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Apresentação

Superando o enigma do bagre: negociando os conflitos da
política ambiental brasileira
Nesse livro em suporte eletrônico, um conjunto de artigos trata a
evolução da gestão ambiental pelo enfoque do entendimento de
conflitos ambientais, que opõem diferentes perspectivas de
utilização dos recursos ambientais e as conseqüências de umas
formas de utilização sobre as demais, podendo constituir-se em
impactos positivos ou negativos, estes últimos por vezes chegando
a inviabilizar potenciais de aproveitamento.
O conflito ambiental, cuja eclosão teve seu episódio mais visível
quando o Presidente da República reclamou de um bagre jogado na
sua mesa (por conta de um caso de licenciamento de uma
hidrelétrica, que estava emperrado) pode ser trabalhado para que
as energias aí presentes auxiliem a economia a girar num sentido
mais sustentável. Essa é a hipótese geral da pesquisa cujos
resultados aparecem nesses trabalhos.
A Evolução do papel do Estado brasileiro em relação ao meio
ambiente
Nas décadas recentes, o Estado brasileiro passa por uma revisão de
seu papel em relação à promoção do desenvolvimento, o que no
campo do meio ambiente marca uma trajetória de sócio oficial do
desenvolvimento predatório, para um Estado mais moderno, que
incorpora as necessidades de administração ambiental. Uma
trajetória ainda inacabada, mas de qualquer forma desenhada no
horizonte.
A crise ambiental brasileira tem raízes históricas na fase colonial já
marcada por esgotamento de recursos e empobrecimento de
ecossistemas, associado à monocultura. Outra fase passa pelos
impactos localizados da mineração e pelo desenvolvimento da
industrialização incipiente de substituição de importações,
geradora, com os centros urbanos de proporções ainda contidas, de
poluição orgânica localizada.

As tradições de uma racionalidade econômica de aproveitamento
sem prudências do território com fronteiras agrícolas sempre
passíveis de expansão, foram pano de fundo para os períodos de
associação dos projetos nacionais de desenvolvimento com a
economia transnacional, transpondo para o país processos de
transformação de alto potencial de impacto ambiental, em
tecnologias industriais e agrícolas, acentuados pelos padrões
históricos de localização e concentração das atividades no espaço.
As infra-estruturas de transportes e energia, viabilizadoras dos
grandes pólos de transformação, representaram por sua vez frentes
de degradação. O desemprego tecnológico no campo e as buscas
de oportunidades nas frentes de ocupação agrícola, no garimpo,
nos grandes aglomerados urbanos, fazem da mobilidade da
população de baixa renda o principal aspecto da relação populaçãomeio ambiente na realidade brasileira, ocasionando inclusive
determinados padrões epidemiológicos associados à precariedade
dos assentamentos nas chamadas periferias urbanas. Na área de
Mata Atlântica, somam-se a estas dinâmicas aqui brevemente
lembradas a transformação da zona costeira numa frente de (re)
ocupação, com os investimentos em estradas “aproximando” dos
mercados dos grandes centros urbanos os terrenos próximos ao
mar para aproveitamento imobiliário do atrativo sol e praia.
O Estado promotor desta peculiar concepção de progresso,
concentrador de benefícios e disseminador dos ônus sociais e
ambientais, era um Estado que concentrava as decisões longe das
regiões impactadas pelos projetos de desenvolvimento e
compartimentava os incipientes setores governamentais de
administração ambiental em escalões decisórios subordinados a
diferentes áreas administrativas, impedindo o amadurecimento de
políticas ambientais globalizantes. Recursos naturais como florestas
e pesca dentro da área de Agricultura, controles de poluição na
área de políticas de Interior, recursos hídricos subordinados à
política Energética, garantindo-se sempre a primazia dos
aproveitamentos econômicos e suas demandas de infra-estrutura
em relação a padrões de usos mais equilibrados.
O movimento de democratização promove um
transformação institucional cujo amadurecimento
sendo atingido, embora em ritmo desigual entre
unidades da Federação e entre estas e a União,
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reviravolta que tornou a separar em compartimentos a área da
gestão ambiental em nível federal.
Marcas dessa evolução são a reunião/unificação dos aparatos
institucionais de gestão de meio ambiente e recursos naturais, a
constituição das instâncias participativas representadas pelos
Conselhos abertos a entidades não governamentais, a formulação
de políticas mais abrangentes de meio ambiente, uma nova ordem
jurídica embasada na Constituição de 88.
A diversificação de atores sociais envolvidos com iniciativas
ambientais é elemento dinamizador deste movimento, podendo-se
destacar neste campo as atividades do Ministério Público em nome
dos interesses difusos e o movimento, de fôlego crescente, de
incorporação de regras de gestão ambiental por parte de setores
empresariais.

Evolução da gestão ambiental
Diferentes dinâmicas de capacitação institucional na área de meio
ambiente vêm sendo impulsionadas desde a segunda metade dos
anos 80, e embora apresentando variações de ritmo em diferentes
períodos políticos e variações em seu alcance de uma para outra
unidade da Federação, compõem um extraordinário esforço de
implantação da administração ambiental no Brasil.
Os planos de ação ora são dinamizados pela busca de rotinas de
controle, como no caso dos processos de licenciamento; ora por
intervenções de caráter regional, dedicadas mais à conservação de
recursos, ou mais à reversão de quadros de poluição e degradação,
por exemplo, em projetos como as ações voltadas a conjuntos de
Mata Atlântica ou às Bacias de rios de importância regional; ora por
planos nacionais, como o Gerenciamento Costeiro.
Evoluem da esfera federal para os estados e regiões, ou de
iniciativas estaduais para serem incorporados em políticas
nacionais. A frente diplomática, voltada aos acordos globais,
demanda, especialmente a partir da Rio 92, desdobramentos
internos. Paulatinamente, as culturas burocráticas setoriais que
dificultavam a construção de políticas integradas no interior das
novas agências ambientais foram cedendo lugar a projetos naquela
direção.

Este é um processo em curso em unidades estaduais, que
lamentavelmente estancou na esfera federal: o estabelecimento de
instâncias
integradoras
e
formuladoras
de
processos
decisórios/definidores de políticas ainda é uma carência em várias
situações, quando se constata que os esforços por desenvolver
planos de ação ainda representam muito mais uma agregação de
propostas de especialistas do que a sua síntese globalizante,
verdadeiras estratégias de intervenção.
O aspecto fundamental para uma avaliação crítica da política
ambiental corrente no país é o exercício desigual e por diversas
vezes pouco integrado dos instrumentos de gestão ambiental.
Controles ambientais através de licenciamento e fiscalização;
monitoramento; planejamento ambiental; educação ambiental;
estabelecimento de áreas protegidas, por exemplo, frequentemente
seguem padrões históricos de pouca ou nenhuma integração entre
si, seja pela já citada tradição de burocracias setoriais distintas,
seja inclusive pelas diferenças de alocação de recursos na
implantação dos diferentes instrumentos, gerando a coexistência de
programas com razoável nível de capacitação institucional com
outros onde há absurda escassez de recursos humanos e materiais.
Em muitos casos, trabalha-se com a demanda básica de garantir a
implantação e o respeito ao instrumento de gestão – um controle
de poluição, ou uma unidade de conservação - sem que se
disponha de instrumentos para uma avaliação crítica do alcance das
ações desenvolvidas, o que seria um dos resultados de um
monitoramento ambiental competente.
Por outro lado, a análise de um diagnóstico abrangente dos
diferentes estágios de implantação do Sistema de Meio Ambiente
nas unidades da Federação, como o que foi desenvolvido pelo MMA
com recursos do PNMA, no início dos anos 2000, permite perceber
os avanços reais em termos de uma capacitação mínima, que
somando os aportes das mais variadas oportunidades trazidas por
projetos específicos e diferentes políticas, já aproxima o sistema da
possibilidade de desenvolver um novo padrão de gestão ambiental,
globalizante e efetivo, em diferentes estados brasileiros.
Em termos amplos, uma questão central é identificar o tipo de
política ambiental que o país está perto de capacitar-se para
cumprir, mediante esta evolução acima brevemente esboçada.

Grosso modo, o desenho dos instrumentos de gestão volta-se para
um controle dos efeitos negativos das atividades transformadoras
do meio ambiente. Seja restringindo o alcance da remoção de
vegetação ou períodos de captura de populações animais; seja
exigindo reduções nas emissões de poluentes; seja subtraindo
conjuntos naturais aos usos correntes, predatórios, através de sua
assimilação a unidades de conservação.
De forma geral, os planos ambientais – zoneamentos ecológicos e
econômicos – que são instrumentos de gestão que avançam mais
na direção de uma proposição abrangente de potenciais econômicos
sustentáveis, rivalizam com os monitoramentos ambientais na
lamentável posição de atividade em estágio mais precário de
implementação.
Onde os planos ambientais foram concebidos, os limites se situam
na falta de mecanismos para promover os usos sustentáveis entre
os diferentes atores sociais, e nas dificuldades dos próprios meios
de controle ambiental para lidar com demandas de novos usos de
recursos naturais que vinham sendo objeto de políticas de restrição
de uso. Promover e autorizar em lugar de controlar e impedir.
Agilizar, não mais criar obstáculos. Não é este o universo cultural,
burocrático e legal das instituições de meio ambiente, o que em
muitas situações é respaldado pela mentalidade preservacionista –
e não sustentável - das entidades não governamentais.
Evidentemente, não se caminha aqui para defender qualquer tipo
de afrouxamento dos controles ambientais, obviamente necessários
na convivência com dinâmicas econômicas e espaciais predatórias,
e que inclusive demandam ainda muito reforço, bastando verificar
situações gritantes que ocorrem em cada região do País. O que se
busca evidenciar é que numa ótica de promoção da
sustentabilidade devemos ser capazes de aplicar instrumentos de
gestão que combinem o controle ambiental com estímulos e
facilidades para novas práticas adequadas de usos de recursos.
O que ressalta de avaliações de diferentes analistas de
experimentos desenvolvidos em planos regionais, é justamente a
percepção de que faltam iniciativas que forneçam efeitos de
demonstração de novas práticas, conquistando produtores e
usuários dos recursos para novas alternativas econômicas, bem
como instrumentos gerenciais que incorporem a facilitação e a
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Se queremos avançar para promover e incentivar práticas
sustentáveis; se queremos que uma nova economia passe a
concorrer no uso dos recursos ambientais, das florestas e das
águas, com a velha economia predatória que se viabiliza
externalizando seus custos ambientais, devemos ir além da
internalização dos custos pelos controles ambientais, o que é um
processo lento e sujeito a um jogo de pressões em que os velhos
interesses buscam viabilizar-se indefinidamente, protelando a
adoção de controles.
O equilíbrio das pressões no jogo de conflitos passa por permitir e
incentivar as novas economias sustentáveis. Essa visão é tanto
mais estratégica quanto se entende a urgência de gerar novas
oportunidades de trabalho e negócios numa realidade marcada pela
dificuldade do acesso ao emprego e às vagas de trabalho,
associada às evoluções das tecnologias de produção e à lógica de
integração de mercados e economias em escala mundial, com
alteração dos tempos de produção e circulação de mercadorias.
A economia predatória em sua inércia significa aproveitamentos de
recursos onerosos em termos ambientais ao mesmo tempo que
deixa de aproveitar vários potenciais do conjunto de recursos de
uma região. Os novos aproveitamentos sustentáveis podem
significar a incorporação ao universo dos que têm acesso ao
consumo de contingentes excluídos pela dinâmica da economia
tradicional. A margem de resiliência ecológica em cada eco-região é
um recurso de uso comum que dá base ao desenvolvimento e às
diferentes estratégias de sobrevivência.
Nesse sentido, as tendências recentes da integração econômica não
geram apenas desafios e impasses para a política ambiental;
trazem também oportunidades, como o movimento de crescente
preferência de grupos de consumidores por marcas e produtos
associados ao respeito ao meio ambiente, gerando um cenário em
que as empresas percebem vantagens competitivas em
desenvolver sistemas de gestão ambiental adequados.
A política ambiental brasileira avançou parcialmente numa nova
frente estratégica de evolução, representada pela descentralização
das ações para os municípios. Ainda subdimensionada, em parte

devido a receios justificáveis em relação às pressões políticas locais
(como se estas pressões não existissem nas outras instâncias), em
parte pelos receios das antigas burocracias quanto às perdas de
importância e poder com a delegação de atribuições, a verdade é
que a descentralização se impõe a partir dos conteúdos da
Constituição de 88, constituindo-se num dos elementos centrais do
processo de democratização da sociedade brasileira.
No campo do meio ambiente esse aspecto é central, devendo-se
lembrar como a centralização das decisões foi fator fundamental
para a imposição das decisões de projetos de desenvolvimento com
grande impacto ambiental sem qualquer consulta às populações
das regiões afetadas. De outro lado, do ponto de vista da dinâmica
de conflitos ambientais e sua negociação, é difícil imaginar
caminhos de avanço sem que se garanta a participação dos
interesses locais na formulação dos planos de desenvolvimento.
Boa parte dos conflitos que cercam as Unidades de Conservação ou
planos de Gerenciamento Costeiro advêm da precariedade dos
mecanismos de incorporação dos agentes locais no debate e
negociação das decisões da burocracia ambiental, que dessa forma
facilitam que interesses predatórios conquistem as sociedades
locais para a visão das medidas de proteção ambiental como
decisões extrarregionais que impedem o progresso do lugar.
Dificilmente a escassez de recursos humanos e materiais das
agências estaduais poderá ser contornada, e padrões adequados de
desempenho dos controles ambientais atingidos, sem que os
poderes municipais tornem-se efetivos agentes das políticas
ambientais, assumindo as responsabilidades pela qualidade
ambiental na esfera de suas competências.
Diferentes experiências brasileiras mostraram exemplos de
otimização de recursos do sistema de meio ambiente e ampliação
da efetividade da política ambiental a partir da implantação de
políticas municipais de amplo escopo (Porto Alegre, Vitória, São
Sebastião, Santo André). De outro lado, quando os municípios se
ausentam dos processos de construção das políticas ambientais
regionais, criam-se lacunas graves nestes processos, afetando a
dinâmica de programas como o Gerenciamento Costeiro ou a
própria gestão de bacias.

As políticas de recursos hídricos passaram a ser estruturadas com
base em Comitês de Bacias, instâncias participativas. Os conflitos
ambientais aqui são tradicionalmente conflitos pelo uso e controle
dos recursos. Os contornos de gestão propostos, com cobrança
pelos usos da água em que a poluição encarece o recurso,
introduzem as questões de qualidade.
A primeira vista, este aspecto é reforçado com estratégias como a
implantada no Rio Grande do Sul, em que o enquadramento dos
corpos d’água é feito de início, o que precipita a discussão das
metas de qualidade ambiental para a bacia, trazendo para a pauta
a avaliação crítica dos processos econômicos implantados nas áreas
rurais e urbanas e amplifica a demanda por negociações entre os
setores envolvidos nas deliberações.
Planos de bacia como o do rio Pirapama, em Pernambuco,
constituem-se em propostas abrangentes de desenvolvimento
sustentável, que propõem como desafio a busca de alternativas
para sua dinamização efetiva, ou seja, avançar dos diagnósticos e
propostas para as novas práticas. De outro lado, em diferentes
realidades regionais percebe-se uma saturação de mecanismos de
participação para debater pautas ambientais – gestão de bacias,
gerenciamento costeiro, colegiados da mata atlântica – o que por
vezes dificulta a constituição de novos foros de participação.
Isso demanda estratégias que otimizem os mecanismos de
participação e definam pautas integradas de gestão ambiental
regional, visando incorporar efetivamente os diferentes atores na
democratização do processo decisório, de forma que haja repasse
das discussões para as organizações da sociedade civil e
acompanhamento real daquilo que é decidido.
Não apenas representatividade e legitimidade, mas o exercício
crítico indispensável à desejada quebra dos monopólios de poder de
burocracias setoriais muitas vezes associadas a lógicas decisórias
vinculadas a grupos de interesses específicos, que sustentam a
apropriação da água e dos demais recursos ambientais numa
perspectiva distante da idéia de múltiplos usos.
Aqui, a distância entre a formulação de planos ambientais
abrangentes e sua implementação, a dificuldade em encontrar
mecanismos que alavanquem a operacionalização das novas
propostas, se somam ao estágio incipiente da gestão ambiental

municipal para conspirar contra o avanço para um novo patamar,
em que os recursos ambientais sejam gerenciados de forma
integrada e sustentável. A dinamização dos planos concebidos
dentro da visão do desenvolvimento sustentável é inseparável da
incorporação da participação dos diferentes atores regionais e
locais.
O reconhecimento do conflito ambiental, a estruturação dos fóruns
de diálogo de forma que abriguem a dinâmica destes conflitos,
pode recolher as energias participativas necessárias à dinamização
das políticas. Uma vez que se constitua esse tipo de ambiente, as
estratégias de gestão devem ser capazes de aportar investimentos
em projetos concretos que ensejem novas associações econômicas
e culturais entre os diferentes atores regionais, gerando ou
ampliando
usos
econômicos
sustentáveis
dos
recursos,
estabelecendo redes de negócios, concretizando potenciais de
forma a transformar discursos em realidades, fornecendo exemplos
e permitindo que os sujeitos locais da sustentabilidade ampliem sua
representatividade social e política.

Projetos-âncora: efeitos demonstração e formação de redes
de negócios sustentáveis
O avanço da gestão ambiental, de uma administração dos efeitos
negativos
do
desenvolvimento
para
a
promoção
do
desenvolvimento sustentável, exige que se vá além dos
diagnósticos técnicos e dos regulamentos. Estes são condição
necessária, mas insuficiente para que os agentes econômicos se
engajem
em
novos
circuitos
econômicos
baseados
no
aproveitamento sustentável dos recursos ambientais. A luta de
poder dentro e fora das burocracias estatais conspira
constantemente para que planos abrangentes sejam entendidos
como pouco mais que digressões poéticas que não resistem às
demandas urgentes por gerar empregos e arrecadação.
Os
zoneamentos
econômico-ecológicos
identificam
nichos
econômicos para aproveitamento dos recursos ambientais regionais
capazes de alavancar novas cadeias econômicas, indutoras de
técnicas e lógicas produtivas, comerciais, extrativas, mais
adequadas, e cuja articulação pode trazer retornos econômicos

mais vantajosos para os agentes econômicos, estimulando a
manutenção ou a adoção de práticas entendidas como sustentáveis.
Estes potenciais podem demandar intervenções para criar bases
para sua implantação. Pode ser o caso – para dar um exemplo
concreto - de um conjunto de regulamentos, capacitação de
agentes receptivos, meios de promoção e mecanismos básicos
institucionais, que viabilizam o início da exploração ecoturística de
um parque.
Para que este conjunto inicial, esta “infra-estrutura” do ecoturismo,
esteja disponível, há necessidade de um aporte inicial concentrado
de recursos e energias. A identificação de um patrocinador e seu
envolvimento,
depois
do
investimento
preliminar
no
desenvolvimento do plano de trabalho, com identificação dos
atrativos, desenvolvimento dos regulamentos, viabilização dos
treinamentos, é uma intervenção indispensável para que se rompa
a inércia que separa um diagnóstico de potencialidades de uma
realidade em que o ecoturismo torna-se um novo negócio para
algumas dezenas de pessoas de uma comunidade e uma nova fonte
de clientes para negócios já instalados, como a hotelaria, os
restaurantes, os comércios de souvenires.
A captação de patrocínio para o restauro de um bem histórico
tombado pode ser a âncora para um novo circuito de turismo
cultural, gerando trabalho para guias culturais já treinados,
movimento em hotéis e restaurantes, e uma nova visibilidade para
os atrativos de turismo em geral de uma região.
A atração de um empreendimento de turismo náutico em águas
costeiras pode ser o empreendimento âncora que gera um certo
número de empregos diretos e alavanca uma rede de outras
atividades: manutenção de barcos, venda de velas e roupas,
hospedagem, alimentação. Este pode ser o “portal de entrada” para
um circuito de esportes e turismo de aventura, ecoturismo,
exploração de cidades históricas.
Cada um destes “clusters” econômicos pode representar no jogo
dos conflitos ambientais regionais um novo fator de equilíbrio, por
trazer novos agentes econômicos ao cenário, por articular de outra
forma os interesses pré-existentes, por gerar movimentação
econômica e aproveitamentos dos recursos ambientais regionais de
forma alternativa à tradicional investida da especulação imobiliária,

preocupada em parcelar o solo e vender uma ocupação/utilização
nos meses de temporada de verão, dentro de uma sazonalidade
que é fator de desequilíbrio crescente na demanda por infraestruturas, na formação de preços e na estrutura de vagas de
trabalho das regiões litorâneas.
O que se sugere aqui é que as políticas para a Mata Atlântica e para
a Zona Costeira podem avançar para experimentos de projetos
âncoras de desenvolvimento sustentável, identificados a partir dos
planos ambientais regionais, e escolhidos dentre aqueles com maior
potencial de alavancagem de redes de negócios, mediadas por
adesão a critérios de qualidade previamente desenvolvidos e
estabelecidos de forma participativa.
Os avanços no campo da governança corporativa, assumindo as
empresas novos compromissos de gestão ambiental de suas
operações e buscando associar-se a projetos de alcance social em
suas áreas de influência, permite que tal tipo de estratégia de
promoção da Sustentabilidade se faça com a costura de parcerias
regionais, novas coalizões pró Sustentabilidade que podem
desenhar alianças inesperadas entre os atores tradicionais do
ambientalismo e grupos com forte presença econômica. Há novos
valores em jogo quando se fala de negócios e de meio ambiente, o
que pode ser explorado politicamente de forma positiva.
Com esta dinâmica, um esforço de capacitação ganha maior
importância e novo sentido para os atores regionais. A capacitação
para desenvolver e gerenciar projetos sustentáveis torna-se
estratégia de sobrevivência, via para abrir oportunidades em novos
potenciais de aproveitamento econômico. A capacitação em gestão
ambiental torna-se a via para participar com melhor resultado dos
fóruns que, mais que estabelecer políticas de meio ambiente,
passam agora a significar instâncias de desenvolvimento, que
podem alavancar investimentos regionais, em cujo interior recursos
ambientais que até então aparentavam apenas restrições de usos –
como os parques – passam a se configurar como verdadeiras infraestruturas econômicas para o desenvolvimento dos negócios na
região.
Um parque fechado é uma área de não uso; um parque com trilhas
de ecoturismo e apelo para esportes de aventura é um atrativo
único e fonte de venda de serviços de turismo receptivo. Uma lagoa
costeira pode ser uma cloaca e uma paisagem para vender lotes;

ou pode ser um espaço para negócios de turismo que dependem da
qualidade das águas. A promoção do projeto âncora pode
transformar em negócios concretos – e sustentáveis – um
zoneamento ecológico econômico, de outra forma uma abstração
para muitos atores, quando menos seja pela necessidade premente
de encontrarem alternativas de sustento econômico.
Uma estratégia de viabilização de projetos âncoras dá seguimento à
perspectiva de organizar os comitês de gestão ambiental regional
como colegiados que democratizam a participação na política
ambiental, incorporando efetivamente os diferentes interesses
regionais e permitindo a negociação dos conflitos ambientais. Os
planos de bacias, o zoneamento costeiro, os planos diretores, se
bem
desenvolvidos,
se
constituem
em
propostas
de
desenvolvimento sustentável, construídas a partir das sugestões e
demandas dos diferentes agentes regionais, e com a contribuição
especializada das equipes técnicas das agências governamentais,
das universidades e outros organismos capacitados.
Um plano de capacitação auxilia no estabelecimento de linguagem
comum, no nivelamento das aptidões, no aproveitamento dos
mecanismos e instrumentos disponibilizados para as regiões de
atuação. A dinamização dos planos ambientais através das ações
aqui denominadas projetos âncoras tem o potencial de gerar efeitos
de demonstração positivos, devendo para tanto atender a alguns
critérios básicos:






ações selecionadas do conjunto proposto pelos
planos de desenvolvimento sustentável;
ações que contribuam para alavancar conjuntos de
atividades, ocasionando a construção ou
consolidação de redes econômicas por
complementaridade, aproveitando mercados
regionais e extrarregionais;
estabelecimento de redes de negócios através da
mediação de critérios de qualidade ambiental, que
podem evoluir para contratos entre as partes, de
forma a evitar excessiva burocratização mas
permitindo mecanismos participativos de
acompanhamento/fiscalização dos mesmos que
garantam inclusive a credibilidade do negócio;





ações que tenham repercussões econômicas e
espaciais, configurando claramente novas propostas
de usos do território e seus atributos;
atenção para a repercussão/promoção dos projetos,
otimizando os efeitos de demonstração nas suas
regiões e nos grandes centros, de forma a captar
mercados e opinião pública favorável.

A idéia é que desta forma passa-se a destacar dos planos
ambientais regionais a identificação e a valorização das vocações
econômicas sustentáveis. Os controles ambientais passam a ser
apresentados como elementos auxiliares destas vocações
econômicas, investimentos de infra-estrutura a garantir a
possibilidade de exploração dos potenciais sustentáveis regionais.
De forma geral, esta dinâmica tende a conferir nova prioridade às
intervenções de saneamento ambiental, por si mesmas conjuntos
de negócios dos mais relevantes, com forte potencial de geração de
empregos, mas cuja visibilidade social deve ser trabalhada para
que
sejam
entendidas
como
uma
das
prioridades
do
desenvolvimento do país, já que em conjunto com a habitação
popular podem alavancar a construção de cidades sustentáveis.
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Capítulo 1
Conflitos Ambientais em Águas Costeiras

“São Sebastião em 1950. Nada mais bonito poderia existir debaixo
do sol! De um lado, a serra, o canal; do outro lado, a Ilhabela com
seus picos altaneiros, os mais altos de toda a região, as cachoeiras
e as praias de águas mais límpidas que alguém possa ter visto. No
meio desta maravilha as duas cidadezinhas. De um lado, a Vila Bela
da Princesa, uma rua, a Capela e a Cadeia. Do outro, São
Sebastião, com quatro ruas perpendiculares e três paralelas ao
mar. A Casa de Câmara, a Igrejinha e suas palmeiras lindas, o
sobradão centenário da Casa Esperança com suas pinturas no teto,
o porto e só. Mais para o norte, o bairro de São Francisco com seu
magnífico convento debruçado sobre a água. As travessias do canal
nas canoas dos caiçaras, o sol batendo lá e cá, e a paisagem velha
de quase quinhentos anos. Não se imaginava o quanto e quão
rapidamente tudo iria mudar.”
José Pedro de Oliveira Costa, em “Não Matarás – A Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica e sua aplicação no Estado de São Paulo”,
página 165.

Dinâmica e negociação de conflitos ambientais em águas
costeiras: cidade e porto
Os conflitos sócio-ambientais podem ser entendidos como disputas
entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relações por
eles mantidas com seu meio natural. Há três dimensões básicas a
serem consideradas no entendimento e na análise destes conflitos:
o mundo biofísico e os ciclos naturais, o mundo humano e suas
estruturas sociais, e o relacionamento dinâmico, interdependente,
entre estes dois mundos. Ocorrem conflitos pelo controle dos
recursos naturais, conflitos derivados dos impactos ambientais e
sociais decorrentes de determinados usos, e também aqueles
ligados aos usos e apropriações dos conhecimentos ambientais
(Little, 2001).
A discussão dos conflitos ambientais associados aos usos e à
administração ambiental na costa indica a necessidade de uma

visão que amplie e diversifique o foco das políticas de intervenção,
para que se possa enfrentar desafios complexos como lidar com
territórios que contêm compartimentos de águas costeiras, em
especial quando estes compartimentos abrigam atividades
econômicas como as portuárias, capazes de terem peso suficiente
para irradiarem influência sobre a vida dos lugares e em especial
para a dinâmica de organização do território. Como assinala
Barragan, as instalações portuárias têm enorme capacidade
estruturante, com efeitos que se desdobram em quase todos os
subsistemas territoriais: físico-ambiental, econômico-produtivo e
urbano-relacional. A complexidade de seu entendimento e
administração, por outro lado, se liga também ao fato de que o
desenvolvimento de suas funções depende em grande medida de
circunstâncias alheias não só ao porto, mas muitas vezes à própria
região e ao país sede (Barragan, 1995).
As águas que abrigam portos são, a um só tempo, áreas públicas
socializadas e espaços de intervenção técnica, abrigando grandes
infra-estruturas; as águas tornam-se, pois elementos de infraestrutura e característica territorial da paisagem. Em diferentes
partes do mundo, distintas fases na história dos portos mudam as
relações dos portos com as cidades e as paisagens urbanas
resultantes. Alteram-se as relações entre funções residenciais e de
tráfego, a presença de atividades industriais, os diferentes
elementos presentes no encontro de duas redes de relações, ou
seja, a cidade como ponto avançado de uma rede de lugares e o
transporte internacional por via marítima. Em diferentes contextos
e momentos históricos, o próprio significado e valoração dos portos
variam: de focos de interesse em função do encontro entre diversas
culturas, até a condenação moral a espaços pobres e perigosos, ou
insalubres, coerente com períodos em que a política urbana
pretende o isolamento das áreas portuárias (Meyer, 1999). As
mudanças por que passam os portos brasileiros, com incorporação
de mudanças tecnológicas que conduzem à utilização generalizada
de containeres, a expansão da automação das operações, e o uso
da telemática, geram novas configurações como centros logísticos,
num momento em que se torna imperativo acelerar os fluxos de
bens através de circuitos econômicos crescentemente integrados
em escala mundial. Acentua-se a demanda por articulações com
outras modalidades de transportes, às quais se soma agora a
“estrada eletrônica”, ou os meios para gerenciamento rápido das
informações e decisões econômicas. Quando o centro destas

decisões gerenciais se localiza na cidade portuária, pode surgir a
oportunidade para que se desenvolva um “porto eletrônico”
potencialmente compatível com intervenções urbanísticas que
valorizem os atributos culturais dos lugares.
Discutindo as relações cidade-porto, autores como Ferreira e Castro
comentam exemplos de cidades que investiram em novos
aproveitamentos de suas frentes de água. A água, embora
inseparável da origem e do desenvolvimento das cidades
portuárias, é percebida como integrante da paisagem, mas nem
sempre como uma parte do território, passível de gestão. Em
diferentes momentos históricos se coloca o fenômeno do divórcio
cidade x porto. São típicos dos grandes portos estágios associados
à industrialização que por vezes acompanhou a atividade portuária;
o surgimento de vazios urbanos ligados à reestruturação da
atividade portuária, alterando a demanda por espaços; e o
reencontro das cidades com as águas, por diferentes motivações,
no bojo de projetos de reabilitação urbana (Ferreira e Castro,
1999).
Elementos destas discussões podem ser trazidos para auxiliar na
análise de conflitos ambientais que ocorrem nas áreas portuárias da
costa paulista.

