenção” e “proatividade”. Esta 
classificação está montada em ordem crescente de preocupação 
e ação efetiva das empresas quanto ao meio ambiente. As em-
presas do grupo “proativo” seriam as que adotaram as melhores 
práticas ambientais, enquanto o grupo denominado “controle” é 
o que adotou as práticas mais simples. 

Também com foco na tecnologia, Maimon (1994) conside-
ra que as empresas assumem basicamente três linhas de ação 
quanto às pressões internas e externas de cunho ambiental. Na 
primeira linha de ação, a empresa  adapta-se  às regulamen-
tações ou exigências de mercado, incorporando equipamento 
de controle de saída da poluição (end of pipe) sem atentar para 
mudanças no processo produtivo ou no produto final. Podemos 
relacionar essa linha de ação com o grupo de empresas denomi-
nado por Rohrich e Cunha (2004) como “controle. Na segunda 
linha de ação, a empresa  adapta-se às exigências da legislação 
e às de mercado, modificando seu processo produtivo de forma a 
prevenir a poluição e problemas que possam prejudicar sua atu-
ação no mercado. Pode-se considerar que nessa segunda linha 
de ação a empresa procura prevenir a poluição modificando seu 
processo produtivo, o que pode ser denominado como tecnolo-
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gia processo integrada. Mas, como se trata de prevenção como 
resposta a legislação, podemos considerar que isso corresponde 
à classificação de “prevenção” de Rohrich e Cunha (2004). Ao 
adotar uma terceira linha de ação, a empresa  antecipa-se aos 
problemas ambientais futuros, em uma postura proativa e de 
busca pela eco-excelência cujo princípio é integrar a variável 
ambiental ao planejamento estratégico da organização, o que 
pode ser associado à “proatividade” de Rohrich e Cunha (2004).

 Autores como Dias (2008) acrescentam à sua tipologia, o 
chamado “liderança ambiental”, no qual as empresas observam 
as práticas mais avançadas do seu setor de atuação e incenti-
vam seus funcionários a trabalhar em prol do meio ambiente. 
São empresas que geralmente assumem a vanguarda em termos 
ambientais.

Finalmente, apresenta-se  duas últimas análises que consi-
deram a internalização da gestão ambiental nas empresas com 
caráter mais abrangente, classificando as estratégias das empre-
sas em três tipos.   

A classificação de Faucheux et al. (1998) denomina as es-
tratégias como: estratégia ambiental “do seguidor”, estratégia 
ambiental “defensiva”, e  estratégia ambiental “pró-ativa”.

No caso da estratégia ambiental “do seguidor”, a empresa 
não introduz inovações ou não faz lobby para mudanças na re-
gulamentação, mas se ajusta às novas regras de mercado con-
forme se torna necessário. Já para a estratégia “defensiva”, o 
meio ambiente é entendido como uma restrição suplementar 
às atividades da empresa. A internalização do meio ambiente 
corresponde apenas à internalização coercitiva dos custos ex-
ternos. A tônica deste tipo de internalização do meio ambiente 
na empresa é entrar em conformidade com a regulamentação vi-
gente. Esta é a situação do meio ambiente nas organizações até 
o início da década de 1980. No caso da estratégia “proativa”, 
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o meio ambiente é considerado elemento de competitividade 
extra-custo e, portanto, a introdução da gestão ambiental ocorre 
com o objetivo inicial de prevenir o impacto e de antecipar-se à 
evolução da regulamentação. 

