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Capítulo I - Ambientalismo e Contexto Sócio Ambiental

	O ambientalismo é o alicerce de sustentação da vida no nosso mundo. Nenhum animal conseguiu, na história do planeta Terra, alterar tanto o meio ambiente como fez o ser humano. E o ponto triste de tudo isso é que a grande maioria das mudanças que o homem produziu foram predatórias.

	A visão imediatista do homem, em decorrência da “evolução do modelo capitalista, desmatou florestas, extinguiu animais, poluiu rios, contaminou os aqüíferos, aterrou mangues, produziu inundações de grandes áreas, intensificou a desertificação, lançou poluentes no ar, e até alterou o clima. Simplesmente não seria possível enumerar todos os danos que a (des)civilização causou neste planeta que luta para continuar azul.

	Atualmente somos presos nesta imensa rede de cumplicidade predatória. Por mais que sejamos simpáticos a ideais preservacionistas e por mais que sejamos ativistas ambientais, não conseguimos viver sem tomarmos parte em algum elo predatório. Quando andamos de carro produzimos fumaça. Quando usamos a eletricidade pactuamos com a estação geradora (hidrelétrica, nuclear, termoelétrica, etc) e todas as indústrias envolvidas (construtoras, metalúrgica, etc). Até a grande parte dos alimentos que consumimos vêm de áreas que foram desmatadas, isso sem falar nas indústrias de embalagens, estruturas de transporte e distribuição, etc.

	Mesmo que sejamos pessoas conhecedoras da área ambiental, a Legislação, os direitos e deveres a serem cumpridas, as maiorias das pessoas carecem de uma visão holística do próprio meio em que as circundam. E para ilustrar tal idéia quando adquirimos uma bicicleta nova em folha podemos constatar que o alumínio é o resultado de processamento siderúrgico da bauxita (indústria, consumo de energia, etc) que foi extraída de uma mina a céu aberto em algum lugar do mundo (talvez Carajás). Uma mochila de nylon (derivado de petróleo, indústria têxtil, consumo de energia, etc), uma peça de roupa, tudo ocasiona algum impacto; enfim, por mais que sejamos conscienciosos, somos cúmplices desta cadeia predatória.

	É triste chegarmos à conclusão de que qualquer coisa que fazemos está contribuindo em alguma escala para a degradação ambiental no planeta. No entanto, seria mais triste ainda se simplesmente aceitássemos todas essas coisas como uma fatalidade e nada fizessemos.



Meio Ambiente e Desenvolvimento

Muito se tem falado e escrito sobre a relação entre o desenvolvimento sócio-econômico e a utilização e proteção do meio ambiente.  Estabeleceu-se claramente a complexidade da conexão entre esses processos ou sistemas, o que revela a interdependência profunda que se manifesta em, pelo menos, três âmbitos:
A possibilidade de fazer com que o desenvolvimento seja sustentado, o que requer que se possa contar com uma base ambiental sólida sobre a qual prever as futuras condições de vida;
A identidade que existe entre o manejo racional dos recursos e do meio ambiente e o desenvolvimento a longo prazo - ou seja, o destino de uma região está essencialmente condicionado por sua ação sobre os meios naturais nos quais repousa;
A relevância que o meio ambiente tem assumido para definir os níveis de bem-estar da comunidade.
Nesse sentido, tanto a proteção ambientar, em face da crescente demanda, como a potencialização de novas possibilidades de oferta ambiental adquirem relevância extraordinária, cuja influência sobre o desenvolvimento se torna cada vez mais significativa.  Não é sem razão que uma das principais características do subdesenvolvimento latino-americano é a deterioração ambiental, cujos níveis não apenas superam os do mundo desenvolvido, mas aparecem claramente como um handicap para o próprio desenvolvimento.
Dados esses elementos básicos, é necessário perguntar quais são as alternativas possíveis para se enfrentar as questões ambientais, superando as dificuldades de todo tipo.

A GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Dentro do quadro anterior, as possibilidades de ação cabem em três níveis fundamentais:
	Recuperação do meio ambiente degradado.

Avaliação da degradação futura do meio ambiente.
Potencialização de recursos ambientais.


RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DEGRADADO

Na América Latina, os níveis atingidos pela degradação ambiental fazem com que a tarefa prioritária seja precisamente a recuperação desses meios danificados, antes que se produzam processos irreversíveis.  Entre estes, caberia destacar, por razões estritamente metodológicas, pois estão normalmente inter-relacionados e se apresentam de forma simultânea ou sucessiva, os seguintes:
a) a degradação do solo em virtude de processos de erosão e desertificação.
b) a derrubada da floresta, com todas as conseqüências conhecidas.
c) a poluição das águas continentais (rios, lagos, lençóis subterrâneos).
d) a poluição do solo como resultado do inadequado manejo dos resíduos e do uso indiscriminado de fertilizantes, pesticidas e herbicidas.