O canal/porto de São Sebastião e a história da cidade
A história de São Sebastião é a história de seu porto. O nome,
primeiramente, foi dado à ilha defronte, a maior do arquipélago de
Ilhabela, por Américo Vespúcio, que a avistou em 1502. Depois, o
nome foi estendido ao Canal/porto de águas profundas, protegido
pela Ilha. A utilização do porto pela empresa colonial trouxe o
desenvolvimento da vila e depois da cidade. Prédios históricos do
século XVII, no Centro Histórico, têm argamassa com óleo de
baleia, material e técnica a documentar diferentes etapas da vida
do porto de comércio de escravos, caça à baleia, frutas, açúcar,
café. Ao lado da economia integrada aos circuitos mundiais, os
caiçaras praticavam uma economia de subsistência produtora de
alimentos: peixe, banana, mandioca.
Até a chegada do colonizador europeu, Boiçucanga, hoje uma praia
símbolo do veraneio chique, era a fronteira dos domínios

tupinambás e tupiniquins. Hans Staden relatou como grupos de
Ubatuba remavam suas canoas para o sul, parando para descansar
onde hoje é Ilhabela, para atacar no dia seguinte grupos
estabelecidos na região de Bertioga. A tecnologia das canoas
cavadas num único tronco de árvore foi mantida viva pelos
caiçaras, que utilizavam as maiores, chamadas canoas de voga,
para com auxílio de velas navegar das praias de São Sebastião e
Ilhabela até Parati e daí a Santos, negociando peixe, cachaça,
mandioca e sal (Silva, 1975; França, 1954; Mussolini, 1980). Os
povoamentos caiçaras davam frente para a via de acesso que os
ligava aos outros lugares, o mar, como documentam as capelas e
os conjuntos de casas que ainda resistem aos tempos modernos.
A vida econômica do porto se vinculava ao escoamento da
produção dos estabelecimentos da região e progressivamente
ligava-se ao vale do Paraíba e sul de Minas Gerais. Os interesses
agregados no porto de Santos desenvolveram historicamente uma
política de bloqueio ao desenvolvimento dos portos do litoral norte
paulista, São Sebastião e Ubatuba. Vigneron recupera o fato de que
a abertura dos portos decretada por D. João VI liberou também o
comércio nestes portos, que vinham cerceados por política do
capitão general que obrigava ao comércio através de Santos. Já no
século XX, uma dezena de projetos de estradas de ferro chegando
a São Sebastião ficariam no papel, e a própria construção do atual
porto de cargas, com um berço de atracação, seria atrasada por
décadas, em função de lobbies que chegaram a contar com a
participação de vultos como Assis Chateaubriand (Vigneron, 1985;
Silva, 1975, Morais, 1994) . Mesmo a instalação da Petrobrás, na
década de 60, enfrentou pressões que queriam levar o terminal
para Alemôa, em Santos. A profundidade das águas e o calado dos
petroleiros derrotaram então o lobby santista (Kandas, 1988). O
píer da Petrobras está hoje na profundidade de quase 50 metros
oferecida pelo Canal de São Sebastião na parte mais profunda de
seu leito, constantemente varrido por fortes correntes vindas de sul
ou de norte, alternando-se conforme o tempo esteja mais estável
ou cheguem as frentes frias.
O movimento desenvolvimentista que delineou as feições
contemporâneas do município, seu desenvolvimento urbano e seus
conflitos ambientais, tem como marcos a construção do atual porto
de cargas, que entrou em trabalho na segunda metade dos anos
50; a instalação do terminal da Petrobrás, o maior da América
Latina, nos anos 60; e o asfaltamento da Rio-Santos nos anos 80. A

vinda da Petrobrás provocou a melhoria da estrada ligando a região
ao Vale do Paraíba, consolidou o fornecimento de energia elétrica,
trouxe bancos e empregos modernos, e importou trabalhadores
sobre caminhões, do norte de Minas Gerais, inaugurando o
fenômeno migratório hoje tão importante. Mesmo depois deste
processo inicial de mudança, São Sebastião vivia um relativo
isolamento da maior metrópole brasileira, já que os acessos pelo
sul eram precários. Uma estrada de terra ligava os antigos pousos
de caiçara, bairros incipientes a partir das praias de pescadores,
sem, contudo, haver acesso contínuo até a Baixada Santista.
Antigos freqüentadores das bonitas praias da chamada costa sul do
município ainda lembram de viajar passando pela areia das praias
em alguns trechos, quando a maré permitia. O asfalto dos anos 80
abriu um novo mercado para a venda de espaços de veraneio para
um público que já saturava lugares como Guarujá. O surto de
ocupação que se seguiu trouxe consigo os desmatamentos, a
descarga de esgotos, os desmontes de morros para aterros,
sucedendo-se ao desalojo dos caiçaras, expulsos dos terrenos junto
à praia de forma mais ou menos pacífica, e despreparados para
lidar com o mundo do dinheiro (Siqueira, 1984; Noffs, 1988). Neste
processo contemporâneo de (re) ocupação da costa, ainda em
curso (Moraes, 1995) estes problemas e os impactos dos usos
portuários conformariam o quadro de conflitos ambientais da São
Sebastião que é objeto destas análises (Cunha, 1996).
As principais lideranças políticas atuais têm sua história de vida de
certa forma associada ao processo modernizador aqui brevemente
relatado, tendo atuado desde as lutas para devolver a autonomia
política do município, definido como “área de segurança nacional”
na fase do regime militar. Hoje, já surgem outros atores
identificados com novos contingentes que chegam ao município e à
região, como trabalhadores em busca de oportunidades ou
simplesmente de espaço de moradia, ou mesmo veranistas que se
fixam na cidade. As diferenças de concepção e de projetos que
freqüentam os debates políticos estão ligadas a posturas mais ou
menos críticas sobre o tipo de progresso que chegou e continua a
ser proposto a São Sebastião por este movimento de ocupação da
costa associado a grandes projetos como o terminal ou à idéia de
expansão do porto de cargas, e à economia do veranismo,
tradicionalmente vinculada ao rodoviarismo e à especulação
imobiliária na exploração do produto sol e mar.

A cidade e o porto do Canal
O Canal de São Sebastião é um porto natural, dado o abrigo
representado por seus 13 quilômetros de extensão, protegidos pela
Ilha. Há peculiaridades nas possibilidades de aproveitamento deste
porto natural, em função das distribuições de suas profundidades. A
parte profunda do Canal acompanha o perfil da Ilha de São
Sebastião. Do lado continental, o desenho da costa avança em
direção à Ilha e depois se afasta, se observamos de sul para norte.
Esta parte mais estreita do Canal é onde se situa o porto de cargas,
por ser a parte em que a margem de São Sebastião se aproxima
mais de águas mais profundas (a estrutura do porto de cargas
permite hoje atracação de navios com 8 metros de calado).
Ultrapassado o píer da Petrobrás, indo-se para o norte, vai
crescendo a porção de lâmina d’água de baixa profundidade.
As águas do porto do Canal hoje são utilizadas de várias formas, que
incluem o porto de cargas, o píer do terminal de petróleo, o
transporte de passageiros entre São Sebastião e Ilhabela, as
marinas ou garagens náuticas (já que não contam com estruturas de
atracação), o fundeio de barcos de pesca de pequeno e médio porte
na enseada do São Francisco, atividades localizadas de maricultura e
espaços protegidos para pesquisas de biologia marinha.
Embarcações institucionais, como as da Marinha e dos Bombeiros,
desempenham também suas tarefas. As praias, embora não
garantam boa qualidade durante todo o ano, são bastante utilizadas
para banho, movimento este que somado à bela paisagem agrega
estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e hotéis.
Estes usos das águas podem desenvolver conflitos entre si, como é
o caso mais evidente da poluição associada às atividades do terminal
de petróleo. Mas há outros conflitos que se desenvolvem na relação
porto – cidade, mar – terra.
O aproveitamento do porto do Canal para movimentação de cargas
secas – aquilo que usualmente é chamado na cidade de “porto” - e
para carga e descarga de petróleo e derivados, veio privar o centro
da cidade de seu horizonte de mar. Olhando-se o mar a partir da
Rua da Praia, limite do Centro histórico com o conjunto de praça e
aterro que existem antes da linha d’água, vê-se hoje, à direita, a
estrutura do porto de cargas; e à esquerda, o píer da Petrobras. À
frente, um aterro de grande extensão, sem qualquer utilização
permanente, que em algumas épocas aparenta ser um terreno
baldio, ocasionalmente recebe despejo espontâneo de resíduos, e

freqüentemente, nas temporadas de verão, abriga eventos que
precisam de espaço mais amplo.
A história deste aterro é representativa da mentalidade
predominante em certos períodos da história. No fim da década de
80, uma obra do terminal demandava remover um morro existente
dentro dos limites das suas instalações. Dada a escassez de áreas
planas livres em São Sebastião, em função do perfil peculiar da sua
geomorfologia, em que se alternam avanços dos morros até junto
ao mar, deixando entre eles espaços de planície costeira onde estão
instalados os núcleos urbanos, a opção era deitar o material no
mar, longe da costa, numa tarefa altamente dispendiosa. Surgiu a
proposta de doar o material para a cidade e o porto, na forma de
um aterro que geraria uma nova área para expansão do porto, e
um outro espaço, defronte à cidade, para urbanização futura.
A proposta da obra gerou conflito e confronto de opiniões, tendo
como foco o impacto sobre a vida marinha, exclusivamente. Em
especial, polarizou os debates a idéia de estender o aterro sobre
uma área remanescente de mangue na praia do Araçá, ao sul do
porto de cargas. O desenho do aterro aí acabou sendo alterado, de
forma a não concretizar este dano (DERSA, 1987; Cunha, 1996).
Os registros dos debates desenvolvidos na ocasião, bem como
documentos técnicos como o RIMA, não permitem perceber maior
preocupação – seja por parte das agências ambientais, seja pelo
lado da Prefeitura ou dos ambientalistas – com o impacto urbano
do aterro. É surpreendente, já que a obra veio justamente afastar a
linha d’água da chamada Rua da Praia e dos prédios históricos
tombados, que documentam a cidade antiga que se desenvolveu à
beira mar, à margem do porto do Canal que explica a história da
cidade e sua conformação urbana. Prédios como o Praia Hotel, cujo
nome diz tudo; ou a Casa Esperança, construção de grande valor
inclusive por seus interiores, antigo estabelecimento comercial
típico da cidade portuária colonial. Estes prédios da Rua da Praia se
articulam com um conjunto de oito quarteirões em que ocorrem
mais de vinte imóveis tombados, inclusive a Igreja Matriz de São
Sebastião, cuja primeira construção é de 1636.
As propostas de usos do aterro e o Centro Histórico
O aterro defronte ao centro da cidade é uma enorme área livre, de
tamanho equivalente ao perímetro da área do Centro Histórico,

mais de 70 mil metros quadrados. Diferentes projetos de utilização
vêm sendo articulados, de forma mais ou menos transparente, e
carregam distintas perspectivas de transformação futura da cidade,
sua relação com o mar e com a sua própria memória, em função de
privilegiar a atividade imobiliária ou o campo do turismo.
O Plano Municipal de Turismo desenvolvido em 1991/92 alertou
para o potencial de utilização desta área para fins de turismo
náutico, com a construção de uma marina para barcos de passeio.
Ainda naquele período de governo, duas concepções sobre o
projeto de marina estavam sobre a mesa dos dirigentes. De um
lado, um projeto de cunho fortemente imobiliário propunha ampliar
ainda mais os espaços aterrados, implantando hotéis e shopping
centers entre a cidade e o atracadouro de barcos de passeio. Esta
idéia era criticada pelos técnicos de planejamento urbano, em cuja
visão dessa forma se estaria criando um “novo centro” que,
concorrendo com os comércios instalados no Centro Histórico,
ampliaria a decadência urbana desta área, sucateando de vez o
conjunto de casarões que apresentavam já naquela ocasião
processos de desgaste e descaracterização acentuados.
No período de governo que se sucedeu sem trazer o debate a
público, a Prefeitura deu andamento a uma idéia de marina no
aterro acompanhada de hotel e shopping, desenvolvendo um
estudo de viabilidade e começando consultas, para fins de
licenciamento, junto à agência ambiental estadual.
A administração 97-2000 fez da abertura deste debate à
comunidade uma de suas estratégias, promovendo para tanto um
concurso de idéias organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.
O concurso escancarava para a opinião pública a questão da
articulação uso do aterro – destino do Centro Histórico,
perguntando qual o conceito de marina que impulsionaria uma
política de revitalização urbana desta área da cidade, visando criar
uma dinâmica positiva no sentido de conservar, por usos
adequados, o conjunto de bens tombados. A discussão saia dos
gabinetes, através de audiências públicas com os autores de
projetos vencedores e posteriormente no Conselho de Urbanismo e
Meio Ambiente (COMDURB), com o debate sobre uma política de
revitalização urbana do Centro. O júri do concurso adotou como
parâmetro de escolha a prioridade para propostas que trouxessem
de volta para junto do Centro a linha d’água, ou seja, projetos em
que a marina “cavasse” o aterro.

Em paralelo ao concurso, a Prefeitura articulou uma outra proposta
de uso, contígua ao local reservado à marina turística, visando
resolver um conflito ligado à atracação de barcos de pesca de maior
porte. Estas embarcações atracam no interior da bacia do porto de
cargas, sendo toleradas precariamente pela autoridade portuária, já
que a área é alfandegada e deveria ser estritamente controlada. A
atividade de pesca não conta, dessa forma, com infra-estrutura
adequada para carga e descarga, conservação e comercialização,
não dispondo também de condições para que ocorra a certificação
de qualidade que facilitaria a colocação comercial dos produtos.
Hoje, o pescado vindo de São Sebastião é vendido no CEAGESP
como oriundo de Santa Catarina, ou de outros lugares, segundo
informa o pessoal da pesca.
Foi levada ao COMDURB uma proposta de política de revitalização
urbana e uso do aterro que combina as seguintes diretrizes:






restauro e valorização dos bens tombados;
instalação de usos turísticos na área hoje aterrada,
combinando marina, cais para navios de turismo,
cais para pequenas embarcações de passeio, espaço
para eventos, aquário, museu do mar e outras
atividades compatíveis;
implantação de cais para barcos de pesca e
embarcações da Marinha e Bombeiros, de forma a
liberar a área do porto de cargas.

Aprovada por unanimidade no Conselho, a diretriz foi depois
desenvolvida em duas frentes. A política de restauro avançou
através do desenvolvimento de projetos arquitetônicos de restauro
de fachadas e telhados para 29 casarões da área central, a partir
dos quais se poderão captar recursos, via leis de incentivo à
cultura, para viabilizar a recuperação. O início de implantação
efetiva desta política veio através da articulação com a Petrobras e
a Volkswagen, que trouxe estas empresas para patrocinar a obra
de restauro da Igreja Matriz, concluída em junho de 2001.
O uso do aterro é condicionado, hoje, a sua concessão para o
município por parte do Serviço de Patrimônio da União, já que
sendo um “acrescido de marinha”, o terreno integra o conjunto de
bens da União. A Prefeitura solicitou esta cessão, detalhando a

estratégia de atrair investidores privados para desenvolvimento dos
usos turísticos. O pedido passou a tramitar no órgão federal, no
ritmo lento da burocracia, infelizmente pouco atenta ao potencial
de geração de negócios e empregos das atividades propostas. Há a
expectativa de que o Projeto Orla, que trata justamente da cessão
destas áreas da União aos municípios costeiros, possa impulsionar
a decisão.

A questão da sinergia entre diferentes atividades e a relação
cidade – mar
Fruto histórico da vida do porto do Canal, a cidade de São
Sebastião vive hoje uma relação de tensão com as atividades
portuárias cuja resolução está diretamente ligada aos usos que
possam ser dados ao aterro. A cidade se desenvolveu em função do
porto, sendo o traçado e a disposição dos prédios da área histórica
testemunho disso. A vida portuária do ciclo do desenvolvimentismo
predatório, ou seja, aquela desenvolvida nas décadas recentes,
com a construção do atual porto de cargas e do terminal, é um
conjunto de atividades divorciadas da feição histórica da cidade,
gerando diversos tipos de condicionamentos negativos para a
mesma. A perda de horizontes de mar, o tráfego de cargas no meio
urbano, a existência de dutos de produtos perigosos cortando a
cidade, o uso de enormes áreas que abraçam o centro urbano para
pátios de tancagem de petróleo e derivados, são exemplos destes
fenômenos em terra. No mar, desdobra-se um outro conjunto de
conflitos, tão decisivo para a vida da cidade quanto os de terra, e
indissoluvelmente associado aos mesmos.
Em fim de 2000, registravam-se 220 vazamentos de petróleo ao
longo da vida do terminal de São Sebastião. A implantação de uma
política de controle ambiental a partir da década de 80 levou a uma
redução do número e do porte dos acidentes na segunda metade
dos anos 90 (Poffo, 2000; Cunha, 1996). A vida do terminal
registra assim, grosso modo, duas grandes etapas: uma era de
política gerencial marcada por escassos cuidados ecológicos, e uma
outra com progressiva preocupação em atender a critérios de
qualidade. Uma visão otimista nos levaria a confiar na
irreversibilidade deste processo na direção de crescente adequação
gerencial e progressiva adoção de cuidados ambientais. Uma visão
realista deve constatar que há um conflito ligado aos resultados

desta atividade, cujo resultado depende do volume e do peso
relativo dos interesses que dependem de um mar limpo e
pressionam nesta direção. Basta pensar que no último acidente de
2000, preocupada com sua imagem a Petrobras mobilizou 1300
(mil e trezentas) pessoas no trabalho de limpeza das praias de São
Sebastião e Ilhabela, alugando barcos, contratando serviços de
pescadores, etc. Se à primeira vista isso representa cuidado com o
ambiente, traz por outro lado o medo de que um número
considerável de pessoas passe a ver na poluição uma fonte
importante de ganhos, mais ou menos ocasionais...
A poluição do mar no Canal não se liga somente às atividades da
Petrobras e dos navios que descarregam no terminal. O controle do
lixo dos navios é atribuição da autoridade portuária, bem como o
gerenciamento da manipulação de cargas secas, também fonte
potencial de poluição. As praias têm estado impróprias para banho
durante parte do ano em função da contribuição dos esgotos
domésticos. Aqui, moradores cujas descargas vão para a rede
pluvial e a Companhia Estadual de Saneamento, cuja política de
obras e operações cotidianas de afastamento de esgotos
apresentam
padrão
que
deixa
a
desejar,
dividem
as
responsabilidades.
O potencial de uso turístico do Canal tem se afirmado mesmo sem
investimentos de grande porte, através do crescimento da atividade
das pequenas marinas no Canal. São estabelecimentos terrestres,
garagens sem atracadouros, que usando tratores facilitam a
colocação dos barcos - predominantemente movidos a motor – na
água. Já se contam mais de uma dezena destes negócios,
movimentando centenas de embarcações e gerando empregos
diretos e indiretos.
O interesse turístico na região do Canal obviamente não se resume
ao turismo náutico. Pousadas, hotéis e outros tipos de comércio
dependem dos passeios locais, e seu potencial econômico se liga às
possibilidades abertas pela qualidade do mar e por atrativos
potenciais como os bens históricos.
A pesca de pequeno porte, além de também não dispor de espaços
com facilidades para atracação, carga e descarga, enfrenta
problemas de redução de cardumes associados à poluição e
devastação dos criadouros de vida marinha. A maricultura é uma
das estratégias alternativas para geração de renda, dependendo

diretamente de mar limpo. Na ponta ao sul da praia das Cigarras,
iniciou-se uma criação de mexilhões, cujas linhas foram tocadas
pelo óleo no último acidente de 2000.
Sem ser exaustivo, este painel de atividades e interesses abre
possibilidade para visualizar diferentes potenciais de relação entre
práticas humanas utilizadoras do mar do Canal, e entre as ações
desenvolvidas em mar e em terra, entre a cidade e seu porto. Os
debates abertos quando do concurso de idéias sobre a marina e na
seqüência mostraram que diversos setores têm dificuldade em
visualizar a ligação do destino do Centro Histórico e o uso do mar à
sua frente. Freqüentemente, pensa-se a dinâmica da cidade a partir
do que acontece na cidade, não compreendendo que o uso do solo
junto a um porto depende do uso do mar, é inseparável da
atividade econômica que ocorre nas águas. Essa relação tem a
outra via também, obviamente: é preciso considerar os
condicionamentos causados pelas atividades de terra sobre os
possíveis usos do mar, como no caso da relação entre poluição por
esgotos e atividades turísticas ou pesqueiras. Mas numa área em
que há uma atividade portuária de peso, esta atividade condiciona
o uso da terra na área imediatamente vizinha. Isso fica muito claro
se pensamos nas áreas de retroporto, os espaços para depósito de
cargas, secas ou líquidas. Mas fica menos claro quando se discute o
destino de um trecho da cidade como é o caso do Centro Histórico
de São Sebastião.
Ali, análises de urbanistas, reforçadas pelas proposições dos
vencedores do concurso de idéias sobre a marina, afirmam
claramente a necessidade de atribuir valor turístico aos bens
históricos tombados, como estratégia central para a revitalização
da área. Esta utilização turística é indissociável de uma evolução
para um uso turístico do porto à frente, mediante a implantação de
um projeto compatível e indutor desta alternativa, no espaço
defronte à cidade. Para uma cidade turística, o porto deve ser
também turístico. A cidade que foi divorciada do mar pelo porto
moderno deve reencontrar-se com o mar por um porto mais
moderno, que incorpore padrões de sustentabilidade.
Desenham-se dois grandes cenários para a cidade na parte
defronte ao porto do Canal. Um, articula usos poluidores do mar
com uma cidade/fundos de zona portuária, dedicada a serviços e
decadente enquanto espaço para lazer, passeios, desfrute cultural.
O uso especulativo do aterro defronte ao Centro, despreocupado

com o contexto arquitetônico histórico, se coaduna e impulsiona
esta estratégia, acompanhada por um discurso que afirma que “o
Canal é para o porto, a costa sul do município é para o turismo”.
Outro cenário desenvolve os interesses associados à despoluição do
Canal e à valorização da memória cultural da cidade, expandindo o
turismo em mar e em terra, combinando o aproveitamento do
mercado regional para o turismo náutico com a valorização turística
do patrimônio histórico, numa estratégia de revitalização urbana
inspirada em exemplos como os de Barcelona ou Buenos Aires, em
que antigas áreas de armazéns portuários desativados deram lugar
a projetos de lazer e turismo, impulsionando planos integrados de
melhorias urbanas e dinamização econômica, com a conseqüente
geração de oportunidades de trabalho e negócios.
Pela via dos controles de poluição das atividades portuárias, bem
como daquela de origem doméstica, mantém-se a atividade
portuária atual com seu dinamismo econômico e abrem-se
possibilidades de ampliação das oportunidades de negócios,
trabalho e geração de renda, nos campos do saneamento
ambiental, pesca e maricultura, e serviços turísticos. Não há
comprometimento da vida portuária, a não ser que se entenda que
portos são incompatíveis com controles de poluição, um ponto de
vista até hoje nunca sustentado por ambientalistas ou por
representantes deste ramo da economia.
A própria expansão da capacidade do porto pode encontrar neste
segundo cenário menores resistências. O apaixonado conflito que
cercou os debates anteriores, por ocasião de projeto de uma nova
estrada para o litoral norte que se dizia visar a expansão do porto
(Cunha, 1996), esteve associado a uma concepção dos proponentes
da obra que não trabalhou de forma mais ampla as possibilidades
de equacionamento do tráfego regional, apostando na pior
alternativa do ponto de vista da conservação dos recursos
ambientais, aquela que levaria a um novo seccionamento da
floresta atlântica.
Um novo cenário, que contemple uma diversificação dos usos do
porto do Canal, de forma a promover sinergia entre as economias
de terra e de mar, pode facilitar a construção de consensos
negociados, expandindo oportunidades ao invés de desenhar, no
crescimento de alguns ramos econômicos, a morte dos outros,

acompanhada e alavancada pela degradação do meio ambiente em
seus componentes naturais e culturais.

A gestão do território das águas costeiras
A discussão existente na literatura sobre cidades portuárias associa
dois focos de atenção: a redefinição dos espaços portuários, dos
locais que já foram destinados a armazenagem de cargas ou
manufatura de mercadorias, por exemplo, para os quais se buscam
novas destinações em função das novas configurações econômicas
e tecnológicas haverem colocado em desuso as antigas; e as (re)
aproximações entre a malha urbana e as águas, a integração das
cidades com as frentes de água, ocasionadas pelos novos desenhos
da estruturas portuárias acompanhadas por visões administrativas
que entendem nestas reconfigurações oportunidades para não
somente reurbanizar e requalificar lugares, mas ao mesmo tempo
gerar empregos e negócios associados a possibilidades abertas por
sensibilidades culturais, numa “antevisão da sociedade do século
XXI”, um horizonte projetado em que se imagina um tempo livre
das pessoas ampliado, aumentando a demanda por lazer, cultura e
recreio, o turismo e o comércio se expandindo sobre a base de
tecnologias avançadas (Ferreira e Castro, 1999, 32). A revitalização
de frentes de água serve nesta perspectiva para redefinir funções
urbanas num quadro de desenvolvimento sustentável (Teixeira,
1999).
Estudos sobre cidades como Lisboa, Londres, Rotterdam,
Barcelona, Nova York (Meyer, 1999; Ferreira e Castro, 1999)
discutem estas e outras questões tratando de diferentes relações e
estágios de maior ou menor integração entre as cidades e os
espaços portuários, bem como a acessibilidade às frentes de água
aí envolvida. Isso permite visualizar elementos de uma dinâmica
que de certa forma se faz presente na realidade de São Sebastião,
embora com as peculiaridades de cidade pequena e de um porto
que movimenta pequeno volume de cargas secas, tendo no
petróleo e derivados sua importância central. Este porto em
particular se coloca não apenas entre a cidade e as águas, mas
interfere fortemente na feição do meio urbano na região central,
em especial pela presença das áreas de tancagem do terminal. De
qualquer forma, trazendo as discussões esboçadas acima é possível
situar a centralidade da operação portuária na definição da vida da

cidade, em cada etapa histórica, contribuindo para que seja
redesenhada a identidade do lugar. Por outro lado, a discussão
deve estender-se não apenas às tensões presentes na dinâmica
porto-cidade, terra-água, mas nos conflitos que se desenvolvem
entre os diferentes usos das águas do Canal-porto.

Gerenciamento do Canal de São Sebastião como recurso de
propriedade comum: a negociação dos conflitos ambientais
McKean e Ostrom discutem situações em que proprietários
individuais, interessados em garantir o sucesso econômico de seus
bens e atividades, ou “otimizar a produtividade de suas próprias
parcelas”, podem querer garantir que proprietários adjacentes
optem por usos compatíveis e complementares aos seus. Trata-se
de situações em que os negócios individuais se alimentam da
produtividade, da saúde de sistemas de recursos naturais que são
fundamentalmente indivisíveis e geograficamente interativos, tais
como florestas que controlam fluxos hidrográficos, mares onde
circulam e se reproduzem cardumes, etc.
Por exemplo, proprietários de parcelas individuais, mas contíguas
podem ter interesse em regular conjuntamente o uso da terra – o
equivalente ao zoneamento. “Zoneamento e planejamento urbano
são, na realidade, criações de direitos de propriedade comuns ou
compartilhados sobre escolhas relacionadas ao uso da terra e à
transferência desses direitos aos cidadãos de uma municipalidade”
(McKean e Ostrom, 2001).
Na visão destas autoras, a propriedade comum, entendida como
uma propriedade privada compartilhada sobre um bem que
representa uma base de recursos de interesse coletivo, oferece um
caminho para a manutenção da exploração limitada de um sistema
de recursos ameaçado ou vulnerável, ao mesmo tempo em que
soluciona problemas relacionados ao monitoramento e à coação
impostos pela necessidade de se limitar atividades exploratórias.
Diegues, situando historicamente a ocorrência de recursos de
propriedade comum e demonstrando sua vinculação a formas de
vida tradicionais na realidade brasileira, recupera o papel da cultura
caiçara na implantação de regras e controles de usos em espaços
costeiros, como manguezais e lagunas, o que em muitos casos veio

a ser desorganizado por movimentos de localização de
empreendimentos de forte potencial de transformação ambiental
(Diegues, 2001), como não deixa de ser o caso das atividades
portuárias instaladas no Canal de São Sebastião.
Hoje, nas águas do Canal-porto, pescadores desenvolvem
atividades tradicionais ou dotadas de inovação técnica, como a
maricultura, que convivem com ações econômicas de agentes
contemporâneos que aproveitam uma base comum de recursos em
suas diferentes dimensões: ecossistema biologicamente produtivo,
via de acesso para transportes internacionais, superfície d’água
apropriada para esportes e lazer, patrimônio paisagístico
inseparável do aproveitamento turístico, atrativo associado aos
empreendimentos imobiliários, espaço de dispersão de poluentes de
origem doméstica, campo de pesquisas científicas, espaço abrigado
para localização de embarcações de trânsito regional, base para
atividades de defesa e segurança da navegação.
Os interesses ligados à manutenção da qualidade das águas do
Canal se estendem ao conjunto das comunidades de ambas as
margens, de qualquer forma grupos identificáveis e mais ou menos
organizados através de representações, no caso de São Sebastião
dispondo inclusive de mecanismos institucionalizados de gestão
ambiental participativa.
É possível – e talvez seja desejável – pensar em avançar para um
gerenciamento da qualidade ambiental na região do canal de São
Sebastião, o que inclui os centros urbanos dos municípios de São
Sebastião e Ilhabela, com seus patrimônios histórico-culturais, suas
tendências de expansão que se desdobram em pressões sobre os
territórios de parques estaduais protetores da mata atlântica, bem
como suas dinâmicas de conflitos de interesses e mentalidades, a
partir de um equacionamento negociado dos usos do Canal-porto,
visto como um recurso de uso comum. Esta incorporação da
dinâmica dos conflitos de usos das águas, e das interações entre
estas atividades e as atividades em terra, condicionando-se
mutuamente, vem se impondo a partir de discussões concretas,
como quando se coloca em debate a expansão do porto de cargas
secas de São Sebastião: imediatamente, as atenções se dirigem
não apenas a possíveis impactos no espaço marinho, mas às
questões de tráfego e armazenagem de cargas, fenômenos
localizados em terra. Mas ainda se está longe de desenvolver um
gerenciamento ambiental capaz de integrar adequadamente ambos

os compartimentos territoriais, reconhecendo ao Canal-porto a
categoria de território produtivo determinante para a vida dos
demais compartimentos contíguos.
A gestão aqui vislumbrada pode buscar inspiração na figura
proposta por McKean e Ostrom, ao entenderem os zoneamentos
urbanos não como regulamentos que se opõem aos interesses
privados (econômicos) subtraindo certos espaços a estes mesmos
interesses; mas como o reconhecimento por parte de cada um dos
interesses privados existentes numa comunidade de que certos
conjuntos de recursos ambientais dão base para diversos
aproveitamentos econômicos cuja própria lógica demanda
parâmetros de uso estabelecidos coletivamente, sem os quais a
vitalidade econômica pode decair em parte ou no conjunto, e cuja
ausência pode conduzir a conflitos que mal resolvidos têm o
potencial de gerar impasses, paralisar atividades ou investimentos,
comprometer enfim o aproveitamento de vantagens competitivas
que podem significar oportunidades de negócios e trabalho.
A hipótese aqui trazida é que vários impasses hoje enfrentados na
região do Canal de São Sebastião poderiam ser equacionados
através do estabelecimento de um Zoneamento Ecológico
Econômico do Canal, desenvolvido e amadurecido de forma
participativa e negociada, com instrumentos de monitoramento,
sanções, mecanismos para solução de conflitos e outros princípios
reunidos por Ostrom para definir regimes de propriedade comum
(Diegues, 2001, 118/119), e com metas e responsabilidades
claramente propostas, dentro do propósito de despoluição deste
recurso regional tão estratégico. O fato do mar costeiro ser um bem
da União, e o trecho do Canal pertencer a uma Área de Proteção
Ambiental marinha , a APA dos Alcatrazes (de jurisdição municipal),
definida pela Lei Ambiental de São Sebastião, dão os primeiros
suportes jurídicos para que uma iniciativa compartilhada da
comunidade venha a construir um novo avanço na integração das
diferentes demandas de utilização dos recursos ambientais do
município e da região, num experimento de sustentabilidade.
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Capítulo 2
Conflito Ambiental na Costa de São Paulo

Resumo
A visão dos problemas ambientais como conflitos entre diferentes
atores sociais rejeita uma simplificadora oposição entre o “natural”
e as ações “antrópicas”, que generaliza para o conjunto da
sociedade padrões predatórios de transformação do meio ambiente.
Ao falar-se de conflitos ambientais, reconhece-se diferentes
projetos de relação sociedade – natureza; e interesses imediatos
diversos, associados aos vários usos possíveis dos recursos
ambientais. Abre-se o caminho para que a própria dinâmica destes
conflitos seja entendida como fator de construção da
sustentabilidade.
Este texto procura documentar e discutir um episódio de conflito
ambiental, tomando a experiência de discussão pública, negociação
e votação do Plano Diretor Municipal de São Sebastião, município
da costa norte de São Paulo. Pretende-se discutir o avanço possível
em termos de mediação de conflitos, com utilização de técnicas de
negociação, e a relação deste processo com a dinâmica da política
local, em especial marcando os papéis do Executivo e do Legislativo
no processo participativo. O principal tema que emerge em relação
à pauta da sustentabilidade é a competição entre o turismo e o
veranismo na ocupação do território costeiro.