Finalmente, para Seiffert (2007), as estratégias de interna-
lização do meio ambiente pelas empresas também podem ser 
classificadas em três estágios. No primeiro, chamado estágio 
“passivo”, a empresa não cumpre a regulamentação ambiental, 
considerando as questões ambientais como negativamente im-
pactantes ao lucro do empreendimento e não realiza investimen-
tos para controlar seus aspectos ambientais. A autora ressalta 
que, como consequências, a empresa torna-se alvo permanente 
de fiscalização, estando sujeita a multas e penalidades locais. 
Além disso, apresenta conflitos com partes interessadas1 e um 
grande potencial de perda de mercado. Em um segundo estágio, 
chamado de “reativo/seguidor”, a empresa busca cumprir a le-
gislação quando exigida pela fiscalização ambiental; no entanto, 
tenta postergar ao máximo os investimentos em controle am-
biental, estando sujeita a multas e penalidades legais e poten-
cial perda de mercado. No último estágio, chamado “proativo”, 
a empresa cumpre a legislação vigente e se antecipa a novas 
regulamentações. Seiffert (2007) ressalta que, nesse estágio, a 
empresa sabe que a prevenção é mais vantajosa que a reme-
diação. A empresa gerencia riscos, identifica inadimplências 
legais e as corrige, possuindo um sistema de gestão ambiental 
integrado às funções corporativas. Empresas nesse último es-
tágio tendem a manter um relacionamento de parceria com o 

1. Os chamados stakeholders, que podem ser definidos de forma ampla 
como quaisquer grupos de indivíduos que afetam ou podem afetar a 
empresa, a saber: consumidores, acionistas, governo, organizações não-
-governamentais, comunidade, fornecedores e compradores da empresa e  
funcionários.
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órgão ambiental, apresentando poucas chances para multas e 
penalidades. Há ainda a racionalização dos investimentos re-
sultando em maior lucratividade e melhores resultados opera-
cionais (conservação de energia e matéria-prima). Nesse sen-
tido, Seiffert (2007) identifica o perfil proativo com empresas 
estrategicamente inovadoras que consideram o meio ambiente 
como elemento de competitividade e tentam obter vantagens de 
mercado por meio de inovações tecnológicas e organizacionais. 

A partir da análise dos diversos autores e suas tipologias, 
constata-se certo grau de similaridade, variando conforme as 
peculiaridades do setor com relação a seus impactos ambientais 
e as pressões da legislação, dos acionistas, dos consumidores 
e de grupos ambientalistas. É importante considerar que, para 
efeito da presente análise, elabora-se uma tipologia síntese tri-
partite, a qual procura agrupar as semelhanças apresentadas 
pelos autores supracitados. O quadro a seguir apresenta uma 
síntese das diversas tipologias de estratégias de internalização 
do meio ambiente nas organizações:
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Tipologia de estratégias ambientais

Fonte: Donaire (1992); Maimon (1994); Faucheaux et al. (1998) ; Rohrich e 
Cunha (2004);  Seiffert (2007); elaborado por Oliveira, 2011

Feita a revisão bibliográfica, foram identificados os parâme-
tros que serviram de base para a análise, a saber: conformidade 
à legislação ambiental e/ou mercados; obtenção de vantagens 
competitivas com a implementação de medidas de caráter am-
biental; a postura da empresa frente aos riscos e/ou oportu-
nidades decorrentes da internalização da gestão ambiental; e 
questões relacionadas a recursos financeiros destinados ao meio 
ambiente, incluindo o valor pago por passivos ambientais e/ou 
multas decorrentes da não-conformidade.
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O perfil proativo é identificado com empresas estrategi-
camente inovadoras que consideram o meio ambiente como 
elemento de competitividade e tentam obter  vantagens com-
petitivas a partir da adoção de inovações tecnológicas e organi-
zacionais (Faucheux et al., 1998); 