De qualquer maneira, deparamo-nos com problemas de extrema gravidade e que estão comprometendo o bem-estar e o desenvolvimento.  Existe hoje, na América Latina, um nível prioritário de problemas que exigem, antes de mais nada, a destinação de recursos e esforços técnicos e organizativos para sua resolução.  Não se trata, pois, de problemas futuros do meio ambiente, mas de problemas do passado, herdados pela sociedade atual, cuja resolução deve ser imediata para evitar a destruição irreversível dos recursos ambientais.

Entre os problemas mencionados, cabe destacar a preocupação específica com o manejo, disposição e tratamento dos resíduos sólidos, aspecto no qual há alguma experiência na América Latina, ao mesmo tempo em que existem problemas de grande gravidade não resolvidos.  Essa questão dos resíduos, analisada mais detalhadamente adiante, aparece como a mais urgente na região.  Pode-se afirmar quase com total certeza que se trata de um problema não resolvido e concomitante ao maior flagelo de que padece a América Latina: a pobreza.  Os assentamentos humanos precários e/ou espontâneos, nascidos de ocupações provocadas por tragédias sociais maiores, como a migração para as cidades, causadas, por sua vez, pelo desenvolvimento desigual, pelas secas ou inundações, pelas guerras, pela atração que significa a urbe em termos de oportunidade etc., caracterizam-se precisamente por suas deploráveis condições ambientais e sanitárias.
Os pobres são os usuários contínuos de um meio ambiente degradado, o que significa, para eles, doenças, pragas, água insuficiente, calor ou frio, poeira, sujeira, lixo etc. A isso se soma uma infra-estrutura precária, serviços insuficientes ou simplesmente inexistentes, construções medíocres, falta de esgoto, ausência de sistemas de coleta de lixo e resíduos, além de delinqüência, prostituição, desnutrição, vagabundagem, problemas psíquicos, desemprego etc.  Nesse trágico quadro de nossos cinturões de miséria, a degradação do meio desempenha papel nada secundário.  A pobreza deixa assim de ser meramente um conceito sócio-econômico para mostrar sua face física, real, concreta: as favelas, "villas miseria", “pueblos jóvenes", " poblaciones callampa" etc.


AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUTURA DO MEIO AMBIENTE

O segundo nível de preocupações fundamentais já não se refere tanto ao dano passado, mas à prevenção de degradações futuras do meio ambiente.  Compreende todo o campo das avaliações do impacto ambiental das ações humanas, dos projetos, em seus aspectos tanto físico-químicos, ecológicos ou biológicos, como sociais, políticos, econômicos ou culturais.  Já não se trata de recuperar níveis perdidos de qualidade ambiental, mas de conservar os existentes, por mais baixos que sejam, buscando evitar ou controlar efeitos ambientais negativos do projeto.
Trata-se, sobretudo, de realizar a avaliação de impacto ambiental (AIA) dos principais projetos de desenvolvimento nacional, regional ou local.  Nos países subdesenvolvidos (especialmente em termos de industrialização), raramente se pode considerar que um projeto seja marginal do ponto de vista de seu impacto sobre o conjunto da economia.  Pelo contrário, parte essencial dos projetos tem caráter claramente estrutural, com importante efeito sobre o sistema econômico global.  Em outras palavras, não é possível aceitar o princípio neoclássico da não-influência do projeto sobre os mercados afetados pela atividade - mercados tanto de produtos e subprodutos como de insumos.  O mais comum é precisamente o projeto conduzir a uma mudança fundamental na oferta dos bens ou serviços que vai gerar e, inclusive, na demanda por recursos específicos.  Esses recursos serão empregados nas diferentes fases do projeto, desde as matérias-primas que serão utilizadas, até o uso do solo e da infra-estrutura e a ocupação de recursos humanos.  Esse caráter, denominado "estrutural" do projeto, é provocado, entre outros, pelos seguintes fatores:
a) debilidade dos setores econômicos.
b) concentração da atividade econômica.
c) baixo nível de atividade;
d) baixo nível de ocupação da mão-de-obra;
e) subutilização de recursos;
f) manutenção insuficiente da infra-estrutura;
g) fragilidade ecossistêmica.

A análise desses elementos faz com que tampouco no campo ambiental se possa falar de “impacto marginal" do projeto, em termos de sua contribuição e em comparação à contribuição do resto das atividades do setor.  Justifica-se, assim, em grande número de projetos, a realização de estudos de impacto ambiental, uma vez que tanto o grau atual de deterioração como as características do meio latino-americano a requeiram, como início de ações sérias e decididas nesse campo.
Entre os efeitos mais importantes e que não podem ser deixados de lado ao se estudarem projetos, em especial os que produzem bens físicos como conseqüência da transformação de recursos naturais com a ajuda de fontes de energia, está a geração de resíduos sólidos.  Uma vez que na América Latina não se conta com legislação nem regulamentação adequadas, há o perigo potencial de uma disposição inadequada dos resíduos em qualquer projetos que os produza.  Este é, portanto, um tema fundamental a ser considerado em qualquer AIA.


POTENCIALIZAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS

Um âmbito não menos básico de preocupações ambientais é constituído pela utilização positiva do meio ambiente no processo de desenvolvimento.  Trata-se da valorização de recursos que nunca foram incorporados à atividade econômica, aqueles tradicionalmente considerados inúteis.  Essa potencialização deve ser feita naturalmente, sem colocar em perigo a própria disponibilidade do recurso ao submetê-lo a uma superexploração indiscriminada.

RevisÃO DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE APLICAÇÃO DE AIA EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Em primeiro lugar, os países latino-americanos em geral têm-se esforçado para medir os impactos de certas atividades de evidente importância para a economia nacional em função dos problemas representados por seus efeitos regionais.  Esse é o caso dos grandes projetos de infra-estrutura.  Esses estudos nem sempre efetuados dentro da ortodoxia das AIA, nem seguidores de um procedimento técnico irrepreensível, apresentaram uma resposta à inquietação da opinião pública, particularmente dos indivíduos afetados.  Esse fato, por si só, já é positivo, pois a América Latina, até pouco tempo atrás, era completamente impermeável ao problema, exceto pela ação de algumas organizações não-governamentais (ONGs), sobretudo no campo da difusão ou criação de consciência, atuação às vezes malvista pelas idades.  Não podemos ignorar também a preocupação autêntica dos governos de inteirar-se de outros resultados de seus investimentos, principalmente os sociais e ambientais.  Os sociais, por seus claros efeitos políticos nas sociedades democráticas; os ambientais, pela crescente consciência de sua relevância.  A partir da insuficiência da análise econômica das vantagens, foi sendo gerida uma preocupação real pela avaliação dos projetos em outros termos.
Dentre os projetos com maior número de estudos de impacto ambiental, encontram-se as represas, os aeroportos, os parques industriais e as linhas de trens metropolitanos.  Existem antecedentes sobre uma série de projetos na Colômbia, em especial no Departamento de Antióquia, onde vários estudos, promovidos sobretudo pelo governo, tiveram um papel de destaque na elevação do nível e do tom da discussão sobre o meio ambiente e suas conseqüências para o desenvolvimento.
Foram realizados estudos importantes sobre represas, na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai e em outros países.  No caso de Colbún-Machicura, no Chile, embora o estudo tenha sido mais ou menos profundo, a crítica foi incisiva ao destacar o seu caráter ex-post, isto é, a AIA foi feita sobre um projeto já decidido, quando não mais havia possibilidade de se executarem ações importantes.  Apenas se pôde estimar a Gravidade de certos impactos para efeitos puramente documentais, sem que a avaliação cumprisse sua função fundamental, como ferramenta de Correção.  Portanto, a AIA limitou-se ao papel de recomendar a continuação ou paralisação do projeto.  Como, na segunda hipótese, não é possível interromper a atividade sem a perda de significativos investimentos, a AIA aparece como um freio ao desenvolvimento.  Esse argumento é utilizado pelos defensores do projeto (qualquer que sejam suas razões para fazê-lo), pelos detratores políticos, pela burocracia em busca de legitimação das próprias atividades em prejuízo do ambiente, pelos inimigos do meio ambiente e da ecologia etc.  Conclui-se que é preferível nem sequer dar-se ao trabalho de implementar um estudo de impactos ambientais em tais condições, que conduzem ao desprestígio da instituição que o solicita ou promove, e também ao questionamento da metodologia.  Trata-se, em suma, de um exercício de pouca ou nenhuma utilidade, a não ser lastimar os danos futuros.  E, como foram gastos recursos em sua realização, a situação poderá piorar: órgão público responsável pela qualidade ambiental poderá ser acusado como o causador de novas degradações ambientais, faltando assim aos deveres que a sociedade lhe confiou.
Essa é, com maior ou menor ênfase, dependendo do país, a realidade da aplicação dos estudos de AIA.  Há uma incompreensão básica a respeito de seu emprego como instrumento de previsão de efeitos e impactos, sobretudo a longo prazo.  No entanto, a AIA representa às vezes a única possibilidade de se obter alguma projeção para um horizonte desse tipo.  Por isso, os estudos ex-post têm, na realidade, pouco significado e cumprem um papel meramente informativo, sem serem absolutamente instrumentos de política.
Além das experiências nacionais, foram tentadas, na região, ações em nível regional ou sub-regional, buscando dar aos estudos um limite geográfico ecossistêmico mais amplo do que a divisão político-administrativa dos países.  Isso foi feito sobretudo em grandes bacias hidrográficas, como, por exemplo, nos casos da bacia de Guayas (Equador), da bacia do Prata (Argentina, Uruguai, Bolívia, Brasil e Paraguai) ou da bacia amazônica, onde se tentou elaborar estudos de impacto ambiental para importantes projetos de desenvolvimento.
No terreno específico do manejo de resíduos, a experiência latino-americana é francamente pobre, e poucas são as experiências globais que tiveram êxito.  Registram-se apenas alguns sucessos parciais, de alcance regional ou local, promovidos por comunidades com maior consciência, mas que não respondem a um padrão nacional, a uma política.  A desocupação de " lixões" em zonas urbanas foi, por exemplo, efetivada em algumas cidades como Buenos Aires, Medellin ou Santiago.  Entretanto, persistem nessas cidades outros pontos que estão longe de apresentar uma face positiva.  Foram tomadas providências sobre alguns problemas extremamente graves, mas localizados, em que se tenha gerado urna preocupação consistente e coerente por parte do poder público, central e/ou local.