Problemas ambientais e conflitos humanos
A influência das ciências biológicas no ideário a respeito das
questões ambientais pode ser responsável por uma simplificação
quando se discute a relação sociedade/natureza. Falando em
intervenções antrópicas, corre-se o risco de uniformizar o campo
das possibilidades de transformação do ambiente pelas sociedades,
além de fortalecer a compreensão do ambiente como os
ecossistemas naturais, ao contrário de construir a idéia de meio
ambiente como a reunião de conjuntos naturais e ambientes
construídos (ver Moraes 1994, Hogan 1992, Diegues, 1994). A
compreensão inicial do homem “fora” da natureza embasa posturas

ideológicas preservacionistas, tão influentes no ambientalismo
brasileiro, que sustentam um ideal de proteção que exclui o homem
dos ambientes naturais (Pádua s d, Diegues 1999).
A evolução da discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente
permite hoje apoiar em sólida argumentação a idéia de que os
problemas ambientais, longe de contraporem genericamente as
pessoas e a natureza, se constituem em conflitos sociais, que
alinham diferentes grupos humanos que pretendem diferentes
utilizações dos recursos ambientais (Ibase 1995). Sendo a relação
sociedade/natureza um fenômeno de resultantes mutáveis, já que
mediada pela técnica (Hogan 1992, Becker 1992), abandona-se o
dilema tradicional que consistiu em optar entre progresso ou
preservação
–
visão
comum,
com
sinais
trocados,
a
desenvolvimentistas e alguns setores ecologistas da fase do Brasil
potência perseguido pelos governos militares – e avança-se para a
construção da idéia de sustentabilidade ou ecodesenvolvimento,
cujos dois principais termos são natureza transformada e economia
repensada, de forma que ambas se sustentem no tempo (Sachs,
1986 e 1993).
O conflito humano ganha centralidade, já que esta visão supera a
opção entre o eu e o outro (nós, sociedade, e eles, bichos e
plantas) para trazer para a discussão, finalmente, nossas próprias
oposições sobre como transformar os recursos ambientais em
ganhos, lucros, salários, renda, bens para troca, comida, moradia,
a competição entre umas e outras formas de fazê-lo e os custos
das transformações, as externalidades tradicionalmente repassadas
a outrem na forma de poluição ou escassez.
Esta discussão abre um vasto campo teórico em que se buscam as
melhores articulações entre os campos da economia e da ecologia.
Em paralelo, dá lugar à compreensão da gestão ambiental como um
processo de administração e negociação de conflitos. Ambos os
campos são complementares: trata-se de buscar nexos - e
contradições - gerais tanto quanto vislumbrar nos campos
concretos das economias regionais, onde se desenvolvem certos
tipos específicos de conflitos e complementaridades, as
possibilidades de avanço para novas formas, mais sinérgicas, de
articulação entre a lógica econômica e os limites ecológicos.
Lidar com a idéia de conflitos ambientais leva-nos a identificar os
diferentes sujeitos da contraditória relação sociedade/natureza.

Estes sujeitos, em função de sua força política relativa, serão mais
ou menos capazes de sustentar as mudanças de rumo identificadas
como convenientes do ponto de vista ambiental. Num contexto
democrático, esta é a condição para a sustentabilidade política das
propostas de sustentabilidade ecológica, dimensão tão estratégica
como bem destaca Sachs (1993). Como diz Guimarães: “hay que
plantearse la pregunta: Cuales son los actores sociales promotores
del desarrollo sustentable?” (Guimarães, 1998).

Negociação de conflitos e desenvolvimento sustentável
A negociação de conflitos como via para operacionalizar, ou
concretizar, a perspectiva de desenvolvimento sustentável, é uma
aposta de diferentes autores. Um programa apoiado pelo governo
holandês difunde as técnicas de construção de consenso
desenvolvidas no Massachussets Institute of Technology aplicadas a
situações de conflito ambiental como estratégia para enfrentar o
desafio da sustentabilidade (Sustainability Challenge Foundation,
1994). O mesmo tipo de pensamento tem guarida na CEPAL, como
se vê em trabalhos como o de Dourojeanni (CEPAL 1993).
De forma geral, estas abordagens se assemelham ao propor como
passos essenciais uma correta identificação dos interlocutores para
formar mesas de negociação; a identificação de suas necessidades,
motivações e interesses; a condução dos debates com
procedimentos
democráticos
e
respeitosos;
procedimentos
geradores de credibilidade por parte do(s) mediador (es), em que
se destaca o fornecimento de informações confiáveis; a construção
de clima positivo para que se desenvolva uma pauta de transações
entre os atores; a instituição de um processo de sucessivas
negociações, em que se abandonam expectativas imediatistas por
uma idéia de ganhos graduais.
Orienta esta abordagem a idéia de que é possível construir
consensos graduais e progressivos, em que ao contrário de
estabelecer um jogo ganha-perde (uns ganham, outros perdem,
resultados positivos e negativos se equilibrando numa conta global
zero), se constrói um jogo de ganha–ganha, um jogo de soma
positiva, resultante do enfoque dos ganhos mútuos (Susskind e
Field, 1996).

A proposta de criar um processo contínuo de negociação, com
avanços progressivos e retomadas sucessivas das discussões,
implica em conceber, de outro lado, a construção da
sustentabilidade também como um processo gradual, em que a
cada momento, em função do avanço da consciência dos diferentes
setores, das melhorias técnicas, dos entendimentos entre atores,
dos fatores de mercado (como a importância dos critérios de
qualidade, por exemplo), progressos institucionais e outros, a
sociedade aproxima-se mais de práticas que se enquadrem na
conceituação de desenvolvimento sustentável, tendo-se como
referência central as definições do Relatório Brundtland em seu
segundo capítulo (Comissão
Mundial
sobre
Ambiente
e
Desenvolvimento, 1988).
É importante referir ainda o papel da negociação de conflitos no
desenvolvimento de políticas públicas, à luz da revisão crítica do
planejamento tradicional feita por Matus. Analisando a inércia das
máquinas governamentais na América Latina e a dificuldade de
levar à prática plataformas políticas consagradas nas urnas por
suas propostas de mudança nas ações governamentais, Matus
identifica a raiz do fracasso dos governos em dois pontos
principais: um planejamento tradicional, em que o sujeito é o
governo e os demais atores, objetos da ação; e a distância entre
comando político e planos técnicos. O comando político lida com a
realidade que é multifacetada, arena para os mais diversos
interesses que produzem pressões contraditórias. Os setores
técnicos compartimentam os problemas em questões setoriais.
Assim, planos de governo não conseguem dar conta dos
verdadeiros “problemas” que o governante precisa enfrentar, o que
é agravado por não levar-se em conta adequadamente as óticas e
os poderes de intervenção dos demais sujeitos da sociedade, fora
do governo. O planejamento estratégico situacional, a alternativa
proposta por Matus e adotada como uma referência em agências
oficiais (FUNDAP, 1988) conduz - entre outras ferramentas
complementares - a uma valorização da negociação de conflitos
entre os diferentes atores interessados em determinadas situações,
como um dos instrumentos para viabilização de políticas públicas
(ver Matus, 1996, 1997; Huertas, 1996).

Evolução dos conflitos ambientais em São Sebastião, costa
norte de São Paulo
As significativas manifestações de conflitos ambientais em São
Sebastião ligam-se às suas peculiaridades históricas e ambientais,
tratando-se de um lugar onde ocorrem conjuntos naturais e
arquitetônicos de importância singular, fenômenos notáveis de
devastação e poluição e uma consciência bastante disseminada na
sociedade local sobre as possibilidades e conveniências de procurar
manter-se uma qualidade ambiental diferenciada no contexto do
litoral.
O território de São Sebastião contém grande porção de Serra do
Mar coberta por Mata Atlântica, sendo cerca de 70% do município
parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Esta área protegida
integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, contando com alto
grau de endemismo de suas espécies (Câmara, 1992), o que leva
esta região a ser considerada uma área de “extrema importância
biológica” no consenso de muitas das entidades interessadas na
conservação deste bioma (SOS Mata Atlântica, 1999). Ao longo do
município sucedem-se os avanços dos morros até o mar, deixando
entre si anfiteatros onde ocorrem as praias e a planície costeira. A
costa, de quase 100 quilômetros, desenvolve-se a partir do limite
com Bertioga no sentido aproximado oeste - leste até a altura do
início do Canal de São Sebastião, porto natural profundo entre o
continente e a ilha de São Sebastião, pertencente ao município de
Ilhabela. Aí a costa ganha o sentido aproximado sudeste – noroeste
até o limite com Caraguatatuba. Para o interior, onde ocorrem as
cristas da Serra, o município faz divisa com Salesópolis. Toda a
zona costeira municipal, incluindo as várias ilhas marítimas, é
objeto das ações do Programa de Gerenciamento Costeiro da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A feição urbana é bastante
singular, dada a distribuição dos bairros ao longo da costa, ligados
entre si por uma única via: a estrada Rio-Santos.
O atual quadro de conflitos ambientais se desenvolve com as fortes
e generalizadas modificações provocadas pela rearticulação do
município aos circuitos econômicos nacionais e internacionais nas
décadas recentes, a partir de três iniciativas centrais: a
inauguração do porto de cargas, na segunda metade da década de
50; a implantação do Terminal Almirante Barroso, o maior terminal
petrolífero da América Latina, na década de 60; e o asfaltamento
da rodovia Rio-Santos, na década de 80. Conforma-se um novo

ciclo de ocupação da costa, com todas as características predatórias
percebidas por Moraes (1995) num processo liderado pelos grandes
projetos de impacto e pela especulação imobiliária possibilitada
pelas novas facilidades de acesso. Os acidentes ambientais com
derramamento de óleo no mar, a poluição por esgotos, o
desmatamento e o desalojo e descaracterização dos núcleos
caiçaras são as marcas registradas dessa fase marcada pela
ausência de prudências ecológicas e culturais.
Os conflitos ambientais eclodem na segunda metade dos anos 80,
surgindo um movimento ambientalista local articulado com as
ONGs de atuação estadual e nacional. A luta contra os
derramamentos de petróleo é pauta central, mas também são
episódios marcantes na história das lutas ambientalistas locais o
confronto em torno da ampliação do Porto com aterro na área do
Canal, em 1987; ou a participação na mobilização contra a
chamada rodovia do Sol, em 1989, que resultou na não realização
da obra (Cunha, 1996).
Na década de 90, acompanhando o que ocorre em escala nacional
com o movimento ambientalista brasileiro (Viola, 1992), posturas
ambientalistas
passam
a
ser
incorporadas
nas
ações
governamentais e ocorre uma diversificação de atores interessados
nas questões de qualidade ambiental. Enquanto a administração
municipal do período 89-92 desenvolvia uma política ambiental
mais abrangente e agressiva (Cunha 1996), um Conselho Municipal
de Meio Ambiente e Urbanismo, de composição paritária entre
representantes do governo local e de entidades da sociedade civil,
começava a tornar-se o foro de articulação institucional dos
conflitos ambientais. A participação deste Conselho na discussão
das iniciativas de política ambiental daquele governo; o estilo
amplamente participativo da discussão e apresentação de emendas
à lei ambiental municipal então formulada, que veio a ser aprovada
por unanimidade na Câmara Municipal; as primeiras experiências
de licenciamento ambiental pelo município com abertura de
informações para a comunidade, como no caso das questões de
riscos associados ao terminal da Petrobrás, são exemplos de uma
dinâmica que ampliava o foco de um processo participativo
inaugurado pelo programa de coleta seletiva do lixo doméstico,
iniciado fora do governo e incorporado pela administração a partir
da entusiástica adesão dos moradores (Blauth 1990).

A composição do Conselho de urbanismo e meio ambiente
(COMDURB) em 92 reconhecia os espaços reais ou potenciais de
novos atores da sociedade civil. Já então, se fazia sentir o peso
reivindicativo da federação das sociedades de amigos da costa sul,
entidades que agregam os donos de residências de veraneio, que
embora durante muito tempo fizessem – e ainda façam – parte de
suas reuniões em São Paulo, começavam a acompanhar de perto a
dinâmica política e administrativa local. As sociedades de amigos da
costa norte, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação de
Engenheiros e Arquitetos, os sindicatos e associações de
trabalhadores, a Associação Comercial, e, obviamente, o
Movimento de Preservação de São Sebastião (MOPRESS), eram os
demais membros não governamentais do conselho.

O Plano Diretor e a estratégia de discussão pública
Depois de uma gestão municipal, de 1993 a 1996, em que
aparentemente esta participação da comunidade era um processo
incômodo - tendo o Conselho alternado tempos em que não era
convocado com outros em que surgiam conflitos e cobranças em
relação a ações do governo local – o COMDURB voltou a ser
reconhecido como espaço articulador dos debates públicos de meio
ambiente pelo governo iniciado em 1997.
Comprometida com o respeito a critérios ambientais em sua
plataforma de governo, a nova gestão trouxe o ex-presidente do
MOPRESS, tradicional grupo ambientalista local, como Secretário de
Meio Ambiente, e elencou entre suas prioridades a conclusão do
Plano Diretor municipal, cujos trabalhos de elaboração haviam sido
iniciados ainda em 1992, para depois desenvolverem-se sem ânimo
suficiente para chegar a uma sistematização final que permitisse
sua votação.
Ao final do primeiro ano da gestão, dispunha-se finalmente de um
texto dado como pronto pela equipe técnica. A pequena equipe de
planejamento da Prefeitura contara com apoio de consultoria
especializada, e agregara no processo de elaboração um grupo de
técnicos das diferentes secretarias municipais, encarregado de
recolher contribuições setoriais. As principais bases de dados foram
os levantamentos feitos para o macrozoneamento costeiro
estadual, estudos geotécnicos feitos pelo Instituto Geológico para

subsidiar as ações de Defesa Civil relativas a riscos naturais, dados
do IBGE e subsídios setoriais. Pela primeira vez, surgiu uma base
cartográfica do município. Embora pudesse ter alguma defasagem
temporal nos dados disponíveis, o texto do Plano era um
diagnóstico bem consistente sobre a inserção regional de São
Sebastião e sobre as alternativas estratégicas para seu
desenvolvimento com respeito às características ambientais do
território e à dinâmica peculiar de sua população, que soma hoje
45.000 pessoas, crescendo à base de 6% ao ano em função da
forte migração, e mais até 80.000 nas temporadas de verão. O
trabalho vinha, na ótica da equipe municipal de meio ambiente,
preencher a necessidade de um planejamento ambiental municipal,
capaz de orientar uma política ambiental mais acurada, dadas as
diversidades de um compartimento territorial para outro.
Um desafio básico para o governo municipal era a tramitação do
Plano na Câmara de Vereadores, dominada pela oposição, e onde
mesmo a pequena bancada eleita sob a mesma legenda do Prefeito
exercia uma sustentação bissexta a seus projetos. As divergências
entre Executivo e Legislativo não eram apenas ligadas a
conveniências do jogo político-eleitoral, mas a compromissos com
interesses e visões de mundo bastante diversos. Ao fim do primeiro
ano de governo, o Executivo tivera sérias dificuldades em obter
respaldo no Legislativo para encerrar um contrato leonino com uma
empresa que alugava as máquinas para coleta de lixo. Comprando
uma dúzia de caminhões compactadores, tratores e outros veículos,
o governo ainda economizaria 5 milhões de dólares ao longo dos
quatro anos de administração. A Câmara criou obstáculos para esta
solução, por meses, como bem documentou o jornal local
(Imprensa Livre, agosto a outubro de 1997).
Temia-se, em função do retrospecto do grupo, que preocupações
ambientais ou de qualidade em geral pudessem ser preteridas por
ganhos mais imediatistas. Por outro lado, era do estilo da
Administração e de seu interesse abrir o debate para que os
conteúdos técnicos do Plano fossem “digeridos” pela comunidade,
tornando-se mais acessíveis e compreendidos pelos setores
organizados e, gradualmente, pelo conjunto da população. Isso
permitiria inclusive contar com respaldo para os conteúdos do Plano
em sua tramitação legislativa.
O plano de discussão pública proposto pela Prefeitura e aprovado
pelo COMDURB reconhecia este Conselho como o centro político

desta nova etapa. O Conselho criou uma comissão aberta,
encarregada da coordenação do processo e sustentada técnica e
administrativamente pelo Executivo. Foi estabelecido um roteiro de
audiências públicas ao longo do município, uma para cada bairro
central de cada uma das cinco unidades de planejamento em que o
estudo do Plano Diretor dividiu São Sebastião. Ao longo de 1998, a
dinâmica de discussão alternou reuniões da comissão, algumas das
quais com especialistas convidados a debater em maior
profundidade um determinado tema, com as audiências, em que
eram expostas as diretrizes do Plano, seus principais quadros de
dados e mapas, suas propostas espaciais, e as dúvidas iniciais eram
tiradas. As audiências suscitavam pedidos de acesso à íntegra do
Plano, o que era atendido, e com apoio da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente foram confeccionados 15.000 folhetos de
popularização dos conteúdos do Plano, com desenhos do artista
Patrício Bisso, distribuídos nas audiências e através da rede escolar.
Através da comissão, era estimulada a publicação de artigos na
imprensa local ou em periódicos das entidades.

Tópicos de negociação
Procurava-se combinar assim momentos de divulgação e
chamamento ao debate com outros em que pudesse haver
aprofundamento e mesmo negociações. Sem que se anunciasse
uma intenção de estabelecer um mecanismo formal de negociação
de conflitos, eram adotados procedimentos básicos nesse sentido.
Foi estabelecida uma mesa organizada, em que eram garantidos
procedimentos democráticos, e trabalhava-se uma postura de
respeito pelas opiniões alheias, ainda que divergentes. A Prefeitura
fornecia informações confiáveis e sem qualquer filtro em relação a
quem as demandasse. Procurava-se trabalhar encaminhamentos de
soluções negociadas para pontos específicos, e em paralelo ampliar
a compreensão sobre a importância de avançar, no município, para
regras de conduta negociadas pela comunidade.
As questões levantadas nos debates, tanto os públicos como os da
comissão, foram sistematizadas e apresentadas ao COMDURB, ao
final de 1998. Acréscimos, modificações, novas formulações
surgiram para trechos específicos. Com força e de forma mais
explícita, o texto condenava a idéia de “verticalizar” o município,
propondo a manutenção do limite legal de 9 metros de altura

máxima para edificações, no período de vigência do Plano (até
2004) como até então a lei municipal já estabelecia. Constatado
que não haveria escassez de espaço no horizonte de tempo do
Plano, a idéia era evitar o “mal desnecessário” da verticalização,
concentradora de pessoas e veículos numa cidade precária em
saneamento e vias de tráfego, e cuja identidade paisagística se liga
ao padrão “horizontal”. Sem prédios altos, a cidade ganha valor na
competição pela preferência dos turistas.
Incorporava-se também a reivindicação de hoteleiros e
comerciantes da costa sul, priorizando um estudo sobre espaços
marinhos adequados para estruturas de apoio ao turismo náutico.
Duas idéias, em especial, representaram avanços concretos em
termos de negociação: uma nova redação para o item resíduos
sólidos e a reserva de áreas para uso turístico.
O divisor de águas em resíduos sólidos era a maneira de se referir
à área de disposição final localizada no bairro da Baleia, tratada
basicamente como um lixão no passado. Isso gerou movimento
contra a existência dessa área entre as sociedades de amigos dos
bairros próximos, desdobrando-se inclusive em ação judicial. É
assunto de difícil equacionamento, pois simplesmente não se
encontram espaços alternativos passiveis de aprovação pela
CETESB, face à ocupação avançada das áreas de planície. O novo
texto negociado incluiu os compromissos de sanear a área da Baleia
e buscar soluções alternativas, que venham a permitir que cada
região do município “arque” com seus resíduos.
As áreas reservadas para localização de atividades turísticas na
proposta do Plano aprovada pelo COMDURB são basicamente os
morros, abaixo das cotas onde se inicia o Parque Estadual, e outros
espaços intermediários à sua volta. Locais de notável paisagem,
abrangidos pelo tombamento, entendeu-se que sua destinação para
o turismo viria proteger pelo uso mais seletivo e de baixa
densidade os conjuntos naturais que se quer conservar. Essa idéia
de zonas-tampão encontrou resistência entre os ambientalistas,
inicialmente, por conta de uma preferência genérica pela idéia de
não – uso desses espaços. Com o andamento da discussão,
aparentemente ocorreu por parte destes setores um entendimento
sobre a necessidade de estimular o turismo como alternativa
econômica sustentável, ao mesmo tempo em que se adquiria
confiança sobre a consistência global do Plano. À medida que o
conjunto de suas propostas tornava-se conhecido, o trabalho

técnico angariava respeitabilidade, embora para determinados
assuntos os conteúdos do texto fossem vistos como avanços
limitados.

Turismo x veranismo: a sustentabilidade no uso dos
recursos ambientais
O Plano e sua discussão transformaram em assunto geral uma
questão que freqüentava as mesas dos técnicos ou as preocupações
de iniciados em temas de meio ambiente, na região. A dinâmica do
debate público fez aflorar a contraposição entre turismo e
veranismo como vocações antagônicas ou complementares do
município.
Em 1992, o plano municipal de turismo já levantara essa discussão,
diferenciando o que seria o “veranismo”, ou busca das residências
de veraneio para compra ou aluguel (CTI, 1991). Este estudo
mostrava que esta opção se afirmara historicamente, aproveitando
a oferta do produto sol-e-praia e as facilidades de acesso,
acarretando benefícios econômicos, mas também vários custos
sociais e ambientais. O veranismo é um turismo fortemente
sazonal, concentrando na temporada de verão e em alguns feriados
grandes fluxos de turistas que usualmente superam largamente a
oferta local de infra-estrutura e serviços. A permanência no tempo
deste perfil de utilização dos equipamentos turísticos gera
distorções de preços e descontinuidade das vagas de trabalho,
dificultando mesmo o desenvolvimento de uma indústria do
turismo. Do ponto de vista ambiental, estes períodos em que a
população do local se multiplica muitas vezes têm todos os males
típicos do chamado turismo de massa, com geração de poluição,
descaracterização dos lugares, perda de referências culturais e
perda progressiva da própria atratividade (Ruschmann, 1999). O
Plano Diretor incorporava esta visão crítica sobre o veranismo,
alertando para a tendência de um uso extensivo do território para
atividades imobiliárias, o que além de certos limites razoáveis
acarreta uma série de impactos indesejáveis. Retomou-se assim do
plano turístico a proposta de apostar no desenvolvimento do
turismo propriamente dito, gerando atrativos menos sazonais,
como o ecoturismo, o turismo de eventos ou o turismo náutico,
todos apoiados nas características geográficas e na inserção de São
Sebastião nos mercados regionais.

A delimitação de zonas para urbanização e para localização de
empreendimentos turísticos é um rebatimento necessário desta
postura nas propostas de espacialização. Os atores que vieram para
a mesa de discussão ao longo de 1998 aderiram aos parâmetros
propostos, percebendo as mútuas conveniências desta alteração de
rumo em relação ao desenfreado uso imobiliário que prevalecera
nos tempos recentes. O consenso negociado no COMDURB refletiu
esta compreensão. No lance seguinte, quando o Plano tramitou na
Câmara, parte deste avanço seria desbaratado por interesses que
optaram por não mostrar-se, delegando a garantia de seus
objetivos a manobras legislativas.

O ator oculto: a tramitação do Plano no Legislativo
A Prefeitura enviou à Câmara como projeto de lei o texto aprovado
unanimemente pelo COMDURB. Imediatamente, alguns vereadores
levantaram a bandeira de autorizar prédios altos, para “gerar
empregos e solucionar a questão da moradia popular”. Uma forte
campanha contra essa idéia se sucedeu. Depois de reunir o
Conselho e propor uma mobilização ampla, o Prefeito passou a
colocar anúncios de esclarecimento nos jornais e na rádio local. As
sociedades da costa sul começaram uma campanha via Internet
que mostrou o potencial mobilizador deste meio, resultando em
mais de 10 mil assinaturas contra a verticalização. O MOPRESS e
outras entidades locais, como o movimento Voto Consciente,
fizeram concurso de redações estudantis sobre o tema. Televisões
regionais, jornais de São Paulo, revistas semanais, repercutiram o
movimento. A penetração da campanha pode ser medida por sinais
como os trabalhos de estudantes da escola municipal mostrados na
feira da educação em novembro, com desenhos e frases optando
por uma cidade sem prédios.
O debate na Câmara se resumiu a este tema, e ao final os
vereadores, fortemente pressionados, recuaram, abandonando a
proposta. Contudo, sem qualquer debate público prévio, emendas
assinadas pela totalidade dos vereadores alteraram alguns pontos
do Plano, já em plenário de votação. A principal delas simplesmente
trocou um mapa das zonas de usos propostas, por outro. As
principais mudanças eram a redução de algumas áreas de proteção
de mananciais; a “liberação” para urbanização de uma enorme área
de um único proprietário na costa sul; e o condicionamento a

“autorizações legislativas”, caso a caso, para uso das zonas
turísticas. Ficou claro que a polarização em torno da verticalização
serviu também como manobra diversionista para os operadores de
interesses específicos. Tomando conhecimento da manobra, a
Prefeitura denunciou-a ao COMDURB, antes da sanção da lei. A
disposição manifestada então de forma generalizada pelas
entidades foi de retomar a luta para restaurar o mapa original.

Para um balanço da experiência: até onde avançou a
negociação
Sabia-se que a atual Câmara de São Sebastião tem forte
predominância de interesses específicos, inclusive os imobiliários.
Sendo ademais uma Câmara de oposição, certamente uma
proposta de Plano Diretor enviada sem ampla discussão prévia
estaria destinada à retaliação ou à rejeição pura e simples.
A estratégia de buscar a mobilização de atores que no dia a dia
participam das decisões de gestão ambiental e urbana revelou-se
adequada para relativizar o peso decisório de um conjunto de
políticos desacostumados à consulta popular, embora oriundos do
voto direto. A criação deste novo tipo de espaço público, onde
agem setores governamentais, privados e não governamentais,
parece mesmo essencial para que vigore um sistema democrático,
pois equilibra o confronto entre um governo eleito com metade dos
votos válidos e um legislativo em que a soma dos votos dados a
seus membros não chega a 15% dos votantes. A diferença de
parâmetro dos eleitores ao definir preferências nos votos
majoritário e proporcional e a fragilidade das legendas partidárias
são dados de uma realidade que se caracteriza por um equilíbrio
delicado entre poderes igualmente legítimos em sua origem e
função no regime político brasileiro.
A busca da participação em fóruns como o COMDURB de São
Sebastião pode representar um mecanismo de busca cotidiana da
legitimidade, capaz de “colar” novamente a política no cidadão. Isso
possibilita um processo de amadurecimento político das entidades e
grupos da sociedade civil, a partir do próprio reconhecimento dos
novos sujeitos coletivos propiciado pela dinâmica desta
“institucionalidade ampliada”, como bem destaca Leila Ferreira
(1997).