Nesse contexto, o meio ambiente assume relevância estraté-
gica para a empresa, apontando para um novo paradigma tecno-
lógico e com implicações profundas na organização da produção 
e do consumo. Assim, gera uma nova perspectiva na agenda de 
negócios de empresas proativas, que pode ser estabelecida sob 
duas óticas distintas: o meio ambiente como base de negócios ou 
de desenvolvimento de ideias (Sanches, 2000). Tendo o meio am-
biente como base de negócios, a empresa pode identificar novas 
oportunidades para o desenvolvimento de processos, produtos e 
mercados que influenciarão seu ramo como um todo.  Ainda se-
gundo Sanches (2000), empresas que adotam o meio ambiente 
como base de seus negócios podem influenciar e alterar as exi-
gências de consumo nos mercados já existentes, obtendo vanta-
gens competitivas e ganhos de imagem.  Já como base de desen-
volvimento de ideias, o meio ambiente contribui como parte de 
uma análise crítica da forma como a sociedade e os negócios ope-
ravam no passado, levantando questões acerca dos paradigmas 
existentes e a construção de novos paradigmas (Sanches, 2000).

Para as empresas com perfil reativo ou defensivo (Faucheux 
et al., 1998), o meio ambiente é entendido como uma restri-
ção suplementar às atividades da empresa. A internalização do 
meio ambiente ocorre apenas como internalização coercitiva 
dos custos externos, portanto essas empresas se adaptam so-
mente quando exigidas a fim de entrarem em conformidade com 
a regulamentação vigente (Faucheux et al.,1998). Para essas 
empresas, o meio ambiente é considerado um custo necessário

. 
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O terceiro perfil, de empresas passivas, refere-se àquelas que 
tendem a ficar em séria desvantagem competitiva, já que não 
monitoram os avanços regulatórios e as exigências do mercado. 
Dependendo do setor em que atuam, tais empresas correm ris-
cos de acidentes com graves consequências econômicas e finan-
ceiras que podem levar ao término de suas operações.  Aquelas  
com um perfil estratégico passivo tornam-se alvos permanentes 
de fiscalização,  sujeitas a multas e penalidades legais e com  
elevado potencial de aquisição de passivos ambientais. 

Cabe ressaltar que a percepção pelas empresas das questões 
sobre os impactos ambientais negativos de suas atividades e as 
mudanças implementadas pelas mesmas decorrem em grande 
parte da ação conjunta das pressões regulatórias e das exigências  
do mercado.  No entanto, a imprevisibilidade e a incerteza ineren-
tes aos processos de deterioração ambiental ainda são utilizadas 
como argumentos em favor da manutenção e mesmo do aumento 
do consumismo. Tendo em vista a natureza de bens comuns de 
muitos recursos ambientais (ar, água), além dos valores intrínse-
cos do ambiente não captados pelo mercado, cabe ao Estado o 
papel de ajustar a atividade econômica para a conservação dos re-
cursos naturais tanto para as gerações  presentes quanto  futuras. 

A próxima sessão analisa o processo de internalização da 
gestão ambiental  na  gestão dos recursos hídricos na empresa 
Suzano de Papel e Celulose em Suzano, SP.

A cIA. suzAno pApel e celulose  

A Cia Suzano Papel e Celulose, fundada pelo imigrante Leon 
Feffer, é uma das empresas do Grupo Suzano2, que investe no 

2. Conjunto de empresas da Suzano Holding e da IPLF Holding, ou seja, 
Grupo Econômico Suzano.
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mercado de papel e celulose  há  85 anos3. No Brasil, além de se-
des administrativas, a empresa possui4: uma fábrica em Mucuri 
(BA), uma fábrica em Embu (SP), duas fábricas em Suzano  (SP) 
e Limeira (SP). Em 2010, a empresa anunciou mais um ciclo de 
crescimento, com o início da construção de mais duas fábricas: 
uma no estado do Maranhão e outra no estado do Piauí.

A empresa atua em dois mercados: celulose de mercado 
para empresas de 31 países e papel para 86 países. No mercado 
de papel tem quatro linhas de produtos: papéis não-revestidos, 
cut size ou papéis para escritório, papéis revestidos e papel car-
tão.  A Suzano Papel e Celulose - com receita anual de US$ 1,8 
bilhão - é um dos maiores produtores verticalmente integrados5 
da América Latina (Suzano, 2007). 