CAPÍTULO II – POLÍTICAS AMBIENTAIS

A POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL

	Durante muitos anos, o desenvolvimento econômico decorrente do período da Revolução Industrial coibiu que os problemas ambientais fossem considerados. O meio ambiente era predominantemente visto como acessório do desenvolvimento, e não como parte intrínseca dele. A poluição e os impactos ambientais do desenvolvimento desordenado eram visíveis, mas os benefícios proporcionados pelo progresso os justificavam como um “mal necessário”, algo com que se deveria resignar. 
	O país que primeiro percebeu a necessidade e urgência da intervenção do poder público sobre as questões ambientais foram os Estados Unidos, ainda na década de 1960. Paradoxalmente, o país considerado o paraíso do não-intervencionismo foi que primeiro promoveu a intervenção regulamentadora no meio ambiente, através da “Avaliação dos Impactos Ambientais” (AIA), formalizada nos Estados Unidos em 1969. 
	No caso do Brasil, a política ambiental brasileira nasceu e se desenvolveu nos últimos quarenta anos como resultado da ação de movimentos sociais locais e de pressões vindas de fora do país. Do pós-guerra até 1972 – ano da Conferencia de Estocolmo –, não havia propriamente uma política ambiental, mas sim, políticas que acabaram resultando nela. Os temas predominantes eram o fomento à exploração dos recursos naturais, o desbravamento do território, o saneamento rural, a educação sanitária e os embates entre os interesses econômicos internos e externos. A legislação que dava base a essa política era formada pelos seguintes códigos: de águas (1934), florestal (1965) e de caça e pesca (1967). Não havia, no entanto, uma ação coordenada de governo ou uma entidade gestora da questão. 

 