Concluída esta etapa da discussão e votação do Plano Diretor de
São Sebastião, pode-se dizer que iniciou-se nesta comunidade um
processo de negociação de conflitos. Houve de fato transações
entre os diferentes atores, tão importantes em si – na medida em
que permitiram um acordo de sustentação ao Plano – quanto por
significarem a compreensão de que é possível e necessário
transacionar para avançar na busca de novos equilíbrios entre
desenvolvimento e qualidade ambiental.
Este começo de processo de negociação abre uma possibilidade
fundamental para o município, se for claramente percebido pelos
atores que influenciam na gestão ambiental local e regional. O
município tem vivido um impasse, com os novos projetos
econômicos tendo grande dificuldade de aprovação, fenômeno em
que contribuem tanto as preocupações ambientais legítimas quanto
as limitações operacionais da burocracia. Se os setores que
defendem a idéia de qualidade ambiental não têm força para
conduzir o processo decisório, têm peso suficiente para “empatar”
iniciativas. O Plano Diretor e sua discussão apontaram uma
alternativa a esta situação de equilíbrio precário, desenhando um
horizonte em que o turismo puxa novos padrões de qualidade para
as demais atividades e confere dinamismo à economia, num
cenário em que a qualidade ambiental é atributo de competitividade
do lugar (Santos, 1996).
A limitação do processo de negociação se liga basicamente ao fato
de que nem todos os interlocutores se sentaram à mesa. A principal
dificuldade é identificar um interlocutor que congregue os
interesses imobiliários, que se apresentam atomizados. Houve
empresários do ramo participando e suportando galhardamente o
tom crítico dos ambientalistas. Outros preferiram manter-se fora de
uma discussão aberta, contando com votos cativos no legislativo.
Esta estratégia foi parcialmente eficaz no curto prazo; mas não
seria seguro apostar, depois da mobilização construída em dois
anos de debate e campanhas, que as regras assim forjadas terão
vida longa.
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Capítulo 3
Empresa, Recursos Comuns e Estratégias de
Sustentabilidade: Operações da Petrobras na Mata Atlântica
em São Paulo*

Introdução
O capítulo traz a discussão sobre conflitos ambientais e a
necessidade de uma gestão negociada como caminho para a
Sustentabilidade. A busca da reputação ambiental da empresa
passa por negociações com os diferentes grupos de interesse, cuja
identificação é um desafio em cada caso. O conceito de recursos de
uso comum é proposto como uma referência para entender a
dinâmica destes conflitos, exercitando-se este tipo de análise com o
caso das operações da Petrobrás Transporte no interior da Mata
Atlântica, na costa norte de São Paulo. Empresa que protagoniza
uma operação técnica de grande porte integrando as áreas
portuárias da costa de São Paulo, explora-se como a Transpetro
poderia considerar em suas estratégias a alternativa de participar
da articulação de uma coalizão sustentável, comprometida com a
promoção da melhoria dos patrimônios ambientais afetados.

1. Conflito ambiental e sustentabilidade
Conflitos ambientais entre grupos humanos ocorrem relacionados
aos diferentes usos dados aos recursos ambientais, no seu
aproveitamento econômico, no desenho dos lugares de moradia,
nas relações práticas e simbólicas que cada setor da sociedade
desenvolve com seu ambiente. Estão em questão o mundo biofísico
e seus ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e
o relacionamento dinâmico e interdependente entre ambas estas
esferas. Ocorrem conflitos pelo controle dos recursos naturais,
conflitos associados aos impactos ambientais e sociais de
determinados usos em relação a outros, e conflitos ligados ao
domínio do conhecimento dos recursos ambientais (Little, 2001).
A política ambiental brasileira vive um estágio fortemente conflitivo.
Leis constata que temos bom arcabouço jurídico, que reflete
significativo avanço na incorporação de preceitos ambientais pelo

Estado brasileiro e uma cultura técnica elaborada. A imaturidade de
nossa política ambiental manifesta-se para este autor justamente
quando seus agentes são limitados para assumir a importância da
questão do conflito e desenvolver habilidades de negociação para a
gestão. Limitações dos órgãos responsáveis pela gestão se somam
a atitudes e posturas dos atores tradicionais do ambientalismo para
dificultar um avanço na direção de uma política negociada (Leis,
1999).
A negociação ambiental pode ser vista como necessidade
estratégica para a busca da sustentabilidade. A conceituação de
Sachs sobre desenvolvimento sustentável desenha um horizonte de
tarefas complexas. A sustentabilidade ecológica, que implica em
orientar usos dos ecossistemas e seus recursos conforme seus
potenciais e limites é dimensão fundamental, mas não a única.
Trata-se também de buscar sustentabilidade econômica, onde se
destaca a necessidade de alocação e gestão adequada dos recursos
à disposição de cada sociedade nacional, num contexto desafiador
de crescente integração das economias locais e perda crescente da
autonomia decisória de cada país. A sustentabilidade social exige
melhorar substancialmente direitos e condições de vida das amplas
massas da população, reduzindo as distâncias econômicas entre os
que vivem os males ambientais do subconsumo e os que
patrocinam os males do super consumo. A dimensão espacial da
sustentabilidade levanta a necessidade de equilíbrio na
configuração rural–urbano, e a preservação dos conjuntos
biodiversos. Sustentabilidade cultural implica em encontrar
estratégias de modernização com raízes endógenas, respeitando
continuidade nas culturas (Sachs, 1993). Em suma, um conceito
normativo de sustentabilidade deve traduzir-se em pluralidade de
situações
particulares
onde
as
soluções
respeitem
as
especificidades de cada cultura, cada ecossistema e cada local.
O
Programa
de
Gerenciamento
da
Sustentabilidade
da
Sustainability Challenge Foundation propõe a negociação ambiental
como via para operacionalizar o desenvolvimento sustentável,
mediante a construção de consensos em torno de patamares
progressivamente mais próximos de situações ideais do ponto de
vista ambiental. A ferramenta oferecida nesse caso para facilitar
negociações é a abordagem dos ganhos mútuos, em que os
entendimentos se apóiam em jogos do tipo ganha-ganha, tornados
possíveis pelo reconhecimento dos atores envolvidos e seus
interesses (Susskind & Field, 1997).

2. Empresa e conflitos ambientais: a questão da reputação
Esta perspectiva dialoga familiarmente com a abordagem dos
stakeholders na análise das estratégias de responsabilidade social
corporativa. Aqui, as relações das empresas com as agências
ambientais governamentais e com setores da sociedade influentes
em relação ao seu campo de negócios – como consumidores, ongs,
trabalhadores – são analisadas com apoio da teoria dos jogos,
como situações complexas com participação de diferentes atores,
caracterizadas por uma interdependência estratégica em que o
sucesso de cada ator depende da capacidade de enxergar as
possíveis estratégias dos demais e articular-se positivamente a
elas, negociando para obter legitimidade.
A incorporação das questões ambientais pelos negócios
empresariais responde à necessidade de gerenciar a reputação, em
novos cenários de competitividade nos quais não basta atingir a
conformidade legal, de resto passível de questionamento em
ambientes de conflito. Vivemos numa sociedade em que as
organizações de cidadãos passam a ser um terceiro pólo decisório:
as licenças ambientais pedidas pela empresa são dadas pelo
governo e pela sociedade (Andrade, 2003; Borger, 2001; Almeida,
2002).
A reputação da empresa é um bem intangível, uma fonte de
vantagem estratégica que aumenta a capacidade da organização
em criar valor no longo prazo, contribuindo para sua performance
global o fato de ser associada à imagem de credibilidade,
integridade, confiabilidade, responsabilidade (Borger, 2001;
Kreitlon e Quintella, 2001). A teoria dos stakeholders vê as relações
empresa-sociedade como contratos sociais que evoluem, em
cenários onde se torna fundamental entender as expectativas dos
diferentes grupos de interesse com quem a empresa troca
influências.
Quem são estes atores? Não há uma regra: cada empresa deve
encontrar seu “norte magnético” na região em que atua, na
expressão de Almeida (2002). A recomendação é: diálogo e debate,
consulta aos stakeholders e transparência. Este autor traz os
critérios apontados pelo World Business Council for Sustainable
Development para orientar a escolha dos grupos com quem a
empresa deve estabelecer seus processos de consulta:

legitimidade, potencial de contribuição e influência sobre o campo
de negócios, possibilidade de apoiar a construção de resultados.
Quando identificam os principais stakeholders em relação aos quais
as empresas devem voltar sua atenção, autores como Freeman, ou
Wheeler e Sillanpää (apud Borger, 2001) incluem o ambiente
natural, as gerações futuras e espécies não humanas, uma peculiar
maneira de referir-se às demandas ambientais. Almeida fala em
incluir a proteção ambiental ao lado dos demais critérios de
Responsabilidade Social Corporativa, quais sejam o respeito aos
direitos humanos, aos direitos trabalhistas, a busca do bem estar
das comunidades e o progresso social.
Configura-se nestas referências um reconhecimento da necessidade
de incorporação nas estratégias empresariais da busca de
legitimidade na sociedade mediante incorporação de valores em
que se incluem os cuidados ambientais, definindo-se as pautas de
ação através de processos de consulta, demonstração de
resultados, negociação. A empresa move-se em ambiente
complexo, de incerteza, tateando em busca da boa identificação de
interesses em relação aos quais as negociações devem ser
estabelecidas, e dos parâmetros de equilíbrio entre investimentos
em proteção ambiental e economia de custos. Se teoricamente
perdas de vantagem competitiva no espaço técnico-econômico,
decorrentes dessas negociações, podem ser compensadas por
ganhos de legitimidade (Andrade, 2003), abre-se uma nova busca:
trata-se de desenvolver uma boa estratégia de negociação de
conflitos.

3. Identificando os atores do conflito ambiental
Dialogar com stakeholders, gerenciar situações mediante
negociações, não são palavras de ordem auto explicativas. Entre as
habilidades de negociação requeridas, destaca-se a necessidade de
identificar bem o conjunto dos interlocutores, de forma a não
excluir setores potencialmente influentes e com isso desequilibrar
as decisões (Susskind & Field, 1997). A estratégia do negociador
deve orientar-se por uma boa leitura da pauta das discussões, que
define o recorte dos atores que devem ser mobilizados. A pauta do
debate sobre a sustentabilidade não pode ficar descolada de uma

definição geográfica, uma delimitação dos recursos ambientais cuja
evolução de qualidade está em questão num dado momento.
McKean e Ostrom (2001) trazem da análise de populações
tradicionais o registro de regimes de propriedade compartilhada,
em que os diferentes grupos pactuam normas e limites de usos e
os impõem de comum acordo, sobre um recurso comum. Sugerem
que a sociedade de consumo contemporânea, tão diversa dos
grupos tradicionais cuja cultura está mais “colada” aos conjuntos
naturais, talvez deva aprender a administrar os conjuntos
ambientais como quem administra condomínios, combinando
espaços privados com espaços de utilização compartilhada.
Reconhecendo a necessidade de respeitar limites e peculiaridades,
impedindo que impulsos imediatistas e ignorantes do conjunto de
demandas que pressionam o recurso acarretem seu esgotamento. A
tragédia dos recursos comuns, nessa perspectiva, só existe quando
se apropria individualmente um recurso cujo uso racional é o uso
compartilhado. Ocorrem situações em que proprietários individuais,
interessados em garantir o sucesso econômico de seus bens e
atividades, ou “otimizar a produtividade de suas próprias parcelas”,
podem querer garantir que proprietários adjacentes optem por usos
compatíveis e complementares aos seus.
Tratam-se de situações em que os negócios individuais se
alimentam da produtividade, da saúde de sistemas de recursos
naturais que são fundamentalmente indivisíveis e geograficamente
interativos, tais como florestas que controlam fluxos hidrográficos,
mares onde circulam e se reproduzem cardumes, etc.
Por exemplo, proprietários de parcelas individuais, mas contíguas
podem ter interesse em regular conjuntamente o uso da terra – o
equivalente ao zoneamento. “Zoneamento e planejamento urbano
são, na realidade, criações de direitos de propriedade comuns ou
compartilhados sobre escolhas relacionadas ao uso da terra e à
transferência desses direitos aos cidadãos de uma municipalidade”
(McKean e Ostrom, 2001, p 86).
Na visão destas autoras, a propriedade comum, entendida como
uma propriedade privada compartilhada sobre um bem que
representa uma base de recursos de interesse coletivo, oferece um
caminho para a manutenção da exploração limitada de um sistema
de recursos ameaçado ou vulnerável, ao mesmo tempo que

soluciona problemas relacionados ao monitoramento e à coação
impostos pela necessidade de se limitar atividades exploratórias.
Essa idéia pode auxiliar a orientar a escolha dos atores a serem
mobilizados para a negociação e a construção de cenários para
possíveis coalizões. Os stakeholders são não apenas os interesses
que já se manifestaram e estão presentes de imediato na arena de
debates, mas aqueles com interesse potencial em função do
entendimento do conjunto de recursos ambientais de uso comum
afetado por determinada política de uso. Para que se construa
sustentabilidade ecológica e econômica, o recurso ambiental e seus
usuários devem ser adequadamente desenhados, contribuindo para
tanto a análise da dinâmica dos conflitos ambientais.
A discussão aqui proposta se volta basicamente à busca de
parâmetros para a construção da reputação ambiental da empresa,
pela via da negociação de conflitos. A abordagem dos ganhos
mútuos sugere que um jogo de soma positiva para resolução de
conflitos pode ser construído mediante algumas posturas
estratégicas chaves, entre as quais se afigura como da maior
importância a capacidade de articular coalizões entre diferentes
atores (Susskind & Field, 1997). Trazendo-se este raciocínio para a
reputação ambiental da empresa, pode-se trabalhar com a hipótese
de que a empresa deve participar de coalizões para a
sustentabilidade, desenhadas em função da identificação não
apenas dos limites do ambiente natural, com suas espécies não
humanas, mas dos grupos humanos interessados em desenvolver
usos sustentáveis dos recursos ambientais regionais.
A partir de uma leitura da dinâmica dos conflitos ambientais, cada
organização empresarial pode, além de administrar suas próprias
repercussões no ambiente, articular-se com os demais interesses
da sustentabilidade, levando mais longe a idéia de que... “em
sistemas (e jogos) abertos, o que se espera das companhias (ou
jogadores) é que, em virtude da maior liberdade e poder que lhes
foram conferidos, assumam novas e maiores responsabilidades em
relação às outras partes interdependentes do sistema. É aqui que a
racionalidade individual e a coletiva parecem convergir rumo à
responsabilidade social” (Kreitlon e Quintella, 2001). Se a teoria
dos jogos deve conduzir-nos a estratégias de negociação baseadas
em perspectivas alocêntricas, em que se parte da visão das
estratégias dos demais jogadores (Andrade, 2003), pode-se ir além
da negociação pontual com cada jogador sobre suas expectativas

em relação à atuação da empresa. Cada jogador participa de um
conflito ambiental mais amplo que se desenrola em relação a
conjuntos ambientais de uso comum, onde a empresa interfere não
apenas por ser mais ou menos poluidora, consumidora em maior ou
menor escala de recursos: a empresa é um ator cuja parcela de
poder pode somar na coalizão das forças da sustentabilidade; ou
integrar, conforme as decisões adotadas, um bloco de poder que
impulsiona o desenvolvimento predatório.
Desenha-se uma idéia que vai além das alianças ou parcerias
ecológicas a que se refere Tachizawa (2004). Estas são iniciativas
em que se associam esforços de empresas e ONGs em novas
possibilidades de negócios que viabilizam ações de interesse
ambiental, ou promovem práticas menos agressivas, cuja maior
importância talvez seja demonstrar concretamente um caminho de
convergência entre interesses econômicos e ambientais.
Entende-se que a forma de lidar com os conflitos ambientais pode
adquirir uma importância estratégica para a empresa, envolvendo o
estabelecimento de objetivos e ações que alcancem efeitos no
ambiente de negócio em que a empresa atua. Uma abordagem
ambiental estratégica busca uma diferenciação em relação aos
concorrentes através de vantagens competitivas sustentáveis, o
que se justifica quando houver ameaças ou oportunidades
significativas (Barbieri, 2004). Na perspectiva aqui trabalhada,
propõe-se a discussão da incorporação da dinâmica de conflitos
ambientais como elemento de orientação para estratégias
ambientais empresariais, quando esse campo de conflitos e
condicionantes
assumir,
efetiva
ou
potencialmente,
essa
importância.
Para tanto, aqui se buscará um exercício de discussão do
posicionamento da empresa em relação à dinâmica de conflitos em
que se reconhece a posição central dos recursos de uso comum, e
as posturas dos diferentes atores são vistas em relação aos
possíveis usos e seus respectivos impactos sobre estes mesmos
recursos comuns. As relações entre os outros atores e a empresa
são nessa perspectiva construídas sobre as percepções do papel da
empresa no jogo de conflitos ambientais. Nessa visão, a empresa
deixa de ser o centro do modelo de relações de conflito, que
poderia surgir quando se trabalha em termos de “empresa e seus
stakeholders”; passando de outro lado a defrontar-se com opções
relacionadas a diferentes cenários de coalizões nas quais pode

ingressar e participar, coalizões estas que se organizam na
articulação entre atores pró-sustentabilidade ou somando atores
pró-economia predatória, em cada momento. A hipótese é que a
reputação ambiental, apoiando-se nas relações com os demais
atores, depende não só de sistemas de gestão mas da clara
comunicação de compromissos que se traduzem em engajamentos
em planos reconhecidos como sustentáveis.

4. Metodologia
Aproveitam-se aqui resultados de pesquisa exploratória, utilizando
observação participante e levantamentos complementares através
de entrevistas, estudo de documentos, acompanhamento de
noticiário regional.
A pesquisa dedicou-se especialmente a levantar dados sobre os
procedimentos da área de SMS (Saúde, Meio Ambiente e
Segurança) da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, direção do
Núcleo São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar, direção
do Instituto Florestal do estado, e a experiência da política
ambiental municipal de São Sebastião.
A inserção do autor na dinâmica envolvendo as operações da
Petrobrás na região do Litoral Norte Paulista e o contexto de
políticas ambientais governamentais decorre de seus trabalhos de
pesquisa sobre política ambiental, negociação de conflitos e
sustentabilidade em áreas portuárias, em desenvolvimento,
cobrindo as áreas portuárias da costa paulista.

5. A Petrobras na Mata Atlântica, no Litoral Norte de São
Paulo
Examinar a relação das operações da Petrobrás Transporte S. A. –
Transpetro com a Mata Atlântica no litoral norte de São Paulo é um
exercício associado ao delicado equacionamento, por parte da
empresa e de agência do governo estadual responsável pelos
Parques – o Instituto Florestal - dos procedimentos de manutenção
da estrada de serviço utilizada para viabilizar medidas de segurança
das linhas de dutos que partem do terminal de São Sebastião para
o planalto.

Três oleodutos ligam o maior terminal de petróleo da América
Latina, que movimenta em torno de 50 milhões de toneladas/ano, a
refinarias situadas na Baixada Santista, no Vale do Paraíba e na
região de Paulínia. Estas linhas atravessam o Parque Estadual da
Serra do Mar, Unidade de Conservação que protege remanescentes
do bioma Mata Atlântica. A referida estrada presta-se a serviços de
manutenção dos dutos, podendo nesse sentido ser considerada
uma infra-estrutura de interesse da proteção ambiental. Trata-se
de acesso não pavimentado em sua maior parte, que apresenta
dificuldades para tráfego em períodos chuvosos, sendo por essa
razão pouco utilizado pelo público, embora tenha trechos de
atratividade cênica. Este escasso aproveitamento facilita, de outro
lado, sua utilização por caçadores, palmiteiros e outros tipos de
atividades ilegais, já que não há controle de uso.
A estrada tem dois acessos no litoral, em Caraguatatuba e em São
Sebastião, ligando-se no planalto a Salesópolis. Já houve
momentos em que lideranças políticas do litoral levantaram a
bandeira de transformar este acesso precário em estrada de
rodagem com pavimentação e outras melhorias que permitissem
plena utilização como mais uma via para os fluxos turísticos que
nas temporadas de verão e grandes feriados ultrapassam a
capacidade das estradas que ligam o planalto à região.
Para a Transpetro, tem sido difícil o equacionamento das demandas
de manutenção da estrada, face ao restritivo regulamento dos
parques. A empresa tem interesse na perenização do acesso, de
forma a garantir os serviços de vistoria e obras de conservação das
linhas de dutos. De outro lado, é preciso superar uma etapa em
que tais obras geravam tensões com a agência encarregada da
administração dos Parques, evoluindo para um plano global e
permanente de relacionamento dentro de padrões de conformidade
ambiental. O sistema Petrobrás, depois da implantação do
Programa de Excelência em Gestão Ambiental e de Saúde
Ocupacional, incorporou o cuidado com o meio ambiente como
valor de negócio, e os gestores ambientais da empresa percebem a
inconveniência de uma co-habitação conflitiva com um bem
ambiental de forte visibilidade como a Mata Atlântica.

6. Serra do Mar e Mata Atlântica como recursos de uso
comum precariamente protegidos
Pelo lado da Unidade de Conservação, a construção de um
relacionamento sobre novas bases mais cooperativas com a
empresa pode ser igualmente interessante. O Parque da Serra do
Mar não foge ao panorama geral das Unidades similares, cuja
implantação deveria implicar num leque de ações administrativas
que inclui, depois da decretação, a regularização fundiária, a
vigilância, o desenvolvimento dos planos de manejo, programa de
visitação pública, educação ambiental e pesquisa. Via de regra, o
que existe de fato é uma precária vigilância. Dessa forma, os
parques não realizam sua vocação de tornarem-se atrativos
turísticos para as localidades que os abrigam, evoluindo como focos
de conflito com segmentos das populações locais, que gostariam de
usar seus territórios para instalar empreendimentos de diferentes
tipos, conjuntos habitacionais, ou outras modalidades econômicas.
Há três grandes conjuntos de razões para a conservação da Mata
Atlântica. Este é um bioma marcado por apresentar biodiversidade
comparável à da Amazônia, apresentando elevado nível de
endemismo. Isso leva a uma política, por parte dos segmentos
técnicos e da sociedade civil envolvidos com a causa de sua
conservação, em que é prioridade evitar-se novos seccionamentos
da mancha de floresta, para impedir que desapareçam espécies e
para manter os fluxos biológicos no interior do ecossistema.
A floresta tropical e o clima formam conjuntos absolutamente
interativos, determinando-se mutuamente. Assim, o ciclo hídrico
regional e a disponibilidade de água doce para as necessidades
humanas dependem da manutenção dos papéis da floresta em sua
renovação.
Os solos da Serra do Mar são naturalmente instáveis, por sua
história geológica. A estabilidade da encosta, numa região de
elevada pluviosidade, depende do papel estabilizador da floresta, já
que as plantas protegem o solo do impacto desagregador dos
pingos da chuva, agindo ademais como “bombas d´água” que
retiram água do solo e a devolvem à atmosfera no processo de
evapotranspiração. As raízes fixam as camadas superficiais de solo
às rochas, sucedendo-se aos desmatamentos de porte os
fenômenos de escorregamentos, que podem chegar a proporções

catastróficas. Todo o litoral de São Paulo mantém planos de Defesa
Civil que a cada temporada de verão esforçam-se por controlar as
situações que hoje já oferecem graves riscos, por conta deste tipo
de ocorrência. A remoção da vegetação acelera o trânsito das
águas e aumenta a erosão, combinando-se assoreamento dos leitos
dos rios e aumento de vazão para ampliar o fenômeno das
enchentes nas planícies costeiras.
Esta importância estratégica da floresta nem sempre é
suficientemente
percebida
pelos
diversos
segmentos
das
comunidades locais. À pressão dos agentes de negócios imobiliários
se somam as invasões espontâneas de grupos de baixa renda,
migrantes que chegam de outras regiões do país e são
responsáveis por um crescimento médio anual de 6% das
populações dos municípios da região. Com os terrenos valorizados
pelo mercado da segunda residência – em cuja construção reside a
oferta de emprego temporário que atrai os migrantes - e em
cidades que não contam com políticas de habitação popular, estes
contingentes buscam as soluções de moradia fora do mercado, os
terrenos onde é ilegal construir, que são as áreas de preservação.
Os núcleos do Parque da Serra do Mar, distribuídos pelos
municípios litorâneos, defrontam-se assim com amplo leque de
pressões que solapam sua existência. Em São Sebastião, no
período da administração municipal 1997-2000, construiu-se uma
estratégia de articulação entre a Prefeitura, o Parque Estadual e a
Petrobrás, em torno de um programa de ecoturismo que capacitou
guias locais para explorarem trilhas de visitação controlada,
educativa, no interior do Parque. Este foi um esforço que abriu um
novo tipo de negócio que hoje conta com parceiros no campo
hoteleiro, trouxe visibilidade positiva à Petrobrás por seu papel no
patrocínio às ações, e permitiu ao Parque contar com reforço de
fiscais municipais para os trabalhos de vigilância da Unidade.
Esta experiência anima o pessoal do Parque e os gestores
ambientais da Transpetro a considerar uma solução de parceria
para o futuro, em torno da idéia de equacionar definitivamente a
estrada de serviço e a necessidade de sua perenização dentro do
conceito de uma estrada – parque, de uso controlado, que sirva aos
objetivos de manutenção da rede de dutos e de proteção e
visitação de caráter ecoturístico a partes do território do Parque
Estadual. A conveniência e a viabilidade deste encaminhamento
dependem de uma boa leitura do jogo de conflitos.

7. Cenários de articulação entre atores do conflito
Segmentos com ascendência política e econômica nos municípios
litorâneos tradicionalmente agem dentro de posturas pouco
amigáveis em relação às Unidades de Conservação e outras
estratégias ambientais, vistas como interferências que atrapalham
o progresso. Nas últimas décadas, o modelo de ocupação do litoral
se apóia fortemente no binômio veranismo – rodoviarismo. Novas
estradas facilitam a venda de residências de verão, utilizando-se
exclusivamente o atrativo turístico do conjunto sol e praia. Os
lugares ficam saturados no verão e vazios nas demais épocas do
ano. Há um gargalo econômico, no fato da região só receber
impulso de consumo externo durante sessenta dias/ano. A saída
percebida por estes agentes tradicionais é pressionar por mais
estradas, para ter mais gente no verão. Diante da crise do modelo,
a proposta é fazer mais da mesma coisa.
A discussão de alternativas mais sustentáveis aponta a
diversificação dos atrativos turísticos, em busca de fluxos menos
sazonais. O ecoturismo, o turismo náutico, são potenciais
praticamente inexplorados na costa paulista, que podem combinarse com políticas de recuperação e manutenção da qualidade
ambiental, que se desdobrariam ainda em novos padrões de gestão
para as atividades portuárias.
Pelo lado da Transpetro, a aposta numa política modernizadora em
termos de visão da gestão ambiental como valor estratégico se
combinaria positivamente com uma articulação favorável à
economia sustentável. Evoluir de uma imagem pública associada a
impactos negativos sobre um bioma cujo significado simbólico é
considerável na sociedade brasileira, para uma postura de cohabitação positiva com a Mata Atlântica, em que se somam
energias na direção da implantação do Parque e de sua viabilização
como atrativo eco-turístico, seria uma agregação de valor
ambiental às operações da empresa.
De outro lado, coloca-se a alternativa das articulações tradicionais
com os grupos de poder econômico e político, favoráveis a resolver
a questão da estrada mediante um atropelamento dos requisitos
técnicos ambientais e sua transformação em novo acesso rodoviário
aberto a todos os usos. Nesse caso, a empresa poderia ter os
ganhos típicos do imediatismo que caracteriza as posturas de

economia predatória, ampliando, contudo os riscos de conflitos
acirrados, ações judiciais, e perdas em reputação ambiental.
Parque e empresa devem ainda considerar os grupos de postura
preservacionista, que defendem a intocabilidade da natureza e
concebem os Parques como espaços fechados ao homem. Embora
os grupos ambientalistas locais tenham uma trajetória de
amadurecimento, estes interesses e ideologias podem aflorar,
inclusive partindo de entidades localizadas fora da região. A
alternativa técnica a ser encontrada deve, para ser apoiada ou ao
menos aceita por estes setores, oferecer garantias quanto à
integridade das áreas pertencentes ao Parque que se enquadram
na categoria de “santuários ecológicos”.
Evidencia-se assim a importância das habilidades de articulação e
negociação, que podem ser essenciais inclusive para compor pautas
de entendimento que atendam a interesses que podem pender para
um ou outro tipo de solução estratégica para o equacionamento da
estrada. É o caso dos moradores dos bairros limítrofes ao Parque,
constantemente alvos da fiscalização ambiental, que poderão ver
num projeto sustentável oportunidades de inclusão social ou levar
seu apoio político a propostas que acenam com uma idéia de
progresso trazido pelo enfraquecimento da Unidade de
Conservação.

8. A incorporação dos recursos comuns nas estratégias de
sustentabilidade
É importante lembrar a contribuição de Andrade (2003) quando
recupera a corrente da “Economia das Convenções” para discutir
como atores encontram modos para cooperar em situações de
conflito apesar de terem interesses, em princípio, divergentes.
Nesse caso, impõe-se aos atores a busca de articulações e a
constituição de alianças. Entre outros aspectos, destaca-se a
necessidade de traduzir as diferentes racionalidades ou lógicas de
ação, que motivam cada parte. Esta tradução é o movimento que
promove a convergência de interesses, (re) conciliando enunciados
e propósitos aparentemente incompatíveis e tornando possível a
articulação de espaços de negociação e compromissos.
Freqüentemente, diz Andrade, ”as situações de gestão mobilizam
objetivos e interesses de vários atores estratégicos, portadores de

racionalidades múltiplas e, não raro, controversas. Assim sendo, a
maior parte das situações de conflito verificadas na realidade
parece comportar uma dimensão de dependência mútua,
caracterizando-se pela ocorrência simultânea do binômio conflitocooperação, ao contrário do modelo de jogo “ganha-perde” da
abordagem teórica dos jogos não – cooperativos. Trata-se (...) de
situações marcadas pela indeterminação do equilíbrio (...): “jogos
cooperativos não puros” de soma diferente de zero, numa
expressão
em
que
a
palavra
“cooperação”
não
faz,
necessariamente, referência a uma acordo amigável, posto que não
é a amizade o elemento indispensável à aparição da cooperação
entre atores em conflito, mas a condição de interdependência
mútua ou a reciprocidade” (Andrade, 2003, pg. 169).
A hipótese aqui levantada é que a condição de interdependência em
situações de conflito ambiental pode ser melhor compreendida
considerando-se o conjunto de recursos comuns (no caso aqui
trabalhado, a Mata Atlântica e o Parque estadual) sobre o qual se
desdobram as conseqüências , positivas ou negativas, das
operações da empresa.
Os recursos ambientais do território são as bases para as
estratégias de sobrevivência dos grupos humanos. A empresa, com
as redes técnicas instaladas para permitir suas operações,
reconstrói este ambiente, redefinindo suas características,
introduzindo novos gradientes de riscos ambientais, podendo
recompor e melhorar as condições ambientais ou contribuir para o
colapso dos processos ecológicos, em que estão inseridas as
condições de salubridade para as populações humanas ou os
atributos ambientais que funcionam como atrativos numa economia
turística.
As relações entre a empresa e os atores do conflito ambiental são
mediadas pelas atitudes mais ou menos comprometidas com a
construção da sustentabilidade ou com a manutenção da economia
predatória. Identificar-se com o respeito ao ambiente passa por
compartilhar estratégias de promoção da sustentabilidade na escala
regional, criando sinergia. A influência no destino de um recurso de
uso comum pode ser a referência para estabelecer a imagem dos
procedimentos de gestão ambiental da empresa; nesse sentido,
esta gestão deve olhar para dentro dos processos da empresa, mas
também olhar para a real condição do ambiente geográfico por ela
influenciado.