 Dados da empresa Suzano de Papel e Celulose (Suzano, 
2007; Suzano, 2010) indicam que, em 2008 e 2009, a empresa 
posicionou-se entre os 10 maiores produtores de celulose de 
mercado do mundo tornando-se  a segunda maior produtora glo-
bal de celulose de eucalipto. A empresa tem um histórico esta-
belecido de mais de duas décadas de exportação de produtos de 
papel e celulose para uma ampla base de mais de 180 clientes 
em mais de 80 países.

Os principais destinos de sua produção de celulose são: 
Ásia (44%), Europa (33%), América do Norte (7%) e Ásia/Amé-
rica Central (1%). Para o mercado interno destinam-se 15% da 
produção (Suzano, 2010),

3. SUZANO, Relatório  Anual de Sustentabilidade (2007).
4. Suzano: Relatório Anual de Sustentabilidade 2009.
5. Segundo Porter (1980:278) “A integração vertical é a combinação de 

processos de produção, distribuição, vendas e/ou outros processes eco-
nômicos tecnologicamente distintos dentro das fronteiras de uma mesma 
empresa” A integração vertical pode ocorrer entre dois ou mais processos 
contínuos de produção, onde o produto de um processo é o insumo para o 
outro subsequente.
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Os destinos dos papéis produzidos pela empresa em 2009 
foram: 53% para o mercado interno, 13% para a Ásia/América 
Central, 12% para a Europa, 11% para a América do Norte e 
11% para a América do Sul/Central.

 Segundo o gerente de Meio Ambiente e Qualidade da fábri-
ca em Suzano, o setor responsável por questões ambientais na 
empresa é uma Gerência executiva, subordinada diretamente à 
Diretoria Industrial, o que lhe dá destaque na estrutura da orga-
nização. Desde 2006 (Suzano, 2006), a empresa Suzano Holding 
criou Comitês de Sustentabilidade e Estratégia responsáveis por 
disseminar o conceito de sustentabilidade entre os funcionários 
e assessorar o Conselho de Administração do grupo Suzano no 
cumprimento de suas responsabilidades relativas à estratégia 
de longo prazo e seu planejamento. As metas de sustentabili-
dade da empresa são definidas anualmente pelo planejamento 
estratégico da empresa e são baseadas em Benchmarks, ou seja, 
no que está sendo feito no mercado, em empresas com perfil se-
melhante, ou seja, fábricas integradas produtoras de papel e ce-
lulose.  Tais metas são desdobradas para o restante da empresa. 

Cabe ressaltar que a empresa Suzano, assim como todo o 
setor de papel e celulose, precisa cumprir as exigências de qua-
lidade não só do produto, mas também do processo produtivo. 
As pressões relacionadas ao meio ambiente por parte dos mer-
cados importadores têm levado muitas empresas do setor a de-
senvolver tecnologias no sentido de diminuir e/ou eliminar suas 
emissões como é o caso do despejo de efluentes. 

Os investimentos em proteção ambiental em 2009  nas 
unidades industriais da empresa Suzano totalizaram R$ 7,01 
milhões, tendo ocorrido redução no consumo de água, ener-
gia, e na geração de resíduos sólidos e emissões atmosféricas  
(Suzano, 2010).  
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A presente análise parte do ano de 1986 quando a unidade 
fabril localizada em Suzano/SP realizou mudanças tecnológicas 
importantes em seu processo produtivo no sentido de melhorias 
ambientais6. A partir da implantação do chamado Projeto “O”, 
a empresa passou a adotar medidas voltadas à minimização de 
seus impactos ambientais, como, por exemplo, a instalação da 
primeira estação de tratamento de efluentes na fábrica. A seguir 
são apresentados os principais projetos relacionados à gestão 
hídrica na unidade fabril em Suzano/SP.

descRIção dos pRojetos AmbIentAIs nA empResA suzAno –  
1986 Até hoje

Nesse subitem são descritos os principais projetos implan-
tados na Suzano Papel e Celulose: Projeto “O”; Planta ECF; e 
Projeto “Q”. O quadro 1 na página a seguir apresenta as medi-
das adotadas pela empresa Suzano de Papel e Celulose em sua 
gestão ambiental desde meados da década de 80. Associada a 
essas medidas, uma coluna apresenta os instrumentos de polí-
tica ambiental vigentes na época, particularmente aqueles refe-
rentes à gestão da água. 