Nessa época, o desenvolvimento do país tinha como uma de suas bases o investimento público nas áreas de petróleo, energia, siderurgia e infra-estrutura, associado aos capitais privados investidos nas indústrias de transformação, que viabilizavam a industrialização por substituição de importações. Na década de 1960, porém, esse modelo de desenvolvimento foi sendo redefinido e, ao final da década, em função da poluição gerada por tais atividades, demandas ambientais começaram a surgir. 
	Em 1970, um relatório formulado pelo Clube de Roma em associação com o grupo de pesquisas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) foi publicado com o titulo de Limites do Crescimento. Esse documento apresentava modelos que relacionavam variáveis de crescimento econômico, explosão demográfica, poluição e esgotamento de recursos naturais, com ênfase nos aspectos técnicos da contaminação – devido à acelerada industrialização e urbanização – e no esgotamento dos recursos naturais, em função da explosão demográfica. Os objetivos desse documento eram: obter uma visão mais clara dos limites do planeta e das restrições que ele impunha à população e às suas atividades e identificar os elementos que influenciavam o comportamento dos sistemas mundiais e suas interações, advertindo para uma crise mundial, caso essas tendências se perpetuassem. 
	Dois anos depois, foi promovida na cidade de Estocolmo a Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da qual o Brasil foi um dos participantes. As questões ambientais levantadas diziam respeito às poluições do ar; da água e do solo derivadas da industrialização, as quais deveriam ser corrigidas. O objetivo dessa reunião era encorajar a ação governamental e dos organismos internacionais para promover a proteção e o aprimoramento do meio ambiente humano. As propostas apresentadas na Conferência de Estocolmo tiveram como base os dados divulgados pelo relatório do Clube de Roma. No entanto, tanto a análise dos problemas quanto as medidas propostas para a sua solução tinham um caráter muito pontual, privilegiando basicamente a correção dos problemas apontados. 
	Dessa conferência resultaram os princípios que representaram compromissos entre as nações. Ela recomendava ainda a assistência técnica e financeira, atribuindo a “instituições nacionais apropriadas, as tarefas de planejamento, gerenciamento e controle dos recursos ambientais”. A posição do Brasil em relação às questões ambientais colocadas pela conferencia, endossada pelos demais países do chamado Terceiro Mundo, foi bastante clara: o crescimento econômico não deveria ser sacrificado em nome de um ambiente mais puro. Os delegados brasileiros até reconheceram a ameaça da poluição ambiental, mas sugeriram que os países desenvolvidos deveriam pagar pelos esforços dessa purificação. Além disso, o Brasil discordou da relação direta entre crescimento populacional e exaustão dos recursos naturais, opondo-se fortemente às propostas de medidas de controle de natalidade. 
	Um terceiro componente sustentado pela posição brasileira causou ainda muita polêmica: segundo os delegados brasileiros, a soberania nacional não poderia ser mutilada em nome de “interesses ambientais mal-definidos”. O princípio da soberania nacional, o direito de uma nação explorar seus recursos de acordo com as suas prioridades, foi obsessivamente declarado pelo Brasil. Uma das razões para isso dizia respeito à disputa com a Argentina em torno do uso da Bacia do Prata. Assim, os elementos básicos da política externa brasileira da época – de afirmação da sua soberania no sentido de optar por não sacrificar o desenvolvimento econômico em nome do meio ambiente – “sairiam assim vitoriosos de Estocolmo e viriam então a modelar as políticas ambientais internamente”. 
	No cenário internacional, por sua vez, a partir da Convenção de Viena (1985), uma nova ótica sobre a questão ambiental, agora preventiva, caracterizaria a década de 1980. Seus principais objetivos eram o de proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos possivelmente resultantes das atividades que modificavam a camada de ozônio, tais como o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e a proliferação de doenças como o câncer de pele. De acordo com este novo enfoque, o mecanismo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) – instrumento típico de prevenção – tornou-se uma condição a ser cumprida para obtenção de concessões para implantação de projetos possivelmente nocivos ao meio ambiente. 
         Essa medida teve seus reflexos no Brasil através da Constituição Federal de 1988 na qual se explicitava que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, dependeriam de prévio licenciamento por órgão estadual integrante do Sisnama sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
         O decreto 99.274 de 1990, que regulamentou a Lei 6938/81 e suas modificações posteriores, explicava o procedimento para o licenciamento ambiental, prescrevendo que o prévio licenciamento de atividades e obras utilizadoras dos recursos ambientais seria feito pelos devidos órgãos estaduais competentes – incluindo o técnico e o político –, cabendo ao Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) fixar os critérios básicos exigidos para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Os Estudos de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), em cada caso específico, ficam a cargo do órgão concessor da licença através do chamado Termo de Referência. 
	Com o avanço tecnológico da década de 1980, o aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico dos problemas ambientais e o impulso observado pelo movimento ecológico, a questão central voltou-se para a sobrevivência da espécie humana no planeta. Assim, o debate que havia se centrado basicamente nos impactos adversos que o meio ambiente sofria por causa do desenvolvimento deu origem a uma nova questão: quais seriam as perspectivas de desenvolvimento a partir de um meio ambiente degradado? Era preciso assim agir de forma responsável em relação ao meio ambiente, de modo a garantir os recursos naturais necessários à sobrevivência das futuras gerações.  Nascia a partir dessa idéia o conceito de Desenvolvimento Sustentável. 
	A ótica preventiva da política ambiental dos anos 1980 cedia lugar a uma nova ótica, agora integradora que passava a combinar os aspectos econômicos e sociais com os ambientais, em busca tanto da preservação do meio ambiente, como também de formas mais racionais de utilização dos recursos naturais com vistas à preservação das gerações futuras. A pauta da política ambiental internacional precisava, portanto, ser redefinida e o principal documento que representou esses esforços foi o Relatório Bruntland – mais conhecido como Nosso Futuro Comum – de 1987, através da iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). 
	Participaram da confecção desse documento foros setoriais que promoveram a discussão de problemas ambientais globais com a participação ativa de organizações não-governamentais internacionais. Novos temas de política ambiental foram assim redefinidos no mundo e a necessidade de um novo pacto entre as nações geraria uma nova conferência internacional, a Unced-92 (Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento), conhecida como Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, Brasil. 
	