As referências conceituais recolhidas, que tratam da empresa em
suas relações com stakeholders, sugerem uma visualização destas
relações num modelo em que a empresa tem a posição central,
ligando-se a uma constelação de grupos de influência com quem
devem ser estabelecidas negociações na busca de legitimidade. De
maneira simplificada, este ambiente pode ser representado como a
seguir:

Alternativamente, podemos considerar uma representação que
coloca como referência central das relações de conflito ambiental
o(s) conjunto(s) de recursos de uso comum (no presente caso a
Mata Atlântica, no Parque Estadual da Serra do Mar). Este recurso
comum é percebido com significados diferentes por cada ator, e as
relações entre os atores podem dar lugar à articulação de coalizões
a partir de propostas de utilização e conservação dos recursos
comuns, que atendam aos diferentes interesses e valores:

Para o caso aqui apresentado, uma coalizão sustentável poderia ser
desenhada em torno da idéia de uma estrada-parque,
impulsionadora de um programa mais ambicioso de turismo
sustentável, com ampliação das oportunidades de inclusão para
diferentes segmentos da população local.
Outra coalizão potencial poderá articular interesses a favor de uma
estrada tradicional, que favoreça a ampliação do veranismo e
poderá acarretar maiores comprometimentos da qualidade
ambiental.
A incapacidade de articulação poderá conduzir a resultado de
impasse: não se resolvem os conflitos, as obras de melhoria dos
acessos sofrem embargos, o Parque segue com as dificuldades
tradicionais de contar com meios para sua implantação.
Na perspectiva aqui trazida, uma aposta da empresa em buscar o
valor de negócio de uma gestão ambiental avançada, objetivando

pautar-se por uma ação responsável social e ambientalmente,
levanta a possibilidade de ver como vantagem competitiva a
construção de um relacionamento cooperativo em relação à
Unidade de Conservação em cujo território se desenvolvem parte
de suas operações. Os resultados positivos em imagem ambiental
vão além dos atores locais. Mais de duas centenas de ONGs
integram a rede da Mata Atlântica, ao longo de dezessete estados
brasileiros em que ocorre o bioma visto como o terceiro
ecossistema mais ameaçado do planeta. Uma bem sucedida
articulação no caso aqui descrito poderá abrir novas portas para a
complexa tarefa de construção de boa reputação ambiental para
uma empresa com papel tão estratégico para o desenvolvimento
brasileiro.
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Capítulo 4
Exploração do Gás da Bacia de Santos e Sustentabilidade Novos Relacionamentos Empresa/Movimento Ambientalista

Resumo
O capítulo aproveita resultados de pesquisa sobre conflitos
socioambientais no Litoral Norte paulista, onde se localizam as
atividades do Projeto Mexilhão de extração de gás da Bacia de
Santos. O projeto teve sua implantação iniciada ao mesmo tempo
em que outras grandes intervenções foram anunciadas para a
região, gerando inquietação entre segmentos da sociedade
regional, com destaque para os movimentos ambientalistas, cujas
reações se acirraram em função da condução inábil das audiências
públicas por parte do órgão licenciador.
As reivindicações trazidas pelos ambientalistas são cotejadas, no
trabalho, com alternativas de ação à disposição da Petrobras,
conforme esta empresa se atenha ao que for normatizado no
processo de licenciamento ou decida adotar iniciativas voluntárias
mais amplas. A discussão explora possíveis vantagens que podem
se abrir para a empresa em seu relacionamento com o público, com
a adoção de iniciativas que a posicionem, no contexto regional, no
campo dos atores pró Sustentabilidade.

Introdução: empresa, gerenciamento de conflitos
socioambientais e sustentabilidade
Este trabalho tem o objetivo de analisar os conflitos
socioambientais que cercam as operações com petróleo e gás no
Litoral Norte de São Paulo, região onde se localizam as principais
atividades do Projeto Mexilhão de aproveitamento do gás da Bacia
de Santos. Esse panorama de conflitos envolve mais diretamente as
iniciativas de produção e de gestão ambiental da Petrobras, os
procedimentos das agências ambientais governamentais, em
especial o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, e os comportamentos do movimento
ambientalista da região.

Os fenômenos de conflito já manifestados revelam inicialmente
contradições entre os ambientalistas e a empresa. Contudo, uma
análise mais acurada indica que as limitações da política ambiental
governamental podem incidir em vetores de acirramento dos
conflitos, cuja compreensão mais ampla deve levar em conta uma
leitura sobre os aspectos gerais da dinâmica territorial nesta porção
da costa brasileira.
Este exame em maior profundidade permite descortinar
alternativas de estratégias socioambientais desde o ponto de vista
da empresa, uma vez que sua política de gestão se dirija na
perspectiva da Sustentabilidade, abrindo possibilidades de mudança
de posicionamento e para tanto explorando diferenças entre
resultados do estrito cumprimento da lei e possíveis ganhos com
iniciativas voluntárias de diálogo.
Basicamente, o Projeto Mexilhão consiste na extração de gás a
cerca de 150 quilômetros da costa, defronte a Ilhabela, com a
implantação de gasoduto submarino que chega ao continente no
município de Caraguatatuba, onde se estabelecerá uma estação de
tratamento; e na construção de outra linha de duto que, por um
túnel, subirá a Serra do Mar, ligando-se no planalto, em Taubaté,
ao gasoduto Campinas – Rio de Janeiro. Da estação de tratamento,
uma linha levará “condensado” ou gasolina natural para São
Sebastião, projetando-se para tanto outra obra de túnel.
Importante ressaltar que a opção por túneis nos trechos com
vegetação de mata atlântica representa uma incorporação de valor
ambiental à concepção da obra.
O começo do projeto somou-se ao anúncio de outras intervenções
de porte na região: expansão do Porto de São Sebastião, ampliação
da Rodovia dos Tamoios, construção de um CDP (Centro de
Detenção Provisória) em Caraguatatuba. Diversos setores da
sociedade regional, com destaque para as entidades ambientalistas,
posicionaram-se publicamente pela realização de uma avaliação
ambiental estratégica, integrando as visões sobre as conseqüências
de todas estas intervenções na dinâmica territorial.
Posteriormente, no final de 2006, a primeira audiência pública do
processo de licenciamento do Projeto Mexilhão viria deflagrar uma
reação mais forte em relação a esse projeto, em função das falhas
de condução do processo de debate público naquela ocasião, o que
será melhor examinado mais adiante.

Este artigo foca o caso do
relacionamento da Petrobras
exercitar uma discussão sobre
conflitos como uma via
sustentabilidade.

Projeto Mexilhão, como parte do
com os públicos regionais, para
possibilidades de gerenciamento dos
para construir estratégias de

Ferramentas conceituais utilizadas nesse trabalho
Conflitos socioambientais são disputas entre diferentes grupos
humanos que utilizam de formas distintas os recursos ambientais.
São fenômenos complexos, envolvendo a esfera dos fenômenos
físicos e biológicos, as relações sociais, e a interação entre estes
dois campos. São mais freqüentes os conflitos decorrentes dos
impactos ambientais de uns usos sobre outros, as disputas pela
utilização de recursos, e os conflitos pelo uso dos conhecimentos
ambientais (Little, 2001).
No Brasil, a dinâmica de conflitos ambientais é um fenômeno
essencial para entender a evolução da política ambiental. Por parte
dos movimentos de opinião ambientalistas, um dado fundamental é
que na fase de fundação (anos 70-80) houve uma forte influência
de uma visão de mundo preservacionista, dentro do ideal de
manutenção de uma natureza intocada, cuja transformação pelos
seres humanos é vista como algo negativo. Pelo lado do governo,
assinale-se uma dificuldade em incorporar a resolução de conflitos
como dimensão estratégica da política ambiental, já que predomina
uma cultura burocrática, normativa, herdada da fase de controle
dos efeitos negativos das práticas econômicas e que não avançou
para uma visão gerencial mais ampla, à altura do desafio de
construir um desenvolvimento sustentável (Leis, 1999; Leis e Viola,
1996).
Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável é um conceito
consagrado pelo Relatório Nosso Futuro Comum, que traz a idéia de
superar o cenário que indica um colapso das possibilidades de
desenvolvimento em função da ultrapassagem dos limites da
natureza em sua capacidade de sustentar a economia. A
Sustentabilidade tem como dimensões fundamentais o atendimento
das necessidades básicas das populações atuais e futuras, revendo
padrões de consumo acima do ecologicamente razoável; o uso
prudente dos recursos naturais, desenvolvendo substitutos para os

recursos não renováveis antes de seu esgotamento e respeitando
padrões que permitam a perpetuação da oferta dos recursos
renováveis; uma revisão da técnica, evitando a poluição e os
riscos; a conservação da diversidade biológica e a renovação dos
processos ecológicos essenciais; a construção e manutenção de
uma relação equilibrada entre volume das populações e as bases de
recursos dos ambientes em cada região (CMMAD, 1988; Sachs,
1993).
Recursos comuns são conjuntos que ofertam serviços ambientais
que dependem de sua indivisibilidade, como mares produtores de
pescado, florestas produtoras de água, etc. Nossa sociedade tem
dificuldade cultural e jurídica em administrar estes recursos, em
relação aos quais seria interessante aprender com os exemplos de
grupos de populações tradicionais, cujas culturas encerram regimes
de propriedade compartilhada, geradores de normas de uso que
prescrevem
o
respeito
a
parâmetros
equilibrados
de
aproveitamento para evitar quadros de escassez (MacKean e
Ostrom, 2001).
Abordagem dos ganhos mútuos para resolução de disputas é um
conjunto de propostas de estratégias que facilitam a construção de
entendimentos em situações de conflito envolvendo muitos atores,
como são tipicamente os conflitos socioambientais. Esta abordagem
é trabalhada pelo Consensus Building Institute, centro de pesquisa
que reúne trabalhos do M.I.T. e Escola de Direito de Harvard, e
divulgada por meio do International Programme on the
Management of Sustainability (Susskind & Field, 1997; Susskind et
al., 2000). Propõe a superação de jogos de soma zero (em que um
lado ganha e outro perde) por novas estratégias baseadas no
reconhecimento dos interesses das outras partes para que seja
possível construir combinações positivas com os próprios objetivos,
em cada situação de conflito.
A exploração dos interesses e objetivos dos diferentes atores serve
de base para desenhar a melhor alternativa que cada um pode
esperar para um acordo negociado. Aí estão os subsídios para o
reconhecimento de uma zona de possíveis acordos, um campo em
torno do qual pode-se buscar construir cooperação (Susskind et al.,
2000).
Empresa, conflito e construção de reputação ambiental: para
autores como Fernando Almeida, a empresa deve negociar os

conflitos com os grupos de interesse com os quais se relaciona –
consumidores, fornecedores, governo, comunidades, imprensa,
ambientalistas, etc. - pois hoje no Brasil há um processo
participativo na política ambiental fazendo com que as decisões
sobre licenças ambientais extrapolem o pessoal técnico dos órgãos
de governo. A reputação ambiental torna-se um ativo intangível da
empresa, a ser obtido por meio de uma combinação de
responsabilidade social, ecoeficiência e diálogo com os stakeholders
(grupos de interesse). É cada vez mais um valor positivo que se
pode agregar aos negócios (Almeida, 2002 e 2007; Barbieri, 2004).

Risco, gerenciamento dos riscos, risco ambiental do negócio,
gestão social do risco
Os riscos de acidentes ambientais são elementos centrais para a
atividade de petróleo e gás, cujo gerenciamento se apóia na
equação básica R=FxC (risco é igual à multiplicação da freqüência
ou probabilidade de eventos acidentais, por suas conseqüências).
Podem ocorrer situações em que não bastam as medidas técnicas a
cargo das equipes da empresa que opera com produtos perigosos.
Quando cenários de acidentes podem incluir desdobramentos
externos, afetando diretamente comunidades, a redução de
conseqüências implica na preparação destes grupos, dos governos
locais, dos órgãos de emergência, para respostas adequadas.
Para a empresa que tem na sua estratégia a construção da boa
reputação ambiental, o risco passa a ter uma equação ampliada,
em que todos os fatores acima são multiplicados pela repercussão
de um possível acidente na opinião pública, o que pode ser
entendido como um risco ambiental para o negócio (Cunha e
Junqueira, 2007).
De outro lado, na medida em que a segurança ambiental depende
em determinadas situações da cooperação do governo local, dos
órgãos de emergência e das lideranças da comunidade para que
exista um padrão aceitável, o gerenciamento de riscos torna-se
uma tarefa social que demanda, entre outros fatores, capacitação
ampliada, ou seja, iniciativas destinadas a formar interlocutores
aptos a participar da gestão (Cunha e Junqueira, 2007).

Síntese: posicionamento estratégico socioambiental – como a
atividade econômica estreita ou amplia as oportunidades
associadas à resiliência ecológica; como proporciona uma gestão
social do risco ambiental.
Combinando os conceitos acima referenciados, a discussão do
posicionamento da empresa diante de situação de conflito
ambiental parte do entendimento de que os vários atores enxergam
a empresa não apenas em função da maneira como consegue fazer
a gestão ambiental dos seus próprios processos produtivos, mas
também pelo condicionamento que impõe sobre os recursos de uso
comum, consumindo uma faixa de sua resiliência ecológica e dessa
forma
eventualmente
estreitando
as
oportunidades
de
sobrevivência dos demais setores.
Mais que isso: há um jogo de forças no quadro de conflito
ambiental em cada região, e a empresa é avaliada pelos diferentes
atores em função da articulação que mantém com os demais
interesses, contribuindo para que exista um determinado padrão de
uso dos recursos, de dinâmica territorial, de poluição,
desmatamento, etc.
A empresa passa a ser vista como parte de uma coalizão de poder
que impõe um padrão de uso predatório dos recursos ambientais,
no País e numa dada região; e para alterar sua reputação, deve
buscar ser reconhecida como um dos atores pró Sustentabilidade.

Metodologia
A análise aqui apresentada aproveita resultados de pesquisas
desenvolvidas em diferentes momentos sobre os procedimentos de
gestão ambiental na região do litoral norte paulista, especialmente
aqueles referentes ao gerenciamento de riscos do terminal de São
Sebastião. O trabalho se apóia ainda em estudo documental
complementar, especialmente o Zoneamento Ecológico Econômico
do Litoral Norte, e os Relatórios de Impacto Ambiental sobre o
Projeto Mexilhão; e também em levantamento sobre pontos de
vista de atores relevantes na região, por meio de entrevistas com
dirigentes de Unidades de Conservação, de órgãos ambientais
municipais, representantes de organizações do setor de comércio,
militantes ambientalistas e de entidades de desenvolvimento da

cidadania, bem como especialistas do ramo do turismo; e de
discussões em grupo, no interior do Conselho Consultivo do Núcleo
São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar, bem como com
integrantes da Rede de Entidades Ambientalistas do Litoral Norte REALNorte.
Com base no levantamento realizado, foi construída uma
representação esquemática apresentando de um lado as ações
típicas do processo de licenciamento ambiental, seguindo normas e
decisões técnicas dos órgãos ambientais; e de outro, ações
voluntárias definidas com base no diálogo entre a empresa. Para
ambas as alternativas, são explorados os desdobramentos no
campo dos relacionamentos entre empresa e diferentes segmentos
do público interessado.

Panorama de conflitos ambientais no Litoral Norte de São
Paulo
A região tem diversos condicionantes ambientais peculiares, com
destaque para a Mata Atlântica na Serra do Mar e os ambientes
costeiros marinhos e terrestres, acompanhados da presença de
uma variedade de atores com forte potencial de articulação e
repercussão para suas visões críticas, para fora da região, sejam
estas posições avançadas tecnicamente ou não.
Registra-se aí uma história de conflitos ambientais acirrados,
associados ao fato da região ter guardado relativo isolamento até
os anos 80, quando se deu a melhoria do acesso rodoviário. Na
história da mudança regional, alguns grandes empreendimentos –
como o Porto de cargas gerais ou o Terminal de petróleo e
derivados, ambos em São Sebastião – se somam a um processo de
ocupação desordenada que está ainda em curso, um processo
imobiliário incontido que se desdobra no dia a dia da política local
como choque de diferentes concepções de mundo (Cunha, 1996).
As ações de administração ambiental governamental na região
estão aquém do padrão requerido para gerir os conflitos e
estabelecer um processo ordenado de dinâmica territorial, uma
gestão
que
inclusive
possa canalizar
produtivamente
o
encaminhamento de reivindicações e propostas oriundas dos
diferentes setores organizados. Há limitações nos trabalhos de

fiscalização ambiental, especialmente carências em relação ao
controle da ocupação de áreas por novos loteamentos clandestinos.
A Petrobras tem uma intervenção de grande porte na região, que
historicamente teve sua parcela de contribuição para este processo
de ocupação. Suas operações com produtos perigosos se
desenvolvem no interior de conjuntos naturais e construídos de alta
vulnerabilidade e importância ecológica e cultural. Há um stress no
relacionamento cotidiano da empresa com diferentes segmentos da
sociedade local, ligado entre outros fatores à memória de acidentes
e contaminações, e à falta de uma continuidade/coerência nas
manifestações externas da empresa (atitudes dos seus diferentes
setores, como a área de meio ambiente, a área de engenharia,
etc.).
Desde os grandes acidentes da Baía de Guanabara e de Araucária,
a Petrobras vem implantando novos procedimentos de gestão
ambiental avançada. Contudo, a velocidade da mudança de cultura
técnica da empresa em gestão ambiental é bem maior do que o
ritmo de mudança da percepção e de aquisição de confiança nessa
transformação da empresa, por parte dos diferentes públicos
externos. Os mecanismos participativos de gerenciamento
ambiental já construídos na região, que poderiam auxiliar nessa
direção, sofrem com a descontinuidade por parte dos governos
locais.
O retorno econômico da presença da empresa, segundo indicam os
depoimentos recolhidos, não garante um reconhecimento de seu
papel positivo para o desenvolvimento local. A principal razão é o
padrão usual de administração pública, a utilização com prioridades
discutíveis e nada transparentes do orçamento governamental para
o qual a arrecadação propiciada pela empresa (royalties, ICMS) dá
uma grande contribuição. A empresa é vista, freqüentemente,
como um ator de grande poder que participa de um padrão
predatório de uso do território.

O licenciamento ambiental e a eclosão de conflitos
Os primeiros movimentos do processo de licenciamento ambiental
do Projeto Mexilhão ocasionaram grande ruído na região e fora
dela, por remobilizarem as tensões presentes nesse quadro

regional. O elemento deflagrador foi a discussão inicial em
audiência pública conduzida pelo IBAMA, no final do ano de 2006,
que viria frustrar a expectativa por um debate mais aprofundado
em torno do investimento.
Alguns meses antes, um debate no interior do Comitê de Bacias
Hidrográficas da região a respeito da conjuntura de novos
investimentos governamentais gerou uma manifestação de
preocupação com possíveis efeitos sinérgicos do conjunto de
intervenções, desdobrando-se em novos impulsos a movimentos
migratórios e ocupações desordenadas, motivados pela busca de
oportunidades de trabalho ofertadas pelas obras anunciadas.
Além do Projeto Mexilhão de gás, a cargo da Petrobras, o governo
estadual divulgava a perspectiva iminente de empreender a
duplicação da Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos
a Caraguatatuba; a ampliação do Porto de São Sebastião; e a
construção de um Centro de Detenção Provisória em
Caraguatatuba.
Surgiu como palavra de ordem, unindo ambientalistas não
governamentais e representantes de agências de governo
presentes no Comitê de Bacia, a idéia de promover uma avaliação
ambiental estratégica sobre efeitos combinados do referido
conjunto de grandes investimentos. Aliás, este efeito combinado
está assinalado como fonte de preocupação no próprio RIMA de
Mexilhão, conferindo veracidade a esta impressão difusa.
Os encaminhamentos das agências governamentais de gestão
ambiental viriam frustrar tais expectativas de obter um bom
equacionamento dos desdobramentos territoriais do conjunto
dessas intervenções. Bem ao contrário, a análise dos impactos
ambientais do Projeto Mexilhão seria compartimentada. Contando
com diferentes escritórios técnicos para realizar as análises, o
IBAMA determinaria que fossem elaborados e apresentados dois
EIA-RIMAs, respectivamente para a parte marinha e para a parte
terrestre de Mexilhão.
Um outro estudo de impacto, submetido ao licenciamento do
governo estadual, cobrirá a linha de “C5 +” (produto chamado de
condensado ou gasolina natural) entre a base de Caraguatatuba e o
terminal de São Sebastião.

A lógica (?) da burocracia de governo, levando a compartimentar
uma análise que deveria ser integrada para poder apoiar uma
discussão global sobre o empreendimento, foi entendida por vários
grupos ambientalistas como uma manobra da empresa para
facilitar a aceitação do seu projeto. Não houve comunicação ao
público sobre a responsabilidade por tal decisão ou sobre as razões
para a mesma. Em contexto de conflito, isso deu lugar a uma
percepção que gerou animosidade em relação à Petrobras,
amplificando temores.
Outro procedimento do IBAMA gerador de acirramento de ânimos
foi a má organização e condução das audiências públicas de
apresentação dos EIA-RIMAs. Em tais situações, há normalmente
um tempo inicial para exposição do projeto em questão e dos
respectivos estudos ambientais, para posteriormente passar-se à
fase de debates com abertura de inscrições ao público presente.
Nas audiências relativas ao Projeto Mexilhão, não houve controle do
tempo, protelando-se a abertura da palavra a representantes de
entidades da sociedade civil, o que levou ao esvaziamento da
reunião antes que pudessem ser apresentados encaminhamentos,
críticas ou questionamentos. Aparentemente, estava-se apenas
cumprindo a formalidade da comunicação e discussão com o
público, sem efetivamente respeitar os direitos de participação.
Tal desempenho, especialmente na primeira audiência pública,
gerou revolta e predisposição para caracterizar o processo de
licenciamento como algo viciado, sem efetividade e independência
de análise.
Depois da primeira audiência, a Petrobras tomou a iniciativa de
organizar reuniões públicas de esclarecimento sobre o Projeto,
dirigidas a segmentos do público regional: pescadores,
comerciantes, governo e legislativo, ambientalistas. Este último
agrupamento reagiria frontalmente, negando-se a simplesmente
participar da dinâmica de reuniões propostas pela empresa e
contrapondo um conjunto de reivindicações focadas na forma de
discussão e acompanhamento das ações de Mexilhão, de forma a
construir transparência na avaliação do projeto.
Esquematicamente, a pauta de encaminhamentos proposta pelas
entidades ambientalistas da rede do litoral norte (REALNorte) tem
como principais conteúdos:

Representação esquemática: pauta de interesses manifestados
pelos ambientalistas



Em relação
ao projeto







Em relação
à região




interesse em discussão franca
de impactos e alternativas
interesse em acesso à
informação, durante
licenciamento e implantação
discussão dos programas
ambientais (mitigações,
compensações) e exercer
influência na concepção e
formas de implantação
cuidados especiais com
Unidades de Conservação (UCs)
afetadas
necessidade
de
avaliação
ambiental
estratégica
dos
impactos
medidas
para
controlar
a
expansão da migração
medidas para evitar/minimizar
impactos
negativos
sobre
atividade turística

Explorando alternativas de posicionamento por parte da
empresa
O posicionamento da empresa em relação aos interesses
manifestados pelos ambientalistas pode ser mapeado de diferentes
maneiras, conforme a empresa siga uma linha de restringir-se ao
cumprimento da legislação, atendo-se aos procedimentos prescritos
dentro do licenciamento; ou alternativamente, caso opte por ir
além do exigido em lei e adotar iniciativas voluntárias, acordadas
em processo de diálogo.

Tópico: Interesse em ampla participação na discussão do projeto e
seus impactos
Encaminhamento

Resultado
prático

Processo de
licenciamento:
rotina das
audiências públicas

Limitação da
discussão,
processo pobre
de expressão

Efeitos no
relacionamento
Frustração,
agressividade,
desconfiança
Redução
temores
Ampliação
confiança

de

Diálogo amplo,
de
esclarecimentos
Iniciativa voluntária das dúvidas,
de promoção de
aproximação da
Possibilidade de
diálogo
percepção do
incorporar
público com a dos
sugestões de
técnicos
aperfeiçoamento
no projeto
Tópico: garantia de acesso à informação sobre andamento do
projeto e das operações
Encaminhamento
Processo de
licenciamento:
Conteúdo das
licenças

Resultado
prático
Licenças não
privilegiam
mecanismos de
prestação de
contas ao público

Efeitos no
relacionamento
Desconfiança
Medo do perigo
Indignação

Público se
familiariza com
Fundação de
questões
processo de
técnicas.
Iniciativa voluntária prestação de
Público conhece
de promoção de
contas e
procedimentos de
diálogo
acompanhamento gestão.
de planos de
Ampliação de
gestão pelo público confiança
Possibilidade de
cooperação.

Tópico: discussão
compensações)

dos

programas

Resultado
prático

Encaminhamento

(mitigações,

Efeitos no
relacionamento

Programas
ambientais não
Público regional
necessariamente
afastado da
são reconhecidos
concepção e da
como adequados e
implantação dos
podem ser vistos
programas
como desperdício
de

Processo de
licenciamento:
Órgão ambiental
normatiza o
desenvolvimento
dos programas

Entidades locais
apresentam
Ação voluntária de
contribuições
apresentar projetos
para concepção
e incorporar
e eventualmente
sugestões
para realização
das atividades

Tópico: cuidados
Conservação

ambientais

nas

Encaminhamento

áreas

de

Resultado
prático

Investimento pode
ser reconhecido
como ação de
melhoria ambiental
e gerar sinergia
com iniciativas
sustentáveis: porta
para parcerias

influência

das

Unidades

Efeitos no
relacionamento

Licenciamento:
estabelece ações
mitigadoras

Medidas
pontuais de
redução de
efeitos
negativos

Diálogo e parcerias
voluntárias para
viabilizar / aperfeiçoar
planos de gestão das
UCs

UCs se
Empresa pode ser
consolidam e percebida
como
melhoram
parceira
para
seu padrão
melhorar
situação
de gestão
das UCs

Caso as medidas
sejam limitadas,
projeto é percebido
como negativo

de

Tópico: Efeitos Regionais Combinados do Projeto com Outros
Grandes Projetos Anunciados

Encaminhamento
Licenciamento:
análise pontual, vê
o projeto
isoladamente

Resultado
prático

Efeitos no
relacionamento

Medidas
mitigadoras de
impacto não
abrangem efeitos
sinérgicos

Projeto da
empresa
percebido como
parte de um novo
ciclo de
devastação

Disponibilização
para público
Iniciativa voluntária
regional e para
de aderir e apoiar
autoridades de
proposta de
diagnóstico
avaliação ambiental
abrangente e
estratégica
suporte a
planejamento

Empresa torna-se
parceira para ação
mais
eficaz
de
ordenamento
da
dinâmica
territorial

Tópico: estímulo ao fluxo migratório pela notícia das oportunidades
de trabalho

Encaminhamento

Resultado
prático

Efeitos no
relacionamento
Na percepção de
setores do público:
empresa não assume
responsabilidades
balanço negativo
sobre custo x
benefício do projeto

Licenciamento:
previsão de ações
pontuais (exemplo:
programa de
comunicação)

Medidas
mitigadoras
aquém dos
efeitos
sinérgicos

Apoio voluntário a
debate regional
sobre o problema e
possíveis políticas
para enfrentá-lo

Melhoria do
Identificação entendimento do
de políticas
público sobre o
públicas
fenômeno e as
adequadas
responsabilidades dos
diferentes atores

Empresa pode se
posicionar como um
dos atores favoráveis
ao enfrentamento do
problema

Tópico: impactos sobre a atividade turística

Encaminhamento

Resultado
prático

Efeitos no
relacionamento

Mitigação
Licenciamento:
aquém dos
estabelecimento de
efeitos
medidas tópicas
sinérgicos

Presença da empresa
na região percebida
como negativa para
este ramo de
atividade econômica

Capacitação
de gerentes e
Iniciativa voluntária apoio à
de estímulo a
viabilização de
turismo sustentável projetos de
turismo
sustentável

Porta aberta para
associar a empresa a
novo padrão técnico,
sustentável,
de
aproveitamento dos
recursos ambientais
da região

Discussão: o foco dos interesses da empresa e a delimitação das
iniciativas voluntárias para construção de relacionamentos
A estruturação de cenários de negociação com base na abordagem
dos ganhos mútuos deve se apoiar no estudo dos interesses das
partes e na visualização de uma zona de possíveis acordos (zopa),
um campo sobre o qual é possível construir convergências
(Susskind et al., 2000).
Os elementos trazidos nesse trabalho permitem identificar uma
zona de possíveis acordos entre Petrobras e entidades
ambientalistas do litoral norte paulista, um conjunto de
encaminhamentos com base em iniciativas voluntárias de diálogo e
parcerias que podem ser viáveis e promissoras, no sentido de
trazerem resultados que contribuam para a construção de relações

de confiança e cooperação com o público, iniciando por estas
entidades.
Essa alternativa estratégica poderia ensejar, gradativamente, um
novo posicionamento no cenário global de conflitos ambientais na
região, de forma a que a empresa participe no equilíbrio geral de
forças como um ator pró Sustentabilidade.
Modelo esquemático: posicionamento da Empresa no quadro de
conflitos ambientais

A imagem acima representa a articulação de uma coalizão pró
Sustentabilidade em escala regional, na qual torna-se possível
pensar, a nosso ver, com a participação da empresa, uma vez que
a mesma repense sua estratégia de gestão de forma a redesenhar
suas alianças com os diferentes atores.
Um tema importante nessa discussão de estratégias potenciais é
encontrar o foco da aplicação das energias da empresa. Essa

questão vem freqüentemente à tona quando se discutem as
questões de relacionamento da empresa com stakeholders (Puppim
de Oliveira, 2008). A preocupação é com uma eventual dispersão
de recursos e energias, caso as iniciativas de cidadania e
responsabilidade social não estejam “coladas” no eixo de interesse
dos negócios.
Na realidade analisada nesse trabalho, aflora como interesse
prático da empresa a construção de relações menos conflituosas
com o público. As resistências ao novo projeto decorrem, em parte,
do stress já acumulado em função do histórico anterior. Cenários
em que tais resistências possam eventualmente evoluir para
iniciativas de judicialização das decisões sobre licenças, implicam
em tempos excessivamente longos, do ponto de vista dos
empreendimentos, para avançar nos cronogramas de implantação.
Não há por que esperar que este seja o último investimento da
empresa na região, por outro lado. Ou seja, a relação construída
hoje afetará o índice de resistência a novas iniciativas produtivas no
futuro, interessando trabalhar para atenuar o fenômeno de
percepção negativa das operações.
Trabalhar com substâncias perigosas é uma característica central
da atividade da empresa, a requerer um adequado sistema de
gestão. Por mais que evolua o padrão técnico da gestão de
segurança, meio ambiente e saúde de suas equipes, a empresa
necessita de interlocutores externos para este processo de
gerenciamento dos riscos. A qualquer acidente, a eficácia do plano
de resposta, a assimilação dos impactos de forma mais ou menos
agressiva, por parte do público, ou o controle do pânico junto à
população das áreas de influência, são dimensões que levam a
empresa a ter interesse objetivo na capacitação dos atores
institucionais e não institucionais para o que podemos chamar de
gerenciamento social dos riscos.
Muitas questões da manutenção e recuperação da qualidade
ambiental na região são interesses diretos da segurança ambiental
das operações da empresa. Melhorar a capacidade de ordenamento
da ocupação do território por parte das autoridades locais serve
para evitar que se multipliquem ou se agravem as situações em
que grupos humanos se assentam nas imediações de instalações
perigosas.