6. Informações fornecidas em entrevista telefônica pelo gerente da fábrica 
de Suzano em 23/09/2008.
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Quadro 1. Projetos de gestão ambiental na empresa Suzano e 
vetores de demandas ambientais na gestão de recursos hídricos

Fontes: Empresa Suzano, Brasil (Legislação). Oliveira, 2011.

Depreende-se da análise do quadro 1 que a internalização 
da questão ambiental ocorreu a partir de meados da década de 
1980, com a implantação do Projeto “O”. Esse projeto previu 
a total reformulação da Estação de Tratamento de Efluentes da 
unidade localizada no município de Suzano/SP, além da intro-
dução de tecnologias processo-integradas, como o fechamento 
do circuito água/licor. Além disso, se inicia o processo de subs-
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tituição de tecnologias - central de lavagem, caldeira de recupe-
ração, evaporação, caustificação e forno de cal - que culminaria 
com a eliminação do uso do cloro elementar (Cl) no branquea-
mento da celulose por meio de uma tecnologia de pré-branque-
amento. Em 1989 foi implantado um projeto de fechamento de 
circuito água/licor no processo de produção de celulose, item 
considerado fundamental para um efetivo programa de controle 
ambiental. Esse processo de substituição do cloro elementar no 
branqueamento para a produção da celulose ECF (Elemental 
Chlorine Free) terminou em 1992, quando toda a celulose pro-
duzida pela Suzano era do tipo ECF (Suzano, 2003).

A partir do início dos anos 2000, ocorreu  a implantação do 
Projeto “Q” – o qual permitiu ampliar a fabricação de celulose 
direcionando  U$ 47 milhões dos U$ 160 milhões do investi-
mento total para aperfeiçoar o controle ambiental. Cabe ressaltar 
que, prevenindo-se contra futuras reclamações da comunidade 
do entorno da fábrica, a empresa buscou com esse projeto apri-
morar a eficiência na emissão de gases odoríferos melhorando 
sensivelmente o cheiro característico das fábricas de celulose.

A análise do quadro 1  permitiu a subdivisão da interna-
lização do meio ambiente à gestão hídrica na empresa Suzano 
em três períodos, a saber: Projeto “O”, Projeto “ECF” e Proje-
to “Q”. A seguir são apresentados os referidos projetos e suas 
principais contribuições à gestão hídrica da empresa Suzano 
nos últimos 30 anos.

•  Projeto “O” (1986-1991)

Em 1986, a Suzano iniciou a implantação do Projeto “O”, 
que teve por objetivo a reforma da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) da unidade fabril situada em Suzano. Este é 
considerado o projeto mais importante do ponto de vista am-
biental na empresa, já que considerou medidas amplas como 
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a utilização de tecnologias processo-integradas, como o fecha-
mento de circuito água/ licor e o reaproveitamento de água para 
redução de emissão de poluentes ao meio ambiente. 

Com relação aos resultados obtidos em decorrência das mu-
danças tecnológicas implementadas pelo Projeto “O”, cabe ser 
ressaltada a  redução na vazão do efluente entre 1986 e 1989 de 
100 m3 para 85 m3 por tonelada de papel. Da mesma forma, a 
carga orgânica – medida pela DBO - era de 14 ton/dia em 1986, 
foi reduzida  para cerca de 2 ton/dia em 1989.