A Eco-92 

	Foi uma tentativa de reunir representantes de todos os países do mundo para discutir e divulgar a nova concepção de Desenvolvimento Sustentável que estava em voga, a partir da publicação do Relatório Brundtland. Esse evento significou para o Brasil ter que enfrentar a crise ambiental e ao mesmo tempo retomar o desenvolvimento, fortalecendo a democracia e a estabilidade da economia. O problema do desenvolvimento deveria ser finalmente resolvido sob uma ótica ambiental e socialmente sustentável.
	O período pré-Eco-92 foi farto de medidas emergenciais com vistas ao atendimento da opinião pública internacional. Entre elas, podemos citar: bombardeio dos campos de pouso dos garimpos, fechamento do poço de testes nucleares construído na Serra do Cachimbo, demarcação do território Ianomâmi, entre outros [xxii] . A preparação para a participação na Unced-92 através da elaboração do relatório nacional para a definição das posições brasileiras pela Comissão Interministerial de Meio Ambiente (Cima), coordenada pelo Itamarati (Ministério das Relações Exteriores), foi um sinal significativo de que o tema meio ambiente se tornava matéria importante da política externa do país. A Cima coordenou representantes de 23 órgãos públicos para a elaboração do relatório nacional com as posições do Brasil para a Unced-92. Foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, transformada mais tarde em Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Como resultado das discussões do evento, o controle da poluição industrial e da gestão do ambiente urbano foi priorizado como uma questão de cidadania local, dos governos locais e do mercado de crédito e tecnologias. A água que bebemos, o ar que respiramos, a contaminação dos alimentos que consumimos, o lixo e os resíduos que produzimos, as áreas verdes e de recreação e lazer ou o silêncio de que desfrutamos agora seriam problemas do mercado e da cidadania – a ser provida pelos governos locais.

 Agenda XXI

	Principal documento resultante da Conferência que apresentou um esboço de programas que podem ser considerados instrumento fundamental para a elaboração de políticas públicas em todos os níveis e que privilegiavam a iniciativa local. Nela, questões como Desenvolvimento Sustentável, Biodiversidade, Mudanças Climáticas, Águas (doces e oceanos) e Resíduos (tóxicos e nucleares) tornavam-se problemas do planeta e da Humanidade e assumiam o novo centro da temática ambiental, abordados em seus capítulos. A Agenda, no entanto, não teve a força de lei das convenções e necessitava de cerca de 600 bilhões de dólares anuais para ser implantada no mundo. Além disso, sofreu com o denominador mínimo provocado pelo consenso exigido nos encontros internacionais, o que tornou o texto muitas vezes vago, sem prazos, nem compromissos. 
	

Conferência Ambiental Rio +10

Ocorrida em 2002 em Johannsburg, África do Sul. Essa conferência objetivou dar continuidade à discussão iniciada pela ECO-92. A discussão incidiu sobre ações mais voltadas à:
	erradicação da pobreza;

a globalização;
	questões energéticas;
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL);
	Protocolo de Kyoto;
	mudanças climáticas, entre outros.

	A Rio +10 reconheceu a importância e a urgência da adoção de energias renováveis em todo o Planeta e considerou legítimo que os blocos regionais de países estabelecessem metas e prazos para cumpri-las. No entanto, não conseguiu fixá-las para todos os países, o que foi uma derrota, atenuada apenas pela decisão de que o progresso na implementação de energias renováveis seja revisto periodicamente pelas agências e instituições especializadas das Nações Unidas, o que abrirá assim caminhos para futuras negociações.
	Os impactos da Conferencia Rio +10 na política ambiental brasileira e nas futuras decisões dos países desenvolvidos em relação ao meio ambiente ainda são uma incógnita. Para alguns participantes, pouco se avançou em relação à Eco-92, realizada no Brasil há dez anos. Já os grupos ligados aos governos acreditam ter havido progressos que devem ser comemorados. Representantes das Organizações das Nações Unidas e funcionários governamentais ligados à questão ambiental que participaram do encontro lembram que, embora modestos, importantes avanços foram conquistados: definiram-se compromissos com relação à ampliação do saneamento básico no mundo e a redução do desmatamento; iniciou-se a restauração dos estoques pesqueiros, além de haver sido criado um novo sistema de gerenciamento de produtos químicos. Também houve progressos em relação ao combate à pobreza e, embora os Estados Unidos tenham mantido a decisão de não assinar o Protocolo de Kyoto, Rússia e Canadá garantiram sua adesão ao documento que estabelece o controle da emissão de gases poluentes na atmosfera. 
	Para as organizações não-governamentais e os ambientalistas, no entanto, a Conferência foi um fracasso. Na analise de Frank Guggenheim, diretor-executivo do Greenpeace, a participação do Brasil na Rio + 10 foi marcada pela contradição: o país calou-se sobre os novos projetos nacionais de hidrelétricas e usinas nucleares, enquanto defendeu a meta mundial de 10% de energia proveniente de fontes renováveis até 2010. 
         Em conclusão, a política ambiental brasileira propriamente dita se desenvolveu de forma tardia em relação às demais políticas setoriais do país e em função das pressões externas dos países desenvolvidos. A Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, não chega a completar uma década de existência.
         No entanto, não foi isso o que aconteceu no caso do Brasil desse último século. A política ambiental brasileira não foi abordada, na prática, sob uma ótica integrada às demais áreas com ela relacionadas, como as de saúde e de saneamento, por exemplo. Essas áreas, que foram alvo de políticas setoriais próprias, exercem e sofrem impactos extremamente visíveis sobre o meio ambiente. Para se ter uma idéia, o lançamento de esgoto a céu aberto é, segundo o IBGE, hoje, a degradação ambiental mais freqüente nas cidades brasileiras, o que gera, por conseqüência, um impacto negativo na saúde coletiva, especialmente a infantil. 
	A política ambiental ideal seria aquela que incorporasse as diversas dimensões da vida humana em sociedade, o que inclui as suas dimensões sociais, ambientais, políticas e econômicas. O planejamento deve assim orientar-se em torno do princípio de sustentabilidade, entendido aqui como o principio que fornece as bases sólidas para um estilo de desenvolvimento humano que preserve a qualidade de vida da espécie no planeta. A dimensão ambiental deve, por isso, integrar de forma relevante a política de desenvolvimento das nações em geral. A adoção da perspectiva ambiental significa reconhecer que todos os processos de ajuste setorial e de crescimento estão condicionados pelo entorno biofísico local, nacional e global. Deve, portanto, ser combinada com outras perspectivas críticas baseadas na preocupação com os direitos humanos, com os valores da autonomia nacional e da identidade cultural dos povos a que se referirem. 