Contribuir para implantar os esquemas de gestão das Unidades de
Conservação – como o Parque Estadual da Serra do Mar – ajuda a
evitar fenômenos que em vastos trechos geram ameaças às redes
técnicas da empresa. O desmatamento é desestabilizador dos solos
que recobrem a escarpa da serra, sendo assim fator de ampliação
dos riscos em relação aos dutos de petróleo, derivados, gás, que
cortam a Serra do Mar em vários pontos, na transversal ou
acompanhando a linha geral de costa.
Em relação à reputação da empresa, um ativo intangível hoje
valorizado em sua visão de negócio, cabe ressaltar que o litoral
norte paulista integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, uma
unidade vinculada à Unesco, e que abrange 17 estados brasileiros.
Isso representa um potencial singular de repercussão, para acertos
ou desastres de gestão.
A alternativa de estabelecer parcerias associadas a inovações de
gestão, evidenciando para a sociedade um padrão de excelência
técnica e um compromisso em dar as mãos a outros setores
regionais para que essa excelência “contamine” positivamente o
desempenho dos outros atores relevantes, pode configurar uma
estratégia de ganhos mútuos de forte visibilidade, cujo eixo é uma
nova forma de assimilar a questão do desenvolvimento sustentável.
Abre-se a possibilidade da empresa ultrapassar o tradicional
contraponto entre investimento e benefícios econômicos, e
impactos ambientais negativos.
A nova perspectiva é associar um investimento com gestão
ambiental avançada a parcerias para melhorar o padrão regional de
governança, pela via de processos de diálogo. Não se eliminam os
pontos em que o investimento de produção de gás gera
questionamentos por parte dos ambientalistas, mas se inova ao
garantir que tais questões sejam encaminhadas com base no amplo
acesso à informação, permitindo a checagem dos resultados.
Paralelamente, constrói-se uma pauta mais ampla em que o
interesse na recuperação da qualidade dos ambientes regionais
pode ser compartilhado.
As iniciativas da empresa de promover reuniões adicionais de
esclarecimento sobre o Projeto Mexilhão geraram uma primeira
rodada de diálogo com grupos locais, inclusive as entidades
ambientalistas. Superadas as tensões iniciais, ambas as partes
dispuseram-se a investir no prosseguimento desse processo extra-

licenciamento. Foram lançadas as bases para um processo de
diálogo em busca das prioridades para o desenvolvimento
sustentável do litoral norte paulista.
Com a análise aqui desenvolvida, pretende-se ter oferecido a
evidência de que ambas as partes diretamente envolvidas nesse
processo têm ganhos a esperar de iniciativas voluntárias que
permitam ultrapassar os limites das medidas de comando e
controle. As audiências públicas associadas aos processos de
licenciamento sofrem severas limitações como dinâmicas para
esclarecimentos ao público e incorporação de propostas e
reivindicações a respeito dos planos em fase de análise. Os
encaminhamentos da burocracia ambiental podem mesmo
contribuir para acirramento do clima de conflito, caso não garantam
– como nos episódios aqui discutidos – direitos dos diferentes
segmentos interessados.
O prosseguimento do Diálogo para a Sustentabilidade do litoral
norte paulista, protagonizado pela Petrobras e pelo conjunto de
entidades ambientalistas da região, oferecerá importantes subsídios
para o entendimento de alternativas de posicionamento empresarial
em
relação
à
Sustentabilidade.
A
(re)
construção
de
relacionamentos da empresa com o público se associa fortemente,
nessa leitura, com a compreensão da responsabilidade em relação
aos conjuntos de recursos comuns, e ao entendimento da
necessidade de investir na capacitação de interlocutores locais para
os processos de gestão, a partir do acesso à informação.
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Capítulo 5
Fronteiras da gestão: os conflitos ambientais das atividades
portuárias*

Resumo
Os portos são objetos recentes de atenção da política ambiental
brasileira. Por seu papel indutor de transformações territoriais em
ampla escala, inúmeros conflitos ambientais ocorrem associados a
estas atividades. As dificuldades das decisões de licenciamento
ambiental refletem a incorporação tardia da gestão ambiental pelo
setor e limitações das agências de meio ambiente, com destaque
para a desarticulação entre planejamento e controles ambientais. A
Agenda Ambiental Portuária surge como iniciativa voltada a
promover planos de gestão pactuados entre os atores locais.

Introdução
Trabalho de pesquisa sobre as iniciativas de gestão ambiental em
área portuária vem sendo desenvolvido com apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, na modalidade Políticas
Públicas. Em parceria com a Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental e a Companhia Docas do Estado de São
Paulo, está sendo construída uma agenda ambiental com
incorporação de procedimentos de negociação de conflitos, voltada
ao Porto de Santos. A metodologia de pesquisa inclui
levantamentos por entrevistas, coleta de documentos oficiais e
relatórios ambientais, acompanhamento de noticiário, realização de
oficinas de negociação ambiental, registros de observação
participante nos trabalhos de desenvolvimento da agenda
ambiental.
Este capítulo fornece dados recolhidos no desenvolvimento deste
projeto, que caracterizam os problemas ambientais ligados ao Porto
de Santos. A discussão relaciona avanços na gestão ambiental dos
negócios com o interesse em negociar conflitos ambientais, para
construir boa reputação ambiental para as empresas.

Situa-se o estágio incipiente de incorporação dos portos na política
ambiental brasileira, como base para entender as dificuldades na
lide com os conflitos que envolvem distintos usuários dos recursos
comuns afetados por esta atividade. Um aspecto relevante para
entender as dificuldades do licenciamento ambiental dessas
atividades está nas limitações de desempenho das agências
ambientais públicas, em especial na falta de uma gestão que faça
uso integrado dos instrumentos disponíveis em nossa ordem
jurídica.
Diante dos impasses surgidos nessa dinâmica, uma agenda
baseada em reconhecimento de ganhos mútuos associados a metas
graduais de qualidade ambiental pode agregar valores importantes
para os negócios portuários, já que o padrão de gestão ambiental
começa a ser um fator de influência na competição pelas cargas,
entre os diferentes portos.

Portos e Jogos de Conflito Ambiental
Canais por onde trafegam os navios que chegam a um porto são,
do ponto de vista da atividade portuária, infra-estruturas técnicas.
Estas mesmas águas podem ser utilizadas para a pesca, sendo
reconhecidas dessa forma como um ecossistema provedor de
recursos. Outros atributos de qualidade do mesmo espaço podem
ser o que conta para serviços turísticos ali localizados.
Diferenças de significados e percepções dos conjuntos naturais e
construídos estão na base dos conflitos socioambientais, aqui
entendidos como disputas entre grupos humanos que utilizam de
formas distintas os recursos do ambiente (BARRAGÁN MUÑOZ,
1995; LITTLE, 2001).
Os conflitos socioambientais são fenômenos complexos, envolvendo
o mundo biofísico e seus ciclos naturais, a teia de relações sociais
numa dada formação histórica, e as interações entre ambos estes
campos. São freqüentes os conflitos relacionados aos impactos
ambientais de umas atividades sobre as outras; ou os que se
configuram como disputas pela utilização dos mesmos recursos.
Registram-se também conflitos em torno do uso de conhecimentos
ambientais (LITTLE, 2001).

A administração dos conflitos visando sua resolução por via pacífica
pode apoiar-se na abordagem dos ganhos mútuos, que propõe a
ultrapassagem de um padrão de jogos de soma zero, aqueles em
que um lado ganha, o outro perde, resultados positivos e negativos
se anulando no balanço total. Em situações de jogos de conflitos
em que interagem diferentes atores sociais portadores de
interesses
diversos,
porém
legítimos,
a
construção
de
entendimentos depende da capacidade dos jogadores de
explorarem as necessidades dos demais, identificando zonas de
convergência com as suas próprias demandas, sobre as quais se
podem construir plataformas para acordos (SUSSKIND & FIELD,
1997; SUSSKIND et al. 2000).
A política ambiental brasileira dá um tratamento técnico e
normativo aos seus diversos temas, faltando-lhe ainda a
incorporação de um repertório satisfatório de procedimentos para
resolução de conflitos de forma negociada (LEIS, 1999). O tempo
exageradamente longo que tomam as decisões da burocracia
ambiental sobre pedidos de licença é uma das manifestações mais
evidentes desse fenômeno, tendo recentemente o Presidente da
República, em visita ao Porto de Santos, feito um apelo por um
pacto entre a Autoridade Portuária e o Órgão ambiental de controle,
pois torna-se difícil ao governo fazer os investimentos priorizados
para ampliar a capacidade de movimentação de cargas, sem
resolver as pendências em relação aos regulamentos ambientais .
Os portos brasileiros são objetos tardios de políticas ambientais. Ao
mesmo tempo que os objetivos de incremento do comércio exterior
conferem urgência a tais investimentos de melhoria, obras nas vias
de acesso, dragagens, projetos de expansão das instalações
esbarram na falta de regularidade ambiental. Rio Grande é o único
porto, dos 11 elencados na Agenda Portos do governo federal para
receber aporte de recursos, que conta com uma licença de
operação junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).
As situações de conflito ambiental envolvendo as operações
portuárias representam desafios para todos os segmentos de
alguma forma afetados, envolvendo um leque extraordinário de
agências governamentais com algum tipo de atribuição de controle,
a administração do porto, os governos locais, grupos da população
que utilizam – produtivamente ou não – os recursos ambientais em
que o porto interfere. Portos como os paulistas influenciam direta

ou indiretamente conjuntos definidos como Patrimônios Nacionais,
a zona de costa e a Mata Atlântica – além, evidentemente, dos
espaços marinhos enquadrados nas Convenções Internacionais que
regulam usos dos Oceanos. Grupos locais que se mobilizem em
reação a projetos específicos podem vir a contar com redes de
solidariedade de alcance considerável.
Essas situações de conflito são campos de interesse singular do
ponto de vista da evolução das estratégias ambientais
empresariais, já que colocam em xeque linhas de ação autocentradas, chamando necessariamente à interação com instituições
e com os grupos do entorno. Por diferentes razões, o desempenho
dos gestores das empresas deve estar à altura do potencial de
repercussão das decisões, que pode ultrapassar em muito os
públicos regionais.

Empresas, meio ambiente e negócios: em questão, a
reputação
Reconhecidamente uma referência quando o assunto é
competitividade empresarial, Michael Porter ocupa um posto de
destaque também quando se discute a empresa e o meio ambiente.
Em co-autoria com Van der Linde, no artigo “Verde e Competitivo”,
apresentou a idéia que o título bem sugere: tornando-se verde, ou
seja, incorporando a gestão ambiental em seus procedimentos, a
empresa pode melhorar seu desempenho de negócios. A
observância de requisitos ambientais leva a usar menor quantidade
de recursos, evitar desperdícios, enfim traz uma série de
desdobramentos que são também aumentos de eficiência
econômica (PORTER e VAN DER LINDE, 1999).
Trata-se de elaboração oriunda do campo de reflexão sobre a
administração das organizações empresariais, que corrobora o que
diferentes autores de correntes engajadas na produção sobre meio
ambiente e desenvolvimento – como é o caso de Sachs – afirmam
insistentemente há bem mais tempo: os recursos ambientais são
recursos econômicos, não podendo ficar fora das contas da
economia, relegados ao espaço das externalidades. Os
regulamentos ambientais, orientados entre outras idéias pela busca
da internalização destas externalidades, geram inovações de gestão

nas empresas; e também inovações no pensamento sobre o que é
uma boa gestão.
Muitas empresas nesse momento já vão além do atendimento aos
regulamentos. Surgem diferentes modelos de gestão ambiental
empresarial, cuja base via de regra incorpora o Sistema de Gestão
Ambiental proposto pelos procedimentos ISO 14000 – padrão pelo
qual já se pode esperar a ultrapassagem da mera conformidade
legal, pela via da melhoria contínua - mas que ambicionam,
eventualmente, resultados ainda mais avançados. Como atingir o
patamar da ecoeficiência, que poderia de certa forma ser entendida
como uma idéia estendida do raciocínio de Porter acima
reproduzido: produzir mais consumindo menos recursos. No caso,
reduzindo a demanda por serviços ambientais, pela retirada de
materiais, água, energia da natureza, e também por meio de
redução na geração de resíduos a serem depois assimilados pelo
ambiente (ALMEIDA, 2002; BARBIERI, 2004).
A empresa pode contabilizar ganhos econômicos ao utilizar menos
natureza, pois finalmente percebe-se socialmente que há limites no
uso dos bens antes considerados livres e ilimitados. Situações de
escassez e colapsos artificialmente produzidos tornam inescapável
esta percepção, que se desdobra em políticas que passam a
“cobrar” pelo uso dos recursos ambientais – como é o caso da água
– e também em atitudes críticas de consumidores e outros
stakeholders relevantes.
Outro tipo de ganho diz respeito à imagem. A organização que, em
seu gerenciamento, incorpora a atenção aos grupos de interesse
com que se relaciona, irá participar de jogos de negociação de
conflitos em que o objetivo geral é a construção de aceitação,
legitimidade para seus negócios (ANDRADE, 2000). Esta aceitação
influencia não apenas as decisões de consumo, mas também outras
relações que se estabeleçam, como as de vizinhança.
Decisões como os licenciamentos ambientais são indissociáveis da
imagem que cada empresa consegue construir na sociedade, já que
nossa política ambiental tem mecanismos participativos que levam
as agências de governo a preocuparem-se, nesses casos, com a
opinião do público sobre as suas decisões. Hoje no Brasil, quem dá
as licenças ambientais é a sociedade, diz Almeida (2001), para
quem no campo do meio ambiente já não se vive o tempo da

predominância das ações de comando e controle por parte do
governo.
Essa etapa deu lugar a um equilíbrio tripartite, em que atuam
empresas, governo e grupos da sociedade, um ambiente em que a
imagem dos empreendimentos passa a ser decisiva para sua
viabilidade. A reputação ambiental torna-se um ativo intangível da
empresa (ALMEIDA, 2001).

Administrando as Influências do Porto no Território
O advento da gestão ambiental portuária no Brasil coloca em
evidência a administração de atividades com forte capacidade de
transformação dos espaços regionais em que se inserem. A diretriz
fundadora do presente movimento de política ambiental para os
portos é a Agenda Ambiental Portuária, documento oriundo da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ao final
da década de 90. Ali são listados exemplos dos potenciais impactos
que os portos ocasionam: os resultantes das atividades de
dragagem para aprofundamento ou manutenção dos canais de
navegação, as mudanças de linha de costa como conseqüências de
obras de implantação de infra-estruturas, a supressão de trechos
de ecossistemas biologicamente importantes como manguezais, a
geração de resíduos e efluentes, os acidentes ambientais com
derramamento de cargas tóxicas, o transporte de espécies exóticas
de um outro lado do Planeta nas águas de lastro de navios (CIRM,
1998).
A Agenda Ambiental Portuária representou a articulação entre o
programa de Gerenciamento Costeiro, a política federal que desde
os anos 80 vem construindo as bases para uma ação de
ordenamento da ocupação da costa, e a política de modernização
dos portos brasileiros, que sob a égide da integração das
economias em escala global e suas demandas por velocidade no
trânsito de mercadorias, redefiniu as relações entre poderes
públicos e agentes privados nos portos e alterou profundamente as
relações de trabalho, respondendo entre outros fatores às
mudanças tecnológicas da era do contêiner (JUNQUEIRA, 2002). O
documento da CIRM dá parâmetros para o comportamento
ambiental dos portos e prevê novas funções de coordenação nesse
campo para as Autoridades Portuárias.

Os portos são elos das cadeias logísticas que integram fluxos de
transporte de mercadorias entre distintas regiões, gerando
influências que se estendem muito além de seus locais de
instalação. Barragán Muñoz (1995) diz que os portos são infraestruturas estruturantes, determinando a dinâmica territorial à sua
volta, condicionando a construção de estradas, ou a configuração
das malhas urbanas.
As cidades costeiras que abrigam portos devem, em geral, suas
histórias a esta condição, guardando, inclusive em seu tecido, bens
arquitetônicos que documentam diferentes etapas históricas do
“namoro do homem com a natureza” (CORTEZÃO, 1984).
Patrimônios naturais e construídos na zona de costa brasileira vêm
sofrendo as pressões de um processo de (re) ocupação do
território, que tem lugar nas décadas recentes (MORAES, 1999). Os
portos são um dos fatores de dinamização deste processo, sendo
pólos de atração de investimentos produtivos e mão de obra,
induzindo ainda a ampliação das facilidades de acesso rodoviário
que impulsionam movimentos da economia imobiliária nos espaços
de ocupação ainda rarefeita no litoral.
As relações porto-cidade mudam ao longo da história, alternando
períodos de integração com outros de isolamento e disputa de
espaço. Em períodos recentes, muitas cidades redescobriram áreas
portuárias, utilizando-as em estratégias de requalificação urbana
em que se combinaram projetos de turismo e lazer a outras
finalidades econômicas, com sucesso (MEYER,1999). A integração
dos conjuntos urbanos às frentes de água é um dos elementos
importantes dessas políticas que procuram dar respostas positivas
aos tempos em que os lugares entram em competição pela
localização de investimentos capazes de dinamizar as economias
locais (FERREIRA e CASTRO, 1999).
Tais alternativas de articulação entre espaços físicos e diferentes
técnicas, que podem ter um peso estratégico do ponto de vista da
geração de oportunidades para o conjunto das populações das
cidades que abrigam portos, devem agora defrontar-se com
tensões originadas pelas medidas de segurança planejadas para a
lide com a ameaça de ações terroristas. O código de segurança
adotado em escala internacional a partir de proposições de
autoridades norte-americanas determina todo um controle sobre os
acessos aos espaços portuários, que reintroduz a questão do
confinamento (GROTA, 2006).

Marcas sobre o ambiente: interferindo nas oportunidades de
utilização dos recursos comuns
Os conflitos territoriais dos portos ligam-se fortemente à demanda
por espaços para implantação de pátios de cargas. O uso
generalizado do contêiner como solução logística a serviço da
agilidade dos fluxos de transporte multiplica a voracidade com que
os portos demandam espaços de retro-área para os cais de
atracação.
O contêiner determina, de outro lado, a substituição da mão de
obra para a movimentação de cargas, pelo uso de máquinas.
Grandes ship loaders, movimentados com apoio de programações
informatizadas, carregam em poucas horas navios de grande porte.
Aumento da profundidade dos canais e dos espaços para depósitos
de cargas são intervenções espaciais superlativas de apoio a
atividades econômicas que reduzem seu potencial de geração de
oportunidades de trabalho. Cidades portuárias tradicionais, como
Santos, enfrentam crises de desemprego tecnológico: na década de
90, enquanto este Porto expandia sua movimentação em 50%, a
massa salarial associada reduzia-se no mesmo volume (VAZ e
RODRIGUES, 2001).
Registram-se assim tendências contraditórias em relação à
ampliação da intervenção das atividades portuárias na rede urbana
e nos conjuntos naturais, que são recursos de uso comum
essenciais ao bem estar e à sobrevivência de contingentes da
população que em seu conjunto não podem tirar seu sustento da
economia dos portos. As intervenções econômicas alteram e
degradam a qualidade do ambiente, dentro do padrão técnico desse
momento, sem garantir o atendimento às necessidades básicas dos
diferentes grupos da sociedade. Trata-se de um padrão sem
sustentabilidade ecológica e social, que não aloca eficientemente os
recursos econômicos (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988; SACHS, 1993 e 2004).
Outros potenciais de aproveitamentos econômicos, que poderiam
incluir socialmente estes grupos humanos, chocam-se com aqueles
usos que provocam a ultrapassagem dos limites ambientais.
Ostrom e Mac Kean assinalam a dificuldade das sociedades
modernas em lidarem com recursos que deveriam ser gerenciados
para dar suporte a benefícios para uma coletividade. Mares,
florestas responsáveis pela produção de água, são conjuntos que

oferecem serviços ambientais à sociedade que dependem de
respeitar-se a sua indivisibilidade. As intervenções orientadas por
racionalidades de cada agente econômico não são capazes de
administrar seu efeito conjunto e obter um padrão equilibrado de
utilização. As autoras remetem ao exemplo de sociedades
tradicionais, que praticam uma propriedade compartilhada sobre
determinados conjuntos de recursos – como áreas de pesca ou
florestas – e dessa forma implantam regulamentos de uso que
garantem sua renovação, respeitando os limites ecossistêmicos.
Planos Diretores, Zoneamentos, seriam exemplos de gestão
moderna que se aproximam dessa idéia de uma propriedade
compartilhada sobre determinados conjuntos comuns, dando rumos
alternativos a conflitos de usos (OSTROM e MAC KEAN, 2001).

A Vida dos Portos e a Vida do Estuário: a Questão da
Dragagem
Na Baixada Santista, além das atividades portuárias reunidas no
Porto de Santos, ocorrem ainda aquelas que utilizam o chamado
Porto da Cosipa, em Cubatão. A unidade ambiental diretamente
impactada por estas atividades portuárias é o sistema estuarino
santista, um complexo de manguezais, canais, rios, alagados e
bancos de lodo limitados ao norte pelo município de Bertioga (bacia
do rio Itapanhaú) e ao sul por Praia Grande e São Vicente (bacias
dos rios Branco, Mariana e Piabaçu). Embora fortemente alterada,
em especial pela poluição oriunda de Cubatão em anos anteriores,
a região é uma área importante do ponto de vista da
biodiversidade, principalmente nas porções melhor conservadas nas
proximidades de Bertioga. Ali, a ocorrência de grande número de
espécies de avifauna leva os estudiosos a classificar a Baixada
Santista como um ponto de importância singular para as aves
migratórias no sudeste brasileiro (OLMOS, SILVA E MARTUSCELLI,
1996; MIRANDA, 1996; RODRIGUES et al., 1996).
Estuários são áreas de grande produtividade biológica, verdadeiras
“fábricas de vida” que guardam papel central na cadeia alimentar
marinha. São espaços de reprodução e crescimento de várias
espécies, dos quais depende a produção pesqueira em vastas
áreas. O reconhecimento do papel básico desses e outros
ecossistemas costeiros para a renovação dos recursos do mar faz
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O grande aporte de sedimentos nos Canais do estuário santista
demanda dos portos uma atividade periódica de dragagem de
manutenção. O monitoramento ambiental feito ao longo dos anos,
embora demonstrando melhoria em vários aspectos da poluição do
estuário, indicou, em finais da década de 90, contaminação no
material dragado, levando a Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (CETESB), agência paulista de combate à
poluição, a tomar medidas de controle ambiental em relação à
atividade de dragagem. As restrições são mais severas em relação
à bacia de evolução da Cosipa, onde os sedimentos apresentavam
presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, metais
pesados e compostos fenólicos (CETESB, 2001).
A situação desafia empresas e agências ambientais a um
equacionamento que combine respeito aos parâmetros ambientais
e expansão das atividades econômicas. Evidenciaram-se nestes
episódios limitações no campo da gestão ambiental pública, como a
falta de padrões ambientais nacionais para sedimentos, que só em
2004 seriam estabelecidos por nova Resolução do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).
O porto de Santos viria a ser autorizado a dragar, já que a
poluição, certamente vinculada em boa parte aos despejos
industriais em anos pretéritos na região de Cubatão, não é tão
acentuada na região do canal de navegação diretamente ligada a
este porto, mais próximo à baía de Santos. O Terminal da Cosipa
partiu para elaborar alternativa mais complexa – e mais cara - de
gerenciamento da dragagem e disposição dos materiais, que ainda
busca licenciamento. Santos pôde retomar a dragagem com
esquemas de gestão mais sofisticados que os tradicionalmente
praticados, que incluem uma rotina de retirada e despejo de
materiais em espaços alternados e monitoramento constante, com
dados fornecidos on line para a CETESB.

Tópicos para a Gestão Ambiental do Porto de Santos
O “Estudo de Conflitos Legais e Sócio-Ambientais para Ocupação do
Solo em Área Destinada à Atividade Portuária”, desenvolvido pela

Superintendência de Meio Ambiente da CODESP e encaminhado em
2006 ao Departamento de Avaliação de Impactos Ambientais da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, elenca informações sobre
ocupação do solo e cobertura vegetal, áreas de preservação
permanente, patrimônio histórico e arqueológico, fontes de
poluição, atividades de pesca artesanal, zoneamentos municipais.
Coteja o atual Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do porto
com estes dados e apresenta uma carta síntese de conflitos sócioambientais.
Os conflitos identificados incluem aspectos de localização de
projetos de expansão, em casos de competição pelo espaço com
comunidades instaladas de forma mais ou menos irregular – como
no Sítio Conceiçãozinha em Guarujá, margem esquerda do Porto,
onde uma população que inclui pescadores tradicionais disputa a
frente de água na vizinhança do terminal da Cargill Agrícola S.A..
Há casos em que o conflito se refere à destinação de preservação
para as áreas pretendidas para implantação de terminais, como
aquelas em que há trechos de manguezais, vegetação protegida
pelo Código Florestal.
O diagnóstico identifica superposições entre o Canal do Porto e
rotas de pesca artesanal. Este Canal, no trecho do estuário de
Santos, o Canal de Piaçagüera e a região de confluência dos Canais
de Bertioga e Piaçagüera, nas proximidades da Ilha Diana, fazem
parte das rotas de cinco comunidades de pescadores pesquisadas.
Conflitos de operação envolvem casos de poluição – como as
emissões aéreas do terminal de granéis sólidos no Terminal de
Fertilizantes, ou a perda de produtos ao longo das vias de acesso.
Nessa categoria, o estudo inclui as instalações em que há riscos de
acidentes ambientais cujas conseqüências podem afetar moradores
das vizinhanças. Os cenários acidentais identificados nos programas
de Gerenciamento de Riscos conduzidos pela CETESB incluem em
certos casos possibilidades como vazamentos de produtos tóxicos,
incêndios de grandes proporções ou explosões, envolvendo
algumas das instalações perigosas. Na Baixada Santista, 16
terminais químicos e algumas instalações que têm outras
finalidades, mas utilizam produtos perigosos podem se enquadrar
nessa categoria (CUNHA, 2005).

São identificados, dentro da área de abrangência das operações
portuárias, conjuntos naturais, como o Largo de Santa Rita ou o
Largo do Caneu, que mantêm boas condições para manutenção de
vida marinha e avifauna, ou para reprodução de peixes e
crustáceos servindo de ponto de pesca artesanal.
No centro de Santos, as disparidades porto-cidade se dão em sítio
histórico, incluído em projetos de requalificação urbana. O
diagnóstico assinala um “estrangulamento” do porto pela cidade
nessa área, onde há todo um conjunto de bens protegidos pelo
tombamento.
Outro exemplo de conflito porto-cidade se dá no Corredor de
Exportações, vizinho ao bairro da Ponta da Praia, face aos
incômodos das emanações de odores e à atração de pragas
urbanas como pombos e ratos.
No conjunto, são mapeados 11 conflitos de expansão portuária e 12
conflitos de operações.
A matriz de fontes de poluição elencou dados de 286 pontos, em 17
faixas de cais. Incluem-se no levantamento diferentes tipos de
poluição, distribuídos também por sua freqüência. Fontes acidentais
são, por exemplo, associadas a queda de contêiner seguida de
vazamento ou exposição de produto químico; a rompimento ou
vazamento de mangote no carregamento de suco cítrico; ou
vazamento de amônia em sistema de refrigeração.
Emissões de difícil controle são vazamentos de navios atracados,
emissões clandestinas de esgotos ou despejo de resíduos ou águas
de lastro. Fontes sazonais estão associadas a carregamento e
descarregamento de produtos, em especial granéis sólidos como
soja, trigo, ou então disposições de resíduos.
Fontes permanentes ainda com controles ineficazes podem ser
solos contaminados, píer ou armazém com carregamento e
descarregamento contínuo. Todas estas categorias podem ser
agressivas, orgânicas ou inertes.
Várias dessas situações têm soluções sendo implantadas, enquanto
outras ainda vivem uma etapa de planejamento das ações de
gestão (CONSULTORIA PAULISTA, 2006).