A reformulação da Estação de Tratamento de Efluentes - 
ETE envolveu o tratamento para a remoção dos sólidos suspen-
sos (tratamento primário) com o gradeamento para retirada de 
sólidos grosseiros e decantação. Em seguida, para remoção da 
matéria-orgânica solúvel, foi implantado o tratamento secundá-
rio que incluiu o tratamento biológico em lagoas aeradas para 
remoção de matéria orgânica biodegradável.

Cabe notar que até 1991 não havia preocupações com relação à 
medição das emissões de organoclorados. Porém, a partir do Projeto 
“O” inicia-se na empresa a implantação de mudanças tecnológicas 
importantes para a remoção dos organoclorados em seu processo, 
tais como: alterações no processo de cozimento; e alterações no pro-
cesso de branqueamento utilizando pré-branqueamento com oxigê-
nio e melhorando a lavagem da massa preta contendo licor negro 
e fibras de celulose provenientes da digestão dos cavacos. Nesse 
ponto pode-se questionar a motivação da empresa naquele momento 
para reduzir a presença dos organoclorados em seus efluentes; esse 
período coincide com o momento de intensificação das exigências 
ambientais nos mercados importadores europeus7, os quais eram, 

7. A empresa Suzano alegou, por intermédio de sua Central de Documenta-
ção e Memória, que não possui dados referentes a seus países importado-
res nas décadas de 1980 e 1990. Por esse motivo, a autora desse trabalho 
utiliza dados do BNDES para exportações do setor de papel e celulose 
nos referidos períodos.
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até a década de 1990, os principais importadores de celulose bran-
queada brasileira, seguidos pela América do Norte e Ásia/Oceania 
(BNDES, 1996).

A seguir, será apresentado o Projeto “ECF” (Elemental 
Chlorine Free) e seus principais resultados.

•  Projeto “ECF” (1992-2002)

Incluiu modificações no processo de branqueamento da ce-
lulose com a substituição do cloro por dióxido de cloro (Cl

2
O). 

Com relação aos resultados do Projeto “ECF”, a empresa 
registrou a primeira redução significativa na vazão de efluen-
tes, passando de 100 m3/ton em 1986 para 55 m3/ton em 1994. 
Pode-se considerar que a redução na vazão do efluente significa 
que a empresa está utilizando o insumo água com mais eficiên-
cia, o que reduz sua necessidade de captação.

As primeiras medições para AOX na empresa foram apre-
sentadas em 2001 (Suzano, 2003) e registraram valores de 0,076 
kg/Adt, ou seja,  seus níveis de emissão estavam abaixo do valor 
máximo recomendado pela Comunidade Europeia, que é de 0,25 
kg/ADT (Chair, Hall e McCubbin, 2002) e do padrão proposto 
para a empresa Suzano que é de 1,83 kg/Adt (Suzano, 2003). 
Da mesma forma, para o parâmetro cor, a redução se deve ao 
cozimento mais eficiente, à deslignificação, à lavagem eficaz e ao 
controle e recuperação das perdas de licor (Piotto, 2003).

A DQO do efluente tratado por sua vez, ficou dentro da faixa 
de referência do IPPC e abaixo do valor recomendado pelo selo 
verde Nordic Swan que são respectivamente, 8-15 kg O

2
/Adt e 

30 kg O
2
/Adt. (IPPC, 2000  apud Piotto, 2003).

A seguir, são apresentados os principais resultados do Pro-
jeto “Q”, implantado ao longo dos anos 2003/2005.
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•  Projeto “Q” (2003-até hoje)

Cabe destacar que, além de ter dado continuidade às me-
lhorias implantadas pelos Projetos “O” e “ECF”, o Projeto 
“Q” acrescentou novas tecnologias para a redução da carga de 
efluentes líquidos e resíduos sólidos. Foram instalados equipa-
mentos de controle da poluição do processo industrial, e de tec-
nologia para desodorização; Com relação aos efluentes hídricos, 
iniciou-se o monitoramento das cargas de  compostos organoclo-
rados (AOX) nos efluentes (Suzano, 2006). 