CAPÍTULO III – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL


AS LEIS AMBIENTAIS DO BRASIL

A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo. Porém, mesmo não sendo cumpridas de maneira adequada, as 17 leis ambientais mais importantes podem, sem margem de dúvida,  garantir a preservação do grande patrimônio ambiental do país. São as seguintes:
 
01 - Lei da Ação Civil Pública - número 7.347 de 24/07/1985.
Lei de interesses difusos, trata da ação civil publica de responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio artístico, turístico ou paisagístico. 
 


02 - Lei dos Agrotóxicos - número 7.802 de 10/07/1989.

A lei regulamenta desde a pesquisa e fabricação dos agrotóxicos até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização e também o destino da embalagem.
Exigências impostas :
- obrigatoriedade do receituário agronômico para venda de agrotóxicos ao consumidor.
- registro de produtos nos Ministérios da Agricultura e da Saúde.
- registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
- o descumprimento desta lei pode acarretar multas e reclusão. 
 
03 - Lei da Área de Proteção Ambiental - número 6.902 de 27/04/1981.

Lei que criou as "Estações Ecológicas ", áreas representativas de ecossistemas brasileiros, sendo que 90 % delas devem permanecer intocadas e 10 % podem sofrer alterações para fins científicos. Foram criadas também as "Áreas de Proteção Ambiental " ou APAS, áreas que podem conter propriedades privadas e onde o poder público limita as atividades econômicas para fins de proteção ambiental. 
 
04 - Lei das Atividades Nucleares - número 6.453 de 17/10/1977.

Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com as atividades nucleares. Determina que se houver um acidente nuclear, a instituição autorizada a operar a instalação tem a responsabilidade civil pelo dano, independente da existência de culpa. Em caso de acidente nuclear não relacionado a qualquer operador, os danos serão assumidos pela União.Esta lei classifica como crime produzir, processar, fornecer, usar, importar ou exportar material sem autorização legal, extrair e comercializar ilegalmente minério nuclear, transmitir informações sigilosas neste setor, ou deixar de seguir normas de segurança relativas à instalação nuclear. 
 
05 - Lei de Crimes Ambientais - número 9.605 de 12/02/1998.

Reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. A pessoa jurídica, autora ou co-autora da infração ambiental, pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. A punição pode ser extinta caso se comprove a recuperação do dano ambiental. As multas variam de R$ 50,00 a R$ 50 milhões de reais.
Para saber mais: www.ibama.gov.br. 
 
06 – Lei da Engenharia Genética – número 8.974 de 05/01/1995.

Esta lei estabelece normas para aplicação da engenharia genética, desde o cultivo, manipulação e transporte de organismos modificados (OGM) , até sua comercialização, consumo e liberação no meio ambiente. A autorização e fiscalização do funcionamento das atividades na área e da entrada de qualquer produto geneticamente modificado no país, é de responsabilidade dos Ministérios do Meio Ambiente , da Saúde e da Agricultura. Toda entidade que usar técnicas de engenharia genética é obrigada a criar sua Comissão Interna de Biossegurança, que deverá, entre outros, informar trabalhadores e a comunidade sobre questões relacionadas à saúde e segurança nesta atividade. 
 




07 – Lei da Exploração Mineral – numero 7.805 de 18/07/1989.

Esta lei regulamenta as atividades garimpeiras. Para estas atividades é obrigatória a licença ambiental prévia, que deve ser concedida pelo orgão ambiental competente. Os trabalhos de pesquisa ou lavra, que causarem danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão, sendo o titular da autorização de exploração dos minérios responsável pelos danos ambientais. A atividade garimpeira executada sem permissão ou licenciamento é crime. Para saber mais: www.dnpm.gov.br. 
 
08 – Lei da Fauna Silvestre – número 5.197 de 03/01/1967.