Estas informações se somam a outras, já costumeiramente
divulgadas, como os avanços em certificação ambiental dos
diferentes terminais, que no conjunto do porto já englobam 19
sistemas de gestão orientados pelas normas da série ISO 14000.
Limites da governança ambiental: as falhas de gestão e as perdas
de energia
Uma das dificuldades mais sérias para o equacionamento da gestão
ambiental do Porto de Santos é o número de agências
governamentais com atribuições relacionadas a este campo, e a
falta de articulação entre essas burocracias. Num seminário
desenvolvido pela Autoridade Portuária (CODESP) e a Universidade
Católica de Santos em 2003, participaram as seguintes instituições:


















Ministério do Meio Ambiente - coordenação de
Gerenciamento Costeiro
IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis)
ANVISA (Agência nacional de Vigilância Sanitária)
REDEC I 2 (Coordenadoria Regional de Defesa Civil)
Marinha (Capitania dos Portos)
Secretaria Estadual de Meio Ambiente:
DAIA (Divisão de Avaliação de Impactos Ambientais
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente)
DEPRN (Departamento Estadual de Proteção de
Recursos Naturais)
Coordenação de Planejamento - Programa de
Gerenciamento Costeiro
CETESB (Cia. de Tecnologia de Saneamento
Ambiental)
Prefeitura de Santos - Secretaria de Meio Ambiente
Prefeitura de Guarujá – Secretaria de Meio
Ambiente
Agência Metropolitana da Baixada Santista
Secretarias Municipais de Planejamento de Guarujá
e Santos
Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista
Conselho de Patrimônio Histórico da Prefeitura de
Santos

Ressalte-se ainda a presença do Ministério Público, intervindo
freqüentemente sobre os campos de ação de todos estes órgãos,
zelando pelo respeito estrito à legislação. A ocorrência freqüente de
conflitos e as queixas associadas provocam numerosas
intervenções da Promotoria, como foi o caso dos controles sobre a
atividade de dragagem acima descritos, quando um dos fatores da
crise foi justamente uma reclamação quanto à contaminação de
praia do Guarujá pelo retorno do material dragado despejado no
mar.
O estabelecimento de uma gestão ambiental integrada e eficaz em
relação ao Porto de Santos é uma meta na direção da qual se
interpõe uma tradição de burocracias ambientais que foram sendo
criadas em paralelo e por vezes com atribuições superpostas. Os
órgãos governamentais de meio ambiente reúnem agrupamentos
de especialistas, faltando via de regra a instância articuladora da
política ambiental global (ver a respeito GUIMARÃES, 1986;
FERREIRA, 1997).
Os instrumentos de gestão ambiental disponíveis em nossa ordem
jurídica, basicamente os definidos na Lei 6938/81, dão
oportunidade de uma gestão abrangente. O planejamento
ambiental com uso do zoneamento ecológico e econômico permite
combinar em propostas de usos futuros as atividades econômicas e
os assentamentos humanos com as características dos ambientes e
os limites ecológicos. Os controles ambientais pela via do
licenciamento e da fiscalização são os meios para enquadrar os
empreendimentos nas diretrizes e regulamentos estabelecidos. As
Unidades de Conservação prestam-se à proteção e uso prudente
dos recursos da biodiversidade. A educação ambiental é
instrumento para conquistar a adesão voluntária dos diferentes
segmentos a novos comportamentos mais responsáveis. As várias
formas de monitoramento servem para avaliar a evolução de
qualidade ambiental e os erros e acertos da política.
Num Sistema de Meio Ambiente, que articula e define as
responsabilidades das diferentes instâncias administrativas - como
é o sistema estabelecido na referida Lei - estes instrumentos de
gestão devem ser usados de forma complementar. A gestão
ambiental está no conjunto e não em cada parte. Com o advento
dos sistemas de gestão ambiental das empresas, um novo elo de
uma cadeia potencialmente virtuosa foi disponibilizado. Mas a
verdade é que raramente se encontram experiências em que um

setor da burocracia ambiental trabalha sintonizado com o outro,
exercitando a complementaridade que torna inteligentes os muitos
requisitos legais com que se defrontam os empreendimentos
econômicos.
A demanda mais urgente nesse sentido é a integração entre
planejamento e controle. Os instrumentos de controle são
fortemente conflitivos, pois licenças ambientais são atos
administrativos vinculados: a licença é um direito do solicitante e
deve ser dada, se o empreendimento em foco cumprir a lei; ou a
licença não pode ser dada, caso se esteja fora dos parâmetros
legais (MACHADO, 1991). Negociações sobre diretrizes são
possíveis e necessárias, mas se combinam com as etapas de
planejamento ambiental, quando não existe a pressão dos prazos –
prazos de investimentos, prazos de empréstimos, prazos de
mercado, prazos legais para a tramitação de licenças, prazos para
audiências publicas. O tempo da decisão torna-se uma ameaça para
todos, no processo de licenciamento, quando não há diretrizes
claras e previamente discutidas na sociedade.
A desarticulação da função de controle (licenciamento e
fiscalização) com o planejamento ambiental é uma falha de gestão
que está na base dos conflitos em torno do licenciamento
ambiental, cuja manifestação mais evidente é o tempo
excessivamente longo dos processos decisórios.
Certamente contribui para esse fenômeno um outro aspecto do
contexto de conflito, o medo de decidir que assalta os técnicos de
governo, preocupados com os dispositivos da lei de crimes
ambientais que permitem seu próprio enquadramento em caso de
decisões descuidadas. As rotinas de controle não contam com
canais para as pressões legítimas dos diferentes setores da
sociedade – que deveriam ser destinadas para a discussão de
planos e diretrizes – e estas pressões alimentam a entropia dos
processos.
Esse quadro geral da política ambiental brasileira está presente na
realidade do maior porto do Brasil, que passa recentemente a ser
“descoberto” como foco de atenção para a gestão ambiental, como
de resto o conjunto de portos do país. Atividades de grande porte,
extraordinários complexos produtivos que transformam o território
em larga escala, obviamente apresentam enorme discrepância em
relação aos regulamentos ambientais à margem dos quais se

movimentaram até muito recentemente. Mas, seguindo o padrão
corrente na política ambiental brasileira, o instrumento de gestão
de que se lança mão é... o controle !
Recentemente, o Porto de Santos atualizou seu PDZ (Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento). Não contou com diretrizes
prévias para balizar seus projetos de novas áreas de atracação, um
dos aspectos mais relevantes de conflito, já que os espaços
regionais têm – como assinalado no diagnóstico da CODESP antes
citado - forte presença de conjuntos destinados pela lei à
preservação, os manguezais. Embora o Estado de São Paulo conte
com um Programa de Gerenciamento Costeiro, iniciado no final dos
anos 80, até aqui a Baixada Santista não dispõe de um ZEE
(zoneamento ecológico e econômico). Essa ausência de diretrizes
espaciais torna muito mais difícil cada análise de impacto ambiental
para novos empreendimentos. Não havendo parâmetros regionais,
metas de qualidade, sobre que base os decisores trabalharão?

Agenda ambiental portuária local como caminho para um
plano de gestão pactuado
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a ANTAQ – Agência
Nacional de Transportes Aquaviários – começaram a promover o
desenvolvimento e implantação de Agendas Ambientais Locais dos
portos. A orientação proposta pelo MMA indica que as Agendas
deverão ser desenvolvidas como planos de gestão pactuados entre
as administrações portuárias, os órgãos ambientais, os governos
locais, grupos da população afetados pelas operações e/ou
interessados na pauta de discussões.
Os conflitos ambientais tornaram-se fatores de paralisia em vários
campos da economia brasileira, inclusive os portos. De pouca
utilidade tem se revelado o repertório tradicional dos grandes
atores econômicos, que costumeiramente batem na tecla de
atribuir as crises ao radicalismo de militantes e técnicos de
agências ambientais, e com isso pouco obtêm além da redução de
sua credibilidade.
Em lugares como Santos, a discussão da política ambiental não se
dá estritamente em torno da preservação de ambientes naturais
paradisíacos e intocados, cuja pureza se quer manter. O que gera

impasses é o grau a que chegou a degradação ambiental: o que
paralisa a dragagem é a poluição já existente no estuário, e não a
idéia de preservar a natureza. A atividade portuária tem como
obstáculo uma poluição gerada por diversas fontes, num passado
em que a ecopolítica do Estado brasileiro se organizava em torno
da fé na idéia de que a poluição é o preço do progresso
(GUIMARÃES, 1986). Hoje a atividade portuária tem de arcar com
esse preço para liberar os canais de navegação.
A Agenda Ambiental Portuária abre uma oportunidade para que os
negócios portuários se insiram num outro jogo de negociação de
conflitos, em que os objetivos de melhoria da qualidade ambiental e
as responsabilidades sejam compartilhados entre diversos atores
regionais. Novas atitudes podem ser construídas por meio de
estratégias apoiadas na busca de relações de confiança, em que um
primeiro passo é o reconhecimento da real situação ambiental do
porto e sua área de influência. A partir daí, pode-se avançar na
discussão das tarefas necessárias para alcançar mudanças
positivas, os prazos e os investimentos que separam a região
dessas metas de qualidade.
Trata-se de tarefa trabalhosa e complexa para um porto como
Santos, por onde flui uma fatia de cerca de 25% do comércio
exterior do país, ligando um número enorme de negócios
localizados em diferentes regiões, num desafio logístico gigantesco.
Em contraponto a essa complexidade, este porto conta com uma
área de gestão ambiental ainda incipiente, cuja implantação se
iniciou ao final dos anos 90, não sendo reconhecida em seu peso
estratégico pela organização da Autoridade Portuária em que se
insere e por isso tendo ainda sérias dificuldades para participar nas
decisões gerenciais – frente aos outros departamentos da estatal
que administra o porto e junto às empresas que nele atuam.
A Agenda Ambiental Local é trabalhada com a idéia de que a
incorporação de novos padrões de gestão ambiental deve ser vista
como valor agregado aos negócios portuários. A difusão dos
sistemas de gestão ambiental empresarial que trabalham com a
diretriz de administrar o ciclo de vida dos produtos começa a gerar
demandas para os terminais portuários, inseridos em cadeias
logísticas que devem demonstrar sua conformidade com os
respectivos regulamentos e as boas práticas ambientais.

Essa idéia tem amparo no mundo dos negócios portuários: no
trabalho de pesquisa sobre gestão ambiental portuária, já tem sido
possível confirmar junto a gestores de portos como Santos, Rio
Grande e São Sebastião que os responsáveis por grandes cargas
hoje definem a opção por operar num ou noutro porto seguindo
critérios que incluem a verificação do estágio de gestão ambiental e
a situação de conformidade legal dos terminais. Embora existam
portos brasileiros que fazem concorrência predatória com outros,
cobrando tarifas mais baratas por não estarem submetidos a
exigências ambientais tão severas – o que é denunciado pelos
portos que avançam na implantação dos procedimentos de meio
ambiente - essa “vantagem do atraso” perde espaço de mercado, e
certamente se tornará um ônus quando iniciativas de cobrança de
adequação legal se avolumarem.

Possibilidades de ganhos mútuos numa agenda ambiental
para os portos
No desenvolvimento de fóruns de negociação ambiental, registramse em grandes linhas comportamentos dentro das seguintes
orientações:







as agências ambientais esperam que as atividades
econômicas incorporem os regulamentos
ambientais em suas práticas;
as empresas esperam que o enquadramento nos
regulamentos ambientais respeite as necessidades
econômicas e limites de suas atividades;
o público espera ser levado em consideração pelos
regulamentos e pelas atividades econômicas
(SUSSKIND et al.,2000).

Aparentemente simples, tais demandas devem superar a barreira
inicial da falta de tradição em construir processos de diálogo para
resolver situações de conflito ambiental, incorporando tais
mecanismos nas iniciativas de gestão. Contudo, hoje se podem
identificar elementos motivadores para a construção de processos
cooperativos, em que potenciais econômicos dos lugares sejam

aproveitados seguindo estratégias estabelecidas por meio de
entendimentos geradores de ganhos mútuos.
Em diferentes campos da economia da região de influência de um
porto, há importantes razões para esperar benefícios das melhorias
de qualidade ambiental por parte dessa atividade que é um grande
usuário das águas costeiras e das malhas urbanas.
Pode-se observar que a própria atividade portuária vai conferindo
viabilidade e interesse econômico a ações de recuperação
ambiental. Exemplos de equacionamentos de alguns passivos
ambientais são ilustrativos.
No caso do Terminal da Cosipa, esta empresa divulgou durante as
discussões do Estudo de Impacto Ambiental do seu projeto de
dragagem do Canal de Piaçagüera que este investimento será vinte
milhões de dólares maior do que uma solução convencional de
dragagem, para viabilizar um processo com um bom controle
ambiental. Evidentemente, a economia potencial da utilização do
terminal cobrirá este investimento que vai fazer frente a um
passivo acumulado em anos anteriores.
Na área do lixão do Porto de Santos, hoje desativado para fins de
disposição de resíduos mas ativo como fonte de poluição do
estuário – pela decomposição do material já depositado – o início
de trabalhos para remediação ambiental da área atende tanto a
exigências legais quanto a conveniências econômicas, já que tratase de espaço arrendado para várias empresas, com localização
nobre no interior do Porto Organizado, mas com seu uso
condicionado pela presente situação de contaminação.
Como essas, outras iniciativas de saneamento ambiental se
tornarão convenientes como liberação de potenciais econômicos, a
seu tempo. Dessa forma, o saneamento do ambiente e as
atividades de gestão ambiental em geral crescerão como
alternativas econômicas para trabalhadores e empresas regionais.
A despoluição do estuário e a recuperação de áreas degradadas
são, nesse sentido, importantes oportunidades econômicas
regionais, que devem ganhar força com o avanço da gestão
ambiental portuária.
Pesca e aqüicultura são atividades cujos agentes poderão obter
importantes benefícios se conseguirem acesso aos processos de

diálogo e negociação. A pesca tradicional tem enfrentado duras
perdas com a degradação ambiental, o que no estuário de Santos e
São Vicente inclui fatores variados, como a poluição industrial e de
outras fontes, inclusive o porto; a destruição dos criadouros
naturais dos manguezais; a contaminação de organismos como
caranguejos e moluscos, capturados para comercialização e para
consumo próprio. Pesquisas registram a atividade de 2.700
pescadores artesanais na Baixada Santista (AMORIM et. al, 2004),
localizando-se cerca de 25% deste total na área interna do
estuário, onde são mais afetados pela poluição crônica e,
potencialmente, por acidentes que gerem vazamentos de
substâncias ambientalmente agressivas.
Outro campo com potencial para expansão de oportunidades de
inclusão é o turismo. O atrativo do binômio sol e praia é um
importante fator econômico para as cidades litorâneas. A qualidade
das águas – e das praias por elas banhadas – pode incrementar as
movimentações do setor, bem como o avanço para um patamar
mais equilibrado de ordenamento espacial das atividades, evitandose perdas de valor por fatores como congestionamentos de tráfego
de caminhões, vizinhanças com pátios de cargas ou instalações
perigosas.
Um gerenciamento ambiental mais avançado na área de influência
do porto, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental na
região e em especial no estuário, pode expandir os potenciais de
aproveitamento turístico sustentável. Turismo ecológico, turismo
náutico, turismo cultural, são atividades que hoje enfrentam
severos limites na costa de São Paulo. Se contribuir para a garantia
de usos múltiplos das águas na área de influência do porto, a
Agenda Ambiental Portuária será um fator impulsionador a estes
potenciais, que dispõem da vantagem da proximidade com o
mercado, em especial a Região Metropolitana de São Paulo.
Estes exemplos de novas sinergias entre uma economia portuária
convertida a padrões de qualidade ambiental e os diversos
potenciais econômicos dos recursos comuns da região são
elementos que podem ser incorporados nas estratégias de
negociação dos atores ligados ao porto. Podem combinar-se aos
próprios ganhos com uma evolução nos relacionamentos
interinstitucionais para novos patamares de entendimento, que
consigam acomodar expectativas e conciliar o ritmo em que a
atividade fará esta conversão, com seus resultados econômicos.

A agilidade e a eficácia das agências ambientais fazem parte dos
interesses estratégicos do setor portuário. Parte das dificuldades
decisórias, como visto em processos formais de meio ambiente, é
decorrência da desarticulação das burocracias ambientais. Às
soluções que surjam do trabalho integrado se somarão outras,
conseqüências do diálogo dos técnicos da área com os gestores
portuários, que permitirão acordar procedimentos que de parte a
parte criarão condições para uma simplificação das decisões que,
na realidade, pode interessar a todos.
A agilização das decisões formais de meio ambiente depende
também do respaldo na sociedade, ou seja, da confiança do público
e de setores especializados como o Ministério Público, quanto ao
estrito cumprimento dos requisitos ambientais, gerando proteção
aos espaços naturais e construídos, e segurança.
O atraso da política ambiental em relação aos portos pode ser
entendido com apoio de uma visão histórica; mas é difícil de
justificar para muitos. A literatura sobre riscos ambientais e
conflitos demonstra que para o público, os riscos ambientais são
percebidos com indignação, especialmente se impostos por atores
de grande poder (HANCE, CHESS, SANDMAN, 1990; SUSSKIND,
1997). Indignação e falta de confiança em relação a atores vistos
como responsáveis por situações de degradação ambiental, podem
estar na origem de atitudes agressivas, que se desdobram em
processos judiciais e contestações de diferentes tipos.
A transformação do conflito em cooperação para construir soluções
ambientais para a complexa realidade dos portos é uma tarefa
desafiadora e fundamental para muitos segmentos econômicos que
têm operações portuárias. No espelho das águas do estuário, as
imagens das marcas se refletem misturadas a resíduos e
substâncias perigosas. Estas talvez sejam as marcas do passado,
mas sua superação demanda uma forte dose de compromisso,
capaz de oferecer razões para que os diferentes públicos se
aproximem.
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Capítulo 6
Gerenciamento Ambiental e Conflitos em São Sebastião
Relatório de Pesquisa

I - Gerenciamento ambiental em São Sebastião: uma
descrição geral da evolução da experiência

a) Dados básicos da cidade
Nome da cidade: São Sebastião
Número de habitantes: 56.000, segundo os dados já divulgados do
censo de 2000. Há forte aumento nas temporadas de verão,
ultrapassando em 100% ou mais a população permanente.
Segundo o Plano Diretor, o crescimento anual médio da população
permanente é de 6%. Mortalidade infantil: 14 por 1000.
Características especiais da cidade: o município se caracteriza pela
presença das escarpas da Serra do Mar, que unem a planície
costeira ao planalto paulista, com cerca de 800 metros de altura.
Nas vertentes da Serra e em seu entorno há porções da vegetação
de Mata Atlântica, floresta tropical úmida e ecossistemas
associados, protegidos por um Parque Estadual que abrange cerca
de 70% do território municipal. Nos quase 100 quilômetros de
costa do município, sucedem-se avanços dos morros até o mar e
recuos onde há praias e planície costeira, abrigando os bairros que
se ligam entre si por uma única via de acesso, a estrada RioSantos. A sede administrativa e comercial está no núcleo urbano
situado defronte ao Canal de São Sebastião, porto natural profundo
protegido pela Ilha de São Sebastião, onde há o pequeno porto de
cargas, com um berço de atracação, e o maior terminal de petróleo
da América Latina, que em 1999 movimentou mais de 40 milhões
de toneladas de petróleo e derivados. Durante os meses de férias
de verão, janeiro e fevereiro, a população se multiplica,
ultrapassando facilmente o dobro do número de moradores fixos.
Principais atores envolvidos na experiência de gestão ambiental:


















Prefeitura Municipal;
Movimento de Preservação de São Sebastião –
MOPRESS, grupo ambientalista formado por
moradores locais, fundado na década de 80. O
grupo chegou a reunir jornalistas, pesquisadores,
arquitetos, advogados, dentistas, estudantes,
moradores preocupados com a qualidade
ambiental; e se caracteriza por atuação
reivindicativa e de denúncias;
Sociedades de Amigos de Bairro - SABs, que
congregam moradores em torno de interesses
localizados, representando as da região sul do
município especialmente donos de casas de
veraneio, enquanto as do centro e da ala norte
representam basicamente moradores permanentes
;
Agências ambientais do Governo Estadual, com
destaque para o núcleo do Parque Estadual da Serra
do Mar;
Câmara Municipal de Vereadores;
Associação de Engenheiros e Arquitetos, que
congrega os profissionais envolvidos com a
implantação de novos projetos imobiliários;
Associação Comercial e Industrial, que reúne parte
do comércio local (a atividade industrial
praticamente não existe);
Colônia de Pesca, entidade representativa dos
pequenos pescadores;
Sindicatos de Trabalhadores, sendo mais
representativos os de portuários e de petroleiros;
Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil;
Gerências do Porto e do Terminal de Petróleo.

b) Contexto de implantação e desenvolvimento da política
ambiental
A experiência de política ambiental institucionalizada em nível
municipal, em São Sebastião, iniciou-se no governo 1989-1992. O
país acabava de votar sua nova Constituição, marco do processo de
redemocratização, em que o movimento ambientalista foi uma das
lutas sociais mais presentes. Esta nova Lei Maior não apenas
dedicava um capítulo à proteção do meio ambiente, mas reconhecia

autonomia para os municípios e lhes dava competências em
matéria ambiental.
A legislação ordinária relativa ao meio ambiente tivera grande
expansão no país a partir da década de 70 e especialmente durante
os anos 80. Reagindo por um lado aos novos requisitos
internacionais, e por outro respondendo às críticas aos desastres
ambientais ligados aos grandes projetos de desenvolvimento
implantados pelo regime militar, as regras então desenvolvidas
previam um sistema nacional de meio ambiente onde atuariam
órgãos federais articulados pelo Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), órgãos estaduais e municipais. Esta
articulação sistêmica prevista na Lei do Meio Ambiente não tinha
correspondência na atuação da burocracia federal, marcada por
falta de entrosamento e visão geral integrada, superposição de
atribuições e despolitização de seus programas de ação
(Guimarães, 1986, Cunha, 1996). Na década de 80, foi
impulsionada a organização de agências estaduais de meio
ambiente por todo o país, seguindo exemplos de estados que já
contavam com sistemas estruturados, como São Paulo, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul. De forma geral, passou a caber aos
estados o controle de poluição de acordo com normas e padrões
federais. O controle de remoção de vegetação, bastante ineficiente,
era compartilhado por ambos os níveis de burocracia, bem como o
estabelecimento de unidades de conservação. A atuação municipal
era rara, como na experiência pioneira de Porto Alegre.
Na região de São Sebastião, o litoral norte do estado de São Paulo,
exerciam-se duas políticas com certo nível de articulação,
desenvolvidas pela secretaria estadual de meio ambiente: o
programa de gerenciamento costeiro e o programa de proteção à
Mata Atlântica. O primeiro consiste basicamente em desenvolver
um
zoneamento
ecológico-econômico
que
oriente
o
desenvolvimento regional; o segundo, está centrado na
implantação de unidades de conservação que protejam este bioma.
Ambos tinham, e têm, sérias limitações por falta de meios humanos
e materiais e por falta de gerenciamento e priorização por parte do
Governo estadual. Como resultado dessas limitações institucionais,
a região vivia o contraste entre regras muito restritivas e falta de
fiscalização. Uma situação de fato marcada por um processo de
devastação e poluição, trazidas por ações clandestinas, e regras
rígidas de difícil acesso para agentes econômicos que se
dispusessem a atendê-las (Cunha, 1996).

Mais recentemente, desde 1998, organiza-se na região o Comitê de
Bacias do Litoral Norte, desenvolvido nos marcos da política
estadual de recursos hídricos. Destaque-se que não há uma única
bacia que integre os municípios que participam do Comitê, inclusive
um deles sendo composto exclusivamente por ilhas (Ilhabela).
Aplica-se à região o formato padrão do sistema de recursos
hídricos, que não corresponde à realidade geográfica local, já que
os rios se estruturam em pequenas bacias que correm do alto da
Serra para o mar. Só em São Sebastião, ocorrem 20 (vinte) bacias.
O compartimento ecológico regional coincide com a unidade
costeira, e talvez uma idéia interessante pudesse ser, futuramente,
integrar a política de recursos hídricos aos trabalhos de
gerenciamento costeiro. De qualquer forma, o papel positivo do
Comitê neste início de trabalhos esteve ligado à disponibilização de
recursos do Fundo estadual de Recursos Hídricos para projetos
locais, como aqueles ligados a ações de saneamento.
Voltando ao nível municipal, até fim da década de 80 a estrutura de
gestão em São Sebastião era precária, com leis de uso do solo de
conceituação simples e equipes despreparadas e sem suporte
técnico. A parte sul do município foi objeto no fim dos anos 80 de
nova lei, mais restritiva, conceituada por agências estaduais e
oferecida como subsídio ao município, que adotou-a sem maiores
adaptações, o que tornou sua aplicação difícil. Assuntos como
poluição por óleo no mar ou a proteção da floresta tropical eram
simplesmente ignorados pela Prefeitura, que limitava-se a reclamar
por ações dos outros poderes por ocasião dos acidentes ligados ao
terminal.
Em meados dos anos 80, reagindo aos episódios de poluição,
desmatamentos, expulsão de populações tradicionais pela
especulação imobiliária e comprometimento dos bens históricos,
moradores fundaram o Movimento de Preservação local, passando
a protagonizar importantes conflitos com agentes econômicos e
órgãos governamentais. Era um grupo que se caracterizava por
mobilizar a opinião pública local para ações de protesto e denúncia,
conseguindo articular-se a ONGs de fora da região, como a SOS
Mata Atlântica, uma das maiores do país, e obtendo repercussão na
grande imprensa (Cunha, 1996).

c) Situação antes do começo da experiência e estratégias
desenvolvidas
Os principais problemas ambientais de São Sebastião ligavam-se ao
processo de desenvolvimento das décadas recentes, tendo como
marcos centrais a construção do Porto de Cargas (fim dos anos 50),
a implantação do Terminal de Petróleo da Petrobrás, na década de
60, e o asfaltamento da estrada Rio-Santos nos anos 80. Todos
estes processos trouxeram situações de impacto ambiental e social,
em especial:
















migração de populações de outras regiões,
inaugurada pela busca de trabalhadores para
construção do terminal, trazidos em caminhão do
norte de Minas Gerais;
acidentes ambientais com derramamento de
petróleo no mar, alguns de grande porte (até a
segunda metade do ano de 2000, foram registrados
220 derramamentos de petróleo);
expulsão dos pescadores tradicionais (caiçaras) de
seus bairros à beira mar, transformados em
espaços de empreendimentos imobiliários de alto
padrão;
poluição de rios e do mar por esgotos;
desmatamentos para construção da estrada e para
loteamentos;
aterramento de áreas para expansão do porto;
assentamento da população de baixa renda em
condições urbanas precárias, inclusive em áreas
com perigo de escorregamentos por ocasião das
chuvas de verão;
cortes de morros para retirada de material para
aterros;
comprometimento da pesca artesanal, por poluição
e por práticas de pesca predatória;
afluxo de grandes populações de turistas nas
temporadas de verão, sem infra-estrutura urbana e
sanitária, ocasionando diversos tipos de distorções
(Kandas, 1988; Poffo, 2000; Siqueira, 1984; Cunha,
1996).

Principais iniciativas locais de gestão
No início do governo municipal 89-92, o trabalho de coleta seletiva
de resíduos domésticos iniciado pelo grupo ambientalista foi
incorporado pela Prefeitura, tornando-se uma política pública.
Posteriormente, esta administração decidiu estabelecer uma política
ambiental mais abrangente, contando com apoio especializado. O
método de trabalho adotado implicou numa consulta ao Prefeito,
inicialmente, e a interlocutores identificados em comum acordo com
ele, basicamente os já apontados acima. Foi proposta uma
estratégia que incluía a efetiva implantação de um Conselho de
Meio Ambiente de composição paritária, ou seja mesmo número de
membros governamentais e não governamentais; discussão neste
Conselho de um plano de meio ambiente e desenvolvimento;
desenvolvimento de legislação municipal de meio ambiente;
desenvolvimento de planos municipais de turismo e pesca;
desenvolvimento de plano diretor municipal; desenvolvimento de
plano de saneamento ambiental. A discussão e negociação da lei
ambiental municipal, em sua tramitação na Câmara de Vereadores,
foi então liderada por um vereador que de 1997 a 2000 foi o
Prefeito, tendo seu governo retomado a implantação da política
ambiental local, depois de uma administração intermediária (19931996) em que não houve maior ênfase nestes trabalhos.
Na administração 1997–2000, as principais inovações foram:










a unificação dos licenciamentos de meio ambiente e
projetos de obras particulares;
o equipamento da fiscalização ambiental com
veículos;
o desenvolvimento de um programa de ecoturismo;
a ampliação da coleta seletiva e o início de
tratamento dos resíduos, com transformação do
depósito de lixo em aterro sanitário;
a conclusão dos trabalhos técnicos do Plano Diretor,
interrompidos no governo anterior, sua discussão
pública e votação na Câmara de Vereadores, com
forte participação da comunidade para impedir a
liberação de prédios altos;
o desenvolvimento de política de revitalização
urbana do Centro Histórico;









a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente,
subordinado ao Conselho de Meio Ambiente;
a educação ambiental nas escolas, associada ao
programa de ecoturismo;
a implantação do Plano APELL de preparação da
comunidade para emergências em nível local;
2o desenvolvimento do geoprocessamento das
informações ambientais e cadastrais sobre o
município, através de convênio com o
INPE/FUNCATE, dotando a administração e a
comunidade de meios rápidos e de novo alcance
para a gestão;
a colocação em prática da Resolução 237 do
CONAMA, no que se refere a licenciamento
exclusivamente municipal para atividades
potencialmente geradoras de impactos locais.

O Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo atuou neste período de
governo de forma constante, sendo consultado de forma
sistemática quanto às diretrizes da política. Foi alçado ao nível de
conselho deliberativo para fins de diretrizes da política ambiental,
uma das pré-condições para adoção dos ditames da Resolução 237.
No início desse mesmo período, uma forte mobilização da
comunidade, sem participação do Governo local, desenvolveu um
projeto de alteração da Lei Orgânica Municipal vetando um projeto
da Petrobrás de estocagem subterrânea de gás, que fora aprovado
pela agência ambiental estadual.

Parâmetros que nortearam a experiência:





Ampliar a participação dos atores locais e
desenvolver os instrumentos de gestão permitidos
pelo arcabouço jurídico brasileiro;
Estabelecer parâmetros adequados para utilização
dos espaços do território municipal;
Gerar informação e controles sociais sobre as
situações de risco natural e tecnológico;





Desenvolver consciência sobre as potencialidades
econômicas geradas pelos atributos ambientais da
região;
Ampliar a eficácia da política ambiental em geral.

Estratégias:















Criação de sistema de licenciamento e controle
complementar ao federal e estadual, com
possibilidade de ser mais restritivo;
Criação de legislação própria, em vários pontos
mais eficaz que as pré-existentes, e capaz de
permitir trabalhos complementares, com eliminação
de lacunas de competências;
Criação de corpo próprio de fiscalização, capaz de
suprir as deficiências de meios humanos e materiais
das agências federais e estaduais;
Desenvolvimento de planejamento econômico e
ecológico, geral e setorial;
Desenvolvimento de programas exemplares de
aproveitamento econômico de novas possibilidades
associadas à qualidade ambiental;
Democratização das informações relativas a riscos
ambientais;
Desenvolvimento do entendimento da importância
da negociação entre os diferentes atores;
Conscientização sobre as possibilidades econômicas
associadas a ações de saneamento ambiental;
Educação ambiental.