 A motivação para a busca por redução das emissões parece 
dever-se à necessidade de ampliação da produção, com grandes 
investimentos nas fábricas para atender os mercados externos. 
Dados da Suzano (2003) demonstram que as exportações de ce-
lulose foram direcionadas principalmente para os mercados da 
Europa (45%), Ásia (30%) e América do Norte (24%). No mes-
mo ano, houve crescimento das economias americana e chine-
sa, cuja importação de celulose cresceu 15% em 2003 (Suzano, 
2003). Pode-se concluir que, além de atender às exigências de 
seus mercados importadores – em particular americanos e euro-
peus - a melhoria nos índices ambientais foi uma condição para 
a outorga da licença para ampliação da fábrica. 

A partir de 2001, a empresa Suzano de Papel e Celulose 
passou a monitorar os índices de dioxinas (compostos organo-
clorados) em seu efluente, o que revela a inclusão do parâmetro 
AOX como determinante da qualidade das emissões hídricas da 
empresa. Cabe ressaltar que a legislação brasileira ainda não 
adotou parâmetros de AOX na descarga de efluentes industriais, 
apontando que a empresa Suzano de Papel e Celulose adotou 
definitivamente padrões internacionais para medir a qualida-
de de seus efluentes. A estratégia da empresa quanto à pre-
sença de organoclorados em seus efluentes tem sido, portanto, 
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de adaptar-se com relação às exigências de seus mercados no 
exterior, os quais estabelecem padrões toleráveis de compostos 
organoclorados em efluentes de celulose (Selo Nordic Swan e o 
IPPC, por exemplo). 

Os resultados obtidos com o Projeto “Q” também incluem a 
redução na vazão do efluente, a qual manteve a tendência de redu-
ção do uso da água. Por fim, quanto aos índices de DBO, verificou-
-se o aumento na emissão de DBO entre os anos de 2003 e 2004 
(de 1,8 ton/dia para 2,5 ton/dia); Conforme SUZANO (2006), esse 
aumento na  DBO deveu-se à implantação do Projeto “Q”, que 
desestabilizou temporariamente o sistema de efluentes.

conclusões

Os resultados obtidos por essa pesquisa sugerem que três 
fatores têm sido determinantes para as mudanças na gestão hí-
drica na empresa, a saber: a legislação, que estabelece padrões 
de emissão de efluentes hídricos em corpos d’água; a pressão 
da opinião pública, notadamente a partir de meados da década 
de 1980 com relação à presença de compostos organoclorados 
(dioxinas) em efluentes de papel e celulose; e as exigências dos 
mercados importadores, como, por exemplo, quanto à certifica-
ção ambiental dos processos produtivos. Os resultados desta 
análise  também indicam  que a empresa Suzano de Papel e 
Celulose nos últimos 30 anos passou de uma estratégia passi-
va com relação ao meio ambiente para uma estratégia proativa 
incorporando as exigências de seus mercados – notadamente 
os importadores -  e da legislação. Cabe ressaltar que o caráter 
proativo na internalização das questões ambientais por parte 
da empresa Suzano revela-se apenas em relação à legislação 
e ao mercado interno brasileiros,  que  ainda não incorporaram 
muitas das demandas ambientais dos mercados internacionais 
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onde a empresa Suzano atua. Com relação a seus mercados no 
exterior, a estratégia da empresa foi reativa, já que suas me-
didas de proteção ambiental foram resultado das exigências e 
padrões impostos nos países importadores como, por exemplo, 
a substituição do cloro no branqueamento da celulose. Conclui-
-se, portanto, que o meio ambiente tornou-se elemento-chave 
de competitividade e permanência no mercado para a empresa 
Suzano de Papel e Celulose.
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