A lei classifica como crime o uso, perseguição, apanha de animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos derivados de sua caça, além de proibir a introdução de espécie exótica (importada ) e a caça amadorística sem autorização do Ibama. Criminaliza também a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto. Para saber mais: www.ibama.gov.br. 
 
09 – Lei das Florestas – número 4.771 de 15/09/1965.

Determina a proteção de florestas nativas e define como áreas de preservação permanente (onde a conservação da vegetação é obrigatória) uma faixa de 30 a 500 metros nas margens dos rios, de lagos e de reservatórios, além de topos de morro, encostas com declividade superior a 45 graus e locais acima de 1.800 metros de altitude. Também exige que propriedades rurais da região Sudeste do país preservem 20 % da cobertura arbórea, devendo tal reserva ser averbada em cartório de registro de imóveis. 
 
10 – Lei do Gerenciamento Costeiro – número 7.661 de 16/05/1988.

Define as diretrizes para criar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ou seja, define o que é zona costeira como espaço geográfico da interação do ar, do mar e da terra, incluindo os recursos naturais e abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre. Permite aos estados e municípios costeiros instituírem seus próprios planos de gerenciamento costeiro, desde que prevaleçam as normas mais restritivas. Este gerenciamento costeiro deve obedecer as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ). 
 
11 – Lei da criação do IBAMA – número 7.735 de 22/02/1989.

Criou o Ibama, incorporando a Secretaria Especial do Meio Ambiente e as agências federais na área de pesca, desenvolvimento florestal e borracha. Ao Ibama compete executar a política nacional do meio ambiente, atuando para conservar, fiscalizar, controlar e fomentar o uso racional dos recursos naturais. 
 
12 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano – número 6.766 de 19/12/1979.

Estabelece as regras para loteamentos urbanos, proibidos em áreas de preservação ecológicas, naquelas onde a poluição representa perigo à saúde e em terrenos alagadiços 
 
13 – Lei Patrimônio Cultural - decreto-lei número 25 de 30/11/1937.

Lei que organiza a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, incluindo como patrimônio nacional os bens de valor etnográfico, arqueológico, os monumentos naturais, além dos sítios e paisagens de valor notável pela natureza ou a partir de uma intervenção humana. A partir do tombamento de um destes bens, ficam proibidas sua demolição, destruição ou mutilação sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN. 
 
14 – Lei da Política Agrícola - número 8.171 de 17/01/1991.

Coloca a proteção do meio ambiente entre seus objetivos e como um de seus instrumentos. Define que o poder público deve disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora; realizar zoneamentos agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas atividades produtivas, desenvolver programas de educação ambiental, fomentar a produção de mudas de espécies nativas, entre outros. 
 
15 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – número 6.938 de 17/01/1981.

É a lei ambiental mais importante e define que o poluidor é obrigado a indenizar danos ambientais que causar, independentemente da culpa. O Ministério Público pode propor ações de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados.Esta lei criou a obrigatoriedade dos estudos e respectivos relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). 
 
16 – Lei de Recursos Hídricos – número 9.433 de 08/01/1997.

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo humano, produção de energia, transporte, lançamento de esgotos). A lei prevê também a criação do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. 
 
17 – Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição – número 6.803 de 02/07/1980.

Atribui aos estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões ambientais para a instalação e licenciamento das industrias, exigindo o Estudo de Impacto Ambiental. 
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AVALIAÇÃO A1 – Gestão Ambiental


Tutor: Renato Cosmi 
Nome: ______________________________________________________
Data:___/___/____	
Cidade/Estado: ______________________		
Todas as avaliações e dúvidas devem ser enviadas para o e-mail do professor do curso: Prof° Renato Cosmi  e-mail:   renato.cosmi@hotmail.com

Questões com 50% do primeiro módulo. 

01) Correlacione o termo “ambientalismo” com o processo da Gestão Ambiental.


02) Produza com suas palavras um pequeno texto que insere os seguintes elementos: pobreza, América Latina, degradação do meio ambiente.


03) Quando falamos em Políticas Ambientais, estamos tratando de um processo de reorganização no que tange ao meio e seus aspectos sistemáticos: as entidades, as leis, movimentos, documentos e etc.

a) Em relação a essas políticas, fale o que venha ser Agenda XXI, quando foi criada e qual sua importância. 

b) Quais os temas abordados na discussão da Conferência Ambiental Rio +10? 


04) Após estudar e analisar criticamente as leis brasileiras elabore 03 (três) questões acerca das leis que aparecem no conteúdo. 
OBS: Procure desenvolver questões com certo teor de criticidade. 






AVALIAÇÃO A2 – Gestão Ambiental


Tutor: Renato Cosmi 
Nome: ______________________________________________________
Data:___/___/____	
Cidade/Estado: ______________________		
A segunda avaliação do primeiro módulo são os slides modulo1.ppt  que estão em anexo aos arquivos deste curso.