Alocação de recursos:
Em sua maior parte, os recursos para desenvolvimento dos
trabalhos foram provenientes do orçamento municipal.
Desde meados da década de 90, há um percentual adicional do
repasse de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
feito pelo Estado ao Município, relacionado à existência de grande
espaço territorial protegido. É denominado “ICMS ecológico” e
corresponde hoje a R$ 600.000,00 anuais, aproximadamente.

Na administração 97-2000, começou-se um trabalho de busca de
parcerias e financiamentos, que permitiu trazer investimentos no
Programa de Ecoturismo (recursos de empresas patrocinadoras),
tendo sido mobilizados, para o período 1999–2001, recursos no
montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) destinados a
4 veículos de fiscalização, folheteria turística, sinalização de trilhas,
construção de um centro de visitantes e uma cartilha de educação
ambiental.
Foi trazido para a cidade o curso de guarda parques ministrado pelo
SENAC, programado com recursos na ordem de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) destinados ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente pela Promotoria/Curadoria de Meio Ambiente.
Um projeto da Prefeitura em conjunto com as Universidades de
Taubaté e USP para desenvolver política de habitação popular,
recebeu recursos da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, na
modalidade “políticas públicas”, num montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para a primeira fase, podendo candidatar-se a
mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
A evolução do programa de resíduos sólidos permitiu trazer uma
parceria promissora com uma empresa especializada alemã, a
Faabel-Hanbra, e a GTZ. A referida empresa, que optou por São
Sebastião pelo histórico de investimento do município em uma
gestão ambiental local, está instalando em São Sebastião uma
experiência de tratamento mecânico-biológico dos resíduos, que
diminuirá não apenas o volume dos resíduos dispostos no solo, mas
também seu impacto ambiental, inertizando-os. A GTZ somou-se
ao projeto avaliando possíveis impactos sociais sobre a atividade de
catadores de lixo, concluindo por seus resultados positivos,
associados ao fato da segregação ser efetuada ainda nas
residências e da separação de sucata para venda ser feita em
pátios organizados por membros de uma Associação que reunia no
final da administração 40 trabalhadores que já recebiam cerca de
dois salários mínimos de renda com as vendas para recicladores. A
GTZ investiu na disponibilização de um técnico em cooperativismo
que assessorou a organização da Associação como cooperativa
Aproveitando a lei federal de incentivo à cultura, que permite
abatimento do imposto de renda, a Prefeitura trouxe a Petrobrás e
a Volkswagen do Brasil para patrocinarem o restauro da Igreja
Matriz, com o investimento de ambas somando R$ 700.000,00

(setecentos mil reais), e a Prefeitura investindo em contrapartida
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Esta obra deverá estar concluída
em junho de 2001.

Datas-chave
1985- fundação do MOPRESS – Movimento de Preservação de São
Sebastião
1989- início da coleta seletiva de resíduos domésticos
1992 – lei ambiental municipal
Dezembro de 1992 – primeiro licenciamento da Petrobrás pelo
município, com discussão dos riscos do terminal no Conselho
Municipal de Meio Ambiente.
1998- implantação do Programa de Ecoturismo; Debate público ao
longo de todo o ano, do Plano Diretor, com coordenação do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
1999-votação do Plano Diretor, depois de campanha vitoriosa da
comunidade contra a proposta de alguns vereadores de permitir
prédios altos no município.
2000-divulgação da cartilha sobre riscos do terminal de petróleo e
realização de gincana para promoção e popularização dos seus
conteúdos, no primeiro “Dia do Alerta”.

d) Dificuldades do processo (problemas encontrados,
estratégias de enfrentamento)
.Questões da política (relação executivo/legislativo): são as
questões ligadas à dinâmica político-eleitoral e aos interesses
particulares representados, em setores do executivo e do
legislativo. Sua superação depende bastante da democratização das
informações e da mobilização dos diferentes atores para que exista
pressão pública sobre os decisores políticos.
.Limitações na capacidade de atuação dos setores ambientalistas:
são as debilidades organizacionais dos grupos de cidadãos, que

contam com meios humanos e materiais muito restritos. Sua
superação está ligada a mecanismos democráticos de participação,
como os Conselhos, que facilitem o acesso às informações e
respeitem o processo de consultas públicas.
.Mentalidade preservacionista: durante a primeira fase da
experiência (administração 1989-1992), em especial, houve
momentos em que propostas de desenvolvimento sustentável
esbarravam em conceitos preservacionistas, bastante influentes
historicamente na mentalidade dos grupos ambientalistas
brasileiros. O processo de discussão do Plano Diretor permitiu
avanços importantes no entendimento de que o uso adequado é
uma boa alternativa à proposta de nenhum uso, para vários dos
espaços do território municipal.
.Descontinuidade administrativa, típica do sistema político
personalista brasileiro. Seu enfrentamento se liga à consolidação de
órgãos de participação como o Conselho Municipal de Meio
Ambiente e ao fortalecimento político das organizações da
comunidade.
.Falta de financiamento para o desenvolvimento sustentável: no
Brasil, tem sido extremamente difícil encontrar fontes de
financiamento para experiências de desenvolvimento sustentável.
No caso de São Sebastião, avançou-se bastante para um estágio de
consciência sobre novas possibilidades de articulação entre a
economia e a ecologia. Mas a velocidade de implantação de
alternativas reais de desenvolvimento sustentável é muito baixa
para a sustentação dessas propostas na comunidade, pela
inexistência de uma política nacional de sustentabilidade que
estimule, apóie, financie, divulgue, gere credibilidade, promova um
novo padrão de experiências de desenvolvimento local.
.Inexistência de políticas de sustentabilidade em escala nacional e
estadual, capazes de direcionar os investimentos setoriais destas
esferas governamentais de forma inteligente e sinérgica. Um
exemplo são as verbas de habitação, que se fossem bem
planejadas poderiam eliminar um dos focos de problemas
ambientais mais sérios da região do litoral.
.Resistência da burocracia federal e estadual a dividir poderes com
a esfera local, ao contrário do discurso difuso sobre a necessidade
de que os municípios assumam as questões ambientais. Falta um

programa de fomento, assistência técnica e estabelecimento de
ações conjuntas com as autoridades municipais, por parte das
agências ambientais federais e estaduais. Em especial, falta uma
visão de delegação de poderes de forma organizada.

e) Participação da população, das comunidades, das
organizações e das instituições na experiência:
A resposta das entidades de cidadãos ao processo participativo que
tem o Conselho de Urbanismo e Meio Ambiente como foco
articulador tem sido clara e positiva. Nem sempre o poder
executivo consegue uma boa “animação” para o processo,
subsidiando técnica e administrativamente o colegiado; e houve
inclusive momentos em que a administração evitou reunir o
Conselho, no período 93-96. Mas o hábito de ter acesso às
informações e debater as iniciativas governamentais gera uma
cobrança de continuidade deste trabalho. O fato de São Sebastião
não contar com uma mídia local que cubra todos os bairros
contribui para que as discussões no Conselho ou em reuniões em
bairros, como no processo de debate do Plano Diretor, tenham
papel irradiador importante, funcionando o contato pessoal e a
comunicação verbal, pessoa a pessoa. A força da participação da
comunidade é percebida por instituições como o Porto e a
Petrobrás, que assumem ao longo dos últimos anos uma postura de
abertura ao debate e ao fornecimento de informações. É um
processo que articula diretamente as entidades, sem mediação de
políticos ou partidos, dadas as características da política local: os
partidos
locais
são
pouco
definidos
enquanto
posturas
programáticas, e/ou têm pequena implantação e capacidade de
mobilização. Os vereadores são eleitos por vínculos pessoais e
atuam com pouca ligação com os movimentos de opinião na
comunidade.
A composição do Conselho é de 8 representantes do governo
municipal e de representantes das seguintes entidades: Ordem dos
Advogados do Brasil, Sindicatos de Trabalhadores, Associação de
Engenheiros e Arquitetos, Movimento de Preservação de São
Sebastião, Federação das Sociedades de Amigos da Costa Sul,
Federação de Sociedades de Amigos da parte norte, Fundação Mar
(ONG de estudos sobre a vida marinha), Associação Comercial e

Industrial. Órgãos estaduais, bem como as gerências da Petrobrás
e do Porto de cargas, têm assento, mas não votam.
A permanência do Conselho como fórum importante de articulação
está ligada a sua composição e forma de decidir. Sendo paritário, e
cabendo o voto de desempate ao governo, há um estímulo ao
consenso. Esta dinâmica obedeceu à comprensão de que um fórum
como este deve ter como papéis básicos a democratização das
informações e a articulação horizontal dos diferentes setores de
governo, não se pretendendo dar predominância nas decisões aos
setores não governamentais. Na realidade brasileira, há
experiências em que se dá o poder de votos majoritários a
instituições não governamentais, e isso resulta em esvaziamento
e/ou manipulação por parte do governo, que se vê “sitiado” no
colegiado (Cunha, 1996).
Um elemento novo, por sua recente criação, é o Fundo Municipal de
Meio Ambiente, vinculado ao Conselho. Seu potencial na
transformação dos papéis do Conselho ainda não foi explorado.
A estratégia de discussão e negociação no COMDURB pode ser
ilustrada através do relato sucinto de três episódios.
Para desenvolver a lei ambiental municipal, o consultor de política
ambiental e o consultor jurídico se reuniram com o Conselho para
ouvir aquilo que seus membros visualizavam como temas
importantes. Foi elaborada uma minuta e apresentada ao Conselho
para discussão. Com base nos resultados, o Executivo definiu seu
projeto de lei. O relator da lei na Câmara convocou uma audiência
pública, muito concorrida, em que houve debate e negociação de
pontos específicos, como os prazos para licenciamentos do Porto e
da Petrobrás. Depois da audiência, as entidades ofereceram
emendas, sendo aproveitadas cerca de 50 delas. O texto final foi
aprovado por unanimidade na Câmara, em parte graças à
divulgação e participação ampla durante o processo.
No primeiro licenciamento da Petrobrás pelo município, a Prefeitura
contratou consultoria especializada, paga pela Petrobrás, conforme
prevê a lei municipal. Foi elaborado um primeiro estudo,
apresentado ao COMDURB conjuntamente com as análises da
agência estadual de controle de poluição, a CETESB. Houve
discussão das exigências e respectivos prazos, com participação
inclusive do sindicato dos petroleiros. Os termos da autorização

foram estabelecidos consensualmente no Conselho. Foi a primeira
ocasião (em dezembro de 1992) em que os riscos do terminal
foram apresentados publicamente.
No caso do Plano Diretor, durante um ano (1998) uma comissão da
Prefeitura e do Conselho (COMDURB) promoveu audiências públicas
em que os conteúdos do Plano eram explicados, com auxílio de
mapas e gráficos. Cópias do trabalho eram franqueadas aos
interessados. As escolas receberam cartilhas simplificadas sobre os
conteúdos do Plano. A Comissão se reunia periodicamente para
aprofundar temas específicos. Todas as propostas surgidas foram
sistematizadas e debatidas ao final do processo no COMDURB.
Houve negociações em torno de temas específicos, envolvendo
sociedades de amigos de bairros, ambientalistas, profissionais
envolvidos com projetos imobiliários. O texto final foi aprovado por
unanimidade no COMDURB e só então tornou-se um projeto de lei
enviado à Câmara. Quando se iniciou o debate na Câmara, já em
1999, um grupo de vereadores anunciou sua intenção de permitir
prédios altos. Uma forte campanha de opinião pública, promovida
pela Prefeitura e por iniciativas próprias de sociedades de amigos
de bairros e grupos de cidadãos (ambientalistas e outros), usando
inclusive a Internet e repercutindo fortemente na Imprensa,
conseguiu levar os vereadores a um recuo neste tema. Esta
dinâmica de negociação foi mais amplamente descrita em artigo
específico (Cunha, 1999).
É importante registrar que há vários outros Conselhos associados a
políticas setoriais da Administração pública municipal, não
ocorrendo uma maior articulação entre eles, de forma sistemática.
A articulação inter-setorial , quando ocorre,se dá em cada
Conselho.

Pontos fortes, debilidades, oportunidades e ameaças
Foi desenvolvida, no contexto do trabalho de pesquisa, uma
discussão sobre estes quatro pontos – pontos fortes, fragilidades,
oportunidades e ameaças - com diferentes membros da
comunidade, que permitiu reunir pontos reconhecidos hoje como
definidores do estágio em que se encontra a experiência de São
Sebastião em direção a uma gestão local capaz de bem equacionar
as questões ambientais.

Foram convidados a participar das duas mesas de discussão
organizadas representantes da administração ambiental municipal,
do parque estadual, de setores empresariais ligados à atividade
imobiliária, dos movimentos ambientalista e de preservação do
patrimônio histórico.
Aspectos positivos (pontos fortes) que se destacam na visão destes
atores são os atributos ambientais e culturais e seu potencial
turístico. Institucionalmente, destaca-se o fato desses atributos
serem hoje conhecidos e inventariados, e a institucionalização já
alcançada na área ambiental, inclusive com legislação própria e um
Conselho consolidado. O mesmo vale para os avanços em
planejamento
ecológico-econômico
(plano
diretor
e
geoprocessamento). A política de resíduos, em especial o trabalho
de coleta seletiva, bem como a capacitação associada ao novo
tratamento de resíduos e à cooperativa de separadores de sucata,
são pontos também destacados como bastante positivos. A
experiência do ecoturismo é importante como aproveitamento
econômico de novo tipo. A proibição de prédios altos e os trabalhos
de gerenciamento costeiro são pontos fortes. É fundamental a
mobilização e organização da sociedade civil, com geração de
massa crítica local; bem como os avanços já obtidos em termos de
negociação entre os diferentes setores da comunidade.
Fraquezas são a falta de infra-estrutura, em especial de
saneamento.
Fiscalização
ainda
pouco
eficiente,
e
institucionalização ainda incipiente, como por exemplo, a falta de
cargos concursados para os técnicos de nível superior do sistema
ambiental. Falta maior capacitação das equipes de licenciamento e
fiscalização. A desinformação e a falta de legislação específica sobre
patrimônio cultural, inclusive contendo incentivos para os
investimentos nesta área de particulares, contribui para a
degradação de bens culturais. A incoerência e a desarticulação das
burocracias ambientais dos diferentes níveis de governo, a que se
soma o distanciamento do Ministério Público, cuja atuação não se
articula com a política ambiental. As facilidades para a corrupção. A
falta de políticas gerais de sustentabilidade e as limitações
orçamentárias. O baixo nível de alguns políticos. A migração
constante preocupa, assim como o trabalho ainda pouco articulado
junto à reserva indígena. A falta de uma nova lei de uso do solo
coerente com o novo plano diretor (planejamento em escala micro),
e a falta de uma política de habitação popular. O licenciamento
lento e que dificulta novos empreendimentos, com destaque para

marinas. A sazonalidade traz dificuldades ligadas ao volume de
população e à variação da economia.
Oportunidades são identificadas no mercado turístico, que inclusive
busca ofertas diferenciadas em termos de qualidade dos atrativos,
o que pode ser aproveitado por um lugar que vai afirmando uma
identidade. As leis de incentivo à cultura e o intercâmbio com
cidades históricas. Os fundos de meio ambiente e as parcerias, para
quem tem política ambiental e legislação, vanguardismo. O fato de
vários setores buscarem hoje atividades sustentáveis. O plano
diretor permite um desenvolvimento mais adequado. A população
flutuante tem formadores de opinião que podem se engajar em
boas propostas.
Ameaças são a falta de investimento em saneamento por parte do
governo estadual. Faltam incentivos para a conservação de bens
culturais e os órgãos de patrimônio estão enfraquecidos. A crise
econômica e política nacional, com crescimento desordenado. A
divulgação das belezas da região atrai “inchaço” e migração. As
notícias de “sucateamento” do terminal de Petróleo preocupam. O
desconhecimento do Ministério Público sobre a política ambiental
local gera desencontros. A precariedade de acessos, inclusive
aéreos, limitando o turismo. A política centralizadora e a lentidão
das burocracias ambientais federais e estaduais.

f) Potencial de replicabilidade da experiência em outros
locais
A experiência tem sido divulgada, e modelos jurídicos de
intervenção, como a própria lei Ambiental municipal, são
periodicamente solicitados por grupos ou autoridades de outras
localidades. O consultor jurídico para elaboração da Lei, Dr. Paulo
Affonso Leme Machado, um dos principais nomes do Direito
Ambiental brasileiro, incorporou a experiência em seus livros de
doutrina.
O projeto de tratamento de resíduos sólidos já gerou “imitações”
positivas: o vizinho município de Ilhabela, a partir do Seminário
sobre o projeto feito em São Sebastião, abriu cooperação com os
mesmos parceiros alemães e pretende adotar o mesmo modelo de
cooperativa de separadores de sucata.

A replicabilidade da experiência deve ser considerada a partir de
alguns pontos:









uma política ambiental em nível local é uma
experiência singular, que deve refletir as demandas
e a conformação social, cultural e política do lugar;
a identificação de atores chaves e sua incorporação
ao processo de desenvolvimento de uma política
ambiental local é recomendável, visando o
enraizamento da iniciativa;
o estabelecimento de leis locais, desde que
conhecidas e dominadas pelos atores interessados,
abre campo para a criatividade e a iniciativa das
comunidades;
o suporte técnico especializado e a participação
devem ser combinados para manter uma dinâmica
que angarie confiabilidade ao processo de política
ambiental.

A dinâmica do conflito ambiental e os limites dos esforços
institucionais de administração ambiental costeira
Este projeto de pesquisa dedicou-se ao tratamento da realidade
ambiental de São Sebastião com o propósito de investigar a
dinâmica do conflito regional. Identificando uma tendência de
ampliação da economia do turismo, trabalhou-se com a hipótese de
que o crescimento do turismo ocasionaria a ampliação dos
interesses em prol de um novo padrão de qualidade ambiental,
auxiliando a redefinir as relações de forças a favor da construção de
um projeto de sustentabilidade.
As limitações orçamentárias enfrentadas pela administração local
no período 97-2000 não permitiram que investimentos mais amplos
fossem feitos no desenvolvimento da indústria turística. Na medida
em que este projeto de pesquisa procurou acompanhar justamente
os desdobramentos desta política local de desenvolvimento, tais
limitações vieram dificultar a construção de um quadro mais
maduro a respeito de uma nova constelação de interesses,
associada a uma dinâmica econômica que pudesse representar a
concretização de uma nova filosofia de desenvolvimento. Isso não
impede, contudo, que se faça uma discussão sobre os resultados

concretos encontrados no acompanhamento da política ambiental
local.
As limitações da administração ambiental desenvolvida pelo estado
e pela União Cotidianamente, a atuação das agências ambientais
estaduais e federais se pauta por ações de tipo normativo, que
buscam controlar efeitos negativos das atividades econômicas
através de mecanismos administrativos de licenciamento e
fiscalização, acompanhados de alguns monitoramentos. Não houve
evolução notável neste campo, desde o início da experiência de
política ambiental municipal de São Sebastião (Cunha, 1996).
Continua a existir um trabalho de controle temático – poluição,
desmatamento - sem visão de política geral integrada e sem
diálogo com a dinâmica real de usos e ocupação do território. É
uma política que não incorpora a questão dos conflitos e não está
voltada para mudanças de atitude ou de correlações de forças, a
não ser pelo papel educativo – questionável – das multas e dos
enormes prazos para licenciamento de novas atividades. Ocorre em
nível local, assim, o padrão de política pública ambiental cujos
limites têm sido apontados por diferentes analistas (Neder, 1999;
Leis, 1999).
A iniciativa que propõe um novo padrão de intervenção, abrangente
por integrar os temas da política ambiental e a própria dinâmica da
realidade regional, é o zoneamento costeiro. Aqui há uma tentativa
de articulação com os atores regionais, através dos colegiados de
discussão do zoneamento. Os limites deste programa estão
situados não na metodologia dos trabalhos, mas nos meios
disponibilizados para as equipes técnicas por parte do governo
estadual.
A experiência de política local de meio ambiente procurou uma
sinergia com estes novos potenciais abertos pela proposta do
gerenciamento costeiro. Destaque-se nesse sentido a adequação do
Plano Diretor municipal ao zoneamento costeiro; e a articulação de
uma dinâmica de discussão do zoneamento costeiro, em São
Sebastião, que apresentou positivamente para o conjunto de atores
mobilizados no Conselho Municipal de Meio Ambiente a iniciativa do
zoneamento costeiro estadual. Esta visão positiva se apoiava em
dois aspectos complementares: o zoneamento estadual respeita
propostas do Plano Diretor e vai definir diretrizes de licenciamento
mais inteligentes, por serem integradas; e incentivará a autonomia
de decisões municipais desde que o município respeite as diretrizes

gerais do zoneamento estadual. A representação de São Sebastião
no colegiado regional do gerenciamento costeiro, combinando
representantes do governo local e da sociedade civil, ajudou assim
a deslocar o tipo de discussão desenvolvida, criando bases de
sustentação para o trabalho de zoneamento proposto pela equipe
estadual.

A questão do impacto ambiental local
Um episódio que demonstra bem a diferenciação de tratamento em
relação aos outros municípios, foi a adoção dos critérios da
resolução 237 do CONAMA. Esta resolução, entre outras iniciativas,
define que haverá um único licenciamento ambiental, e reserva
para o licenciamento exclusivo dos municípios as atividades que
possam causar impacto local – sem, no entanto, definir o que seja
impacto local. Em São Sebastião, o Conselho de Meio Ambiente
estabeleceu como de impacto local os projetos contidos nas zonas
reservadas à urbanização pelo Plano Diretor, e incorporou como
critério para licenciar a remoção de vegetação, nestes casos, o
texto da resolução estadual sobre o zoneamento costeiro que foi
aprovado em discussão do colegiado do litoral norte. Esta
resolução, até hoje, só vigora no território de São Sebastião. Não
foi ainda oficializada por decreto estadual, como previsto; mas foi
estabelecida como regra municipal por decreto do Prefeito, a partir
da resolução unânime do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Está criada assim uma situação inusitada, cujos desdobramentos
dependerão agora da política adotada pela nova administração
municipal e dos seus entendimentos com as burocracias estaduais.

O consenso parcial em torno do Plano Diretor
Em artigo dedicado à descrição e discussão do processo de
estabelecimento do Plano diretor municipal (Cunha, 1999) a
dinâmica dos debates e seus temas foram expostos com maior grau
de detalhamento. Importa aqui resgatar o sentido geral do
processo que então ocorreu.
A operação empreendida pelo governo municipal, naquele
momento, consistiu basicamente em colocar a adoção de novos
padrões de qualidade como elemento de convivência harmônica

entre os diferentes ramos de atividade econômica, complementado
por critérios de distribuição das atividades no espaço.
O território do Parque Estadual foi amplamente legitimado no
processo de discussão, promovendo-se o reconhecimento de seu
papel na renovação do estoque de recursos hídricos disponíveis
para consumo humano e do potencial da floresta para o
ecoturismo.
A qualidade de vida e a paisagem foram erigidos em valores da
cidadania, com o combate em torno da questão da verticalização, e
a vitória do “contra-lobby” que neutralizou a articulação a favor da
liberação de prédios altos.
A negociação em torno da reserva de espaços para o turismo
representou um avanço real de aproximação entre as visões de
setores mais preocupados com a dinamização da economia e outros
que fazem da preservação da qualidade ambiental sua prioridade.

O ecoturismo, embrião de uma nova exploração dos recursos
ambientais
Também objeto de artigo específico mais detalhado, o programa de
ecoturismo consolidou a visão do Parque como um patrimônio não
só ambiental, mas também gerador de oportunidades econômicas.
Somando-se hoje os postos de guias de ecoturismo, guias culturais,
guardas ambientais municipais, técnicos em licenciamento e
planejamento do município, pessoal que trabalha na obra de
restauro da Igreja Matriz, separadores de sucata e jardineiros
preparados no projeto Jovem Viveirista, tem-se em torno de 200
vagas de trabalho geradas por atividades ambientais, às quais se
somam as expectativas dos alunos do curso de guarda parques. É
um número considerável de vagas, mesmo quando comparado aos
230 empregos diretos gerados pela Petrobrás no município.
No caso do programa de ecoturismo, este ensejou boa visibilidade e
promoção turística para o município através de reportagens
especiais, estimulando alguns empresários locais do turismo a
inovações, como agência receptiva. A fiscalização contra a
ocupação irregular de áreas fronteiriças do parque, muitas vezes
resultado de crime organizado, ganhou novo impulso, com o
município de São Sebastião saltando à frente dos demais da região

no que se refere a volume de fiscalizações integradas, conforme
documentado no artigo citado.
Um importante desdobramento do Programa, o Selo de Qualidade,
chegou até a etapa de desenvolvimento de conceito e proposta de
implantação. Basicamente, a proposta consiste em conceder um
selo de qualidade a estabelecimentos que atendam a requisitos de
natureza turística, sanitária e ambiental. A marca visual proposta é
o Peixe da Whitbread, uma obra de arte que foi doada ao Fundo
Social de Solidariedade do município por ocasião da etapa brasileira
da Regata Volta ao Mundo em 1998, que aportou em São
Sebastião. Esta marca transformou-se num símbolo turístico do
município, e seu uso para implantação do selo de qualidade foi
autorizado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Na estratégia do Programa, esta iniciativa tem o papel de gerar
uma dinâmica de irradiação espontânea de melhorias na qualidade
dos serviços e instalações, combinando critérios turísticos e
ambientais, visando ampliar as oportunidades de mercado aos
empreendimentos que venham a aderir ao uso do selo. É um
exemplo importante de passo concreto da política de turismo cuja
não implantação no período estudado frustrou, em parte, o objetivo
de pesquisa estabelecido, já que provavelmente ocasionaria uma
dinâmica de agregação de novos interesses cuja observação seria
relevante. É bom que se registre, de qualquer forma, que a
discussão pública dos critérios propostos para definição do Selo de
Qualidade atraiu um número importante de empresários do
turismo, guias e entidades que integram o Conselho de Meio
Ambiente, revelando um importante potencial de adesão e
participação.

Zoneamento turístico, marinas e recifes artificiais
O uso turístico do mar costeiro foi objeto,
acompanhado, de interessantes movimentos de
articulações.

no período
interesse e

A faixa de mar costeiro do município, incluindo as várias ilhas, foi
incluída pela Lei Ambiental municipal numa unidade de
conservação, a Área de Proteção Ambiental dos Alcatrazes,
destinada a proteger o desenvolvimento do turismo, da pesca

artesanal e da aqüicultura, e a proteção dos ecossistemas. No início
da gestão 97-2000, a Prefeitura estabeleceu um primeiro
zoneamento desta
APA,
baseado em estudo preliminar
anteriormente desenvolvido. Basicamente, este zoneamento dividia
a APA em três grandes categorias: a zona de Canal, onde há usos
diversificados, adequada por isso mesmo a novos usos mais
intensivos, como os de infra-estruturas turísticas; uma outra zona
destinada a preservação, pesca artesanal e visitas de
contemplação; e uma terceira, abrangendo o arquipélago dos
Alcatrazes, cuja regulamentação foi deixada para depois, ma
medida em que o município tivesse sucesso em sua estratégia de
buscar uma negociação em relação ao conflito de Alcatrazes, que
reúne em seus pólos a Marinha e o movimento ambientalista,
disputando a respeito da continuidade dos exercícios de tiro
desenvolvidos pela Armada numa das ilhas do arquipélago (Cunha,
1996).
Durante o processo de discussão pública do Plano Diretor
municipal, um grupo numeroso de empresários turísticos da costa
sul do município organizou uma discussão específica com a
Prefeitura sobre o zoneamento da APA marinha. A reivindicação era
alterar o regulamento da mesma, porque não contemplava a
possibilidade de desenvolver estruturas de apoio ao turismo náutico
na região, que conta com alguns pontos em que este negócio se
desenvolve, como é o caso de Barra do Una, onde há atividades de
marina e iate clube, ou As Ilhas, utilizadas como atracadouro de
abrigo por suas características naturais. A Prefeitura acatou a
proposta, comprometendo-se a desenvolver estudos técnicos mais
detalhados para avaliar estas possibilidades; e este foi um dos
pontos em que não apenas houve negociação com os outros atores
reunidos no Conselho de Meio Ambiente, mas esta negociação
contribuiu para estabelecer a aprovação unânime do projeto no
interior do Conselho, fator decisivo para que depois o mesmo fosse
sustentado pela opinião pública em sua tramitação legislativa
(Cunha, 1999).
Durante 2000, uma parceria com a equipe estadual de
gerenciamento costeiro e com pesquisador do Instituto
Oceanográfico permitiu o início do trabalho de revisão e
detalhamento
do
zoneamento
marinho.
Reuniões
foram
organizadas com o oceanógrafo responsável, discutindo-se com
pescadores e depois com donos de marinas e clubes náuticos a
idéia de colocação de recifes artificiais destinados a proteger

espaços de pesca artesanal dos grandes barcos de arrasto, bem
como a escolha de locais vocacionados, por suas características
ambientais, para receber estruturas de apoio à atracação de barcos
de passeio, já que São Sebastião, com cerca de 100 quilômetros de
costa, não possui um único píer que possa ser usado para facilitar o
turismo náutico.
A Prefeitura propôs aos representantes do setor de marinas uma
política conjunta em relação ao licenciamento de marinas pela
Secretaria estadual de Meio Ambiente, cuja revisão fora anunciada
recentemente por aquele órgão ambiental. A negociação proposta –
e aceita – foi tentar trazer para o município que contasse com
estrutura de gerenciamento ambiental a atribuição exclusiva de
licenciar estruturas de pequeno e médio porte (até 100 barcos)
desde que atendendo a zoneamento estabelecido de comum acordo
pelo município e o estado.
As atitudes dos representantes de estabelecimentos de guarda de
barcos foram absolutamente favoráveis a este tipo de
disciplinamento, inclusive com aceitação da contrapartida proposta
então pelos técnicos presentes: desenvolver conjuntamente
regulamentos relativos a controle ambiental dos barcos de passeio,
tais como coleta do lixo de bordo e dos esgotos, cuidados com óleo
e combustível, etc. Outra evolução interessante foi o caso de uma
marina em fase de ampliação, que interessou-se em buscar apoio
para seus projetos no conhecimento técnico acumulado sobre
tecnologias alternativas para redução de ondas com menor impacto
ambiental, a partir das idéias apresentadas pelo oceanógrafo.
Enfim, aflorou claramente o espaço de evolução de um setor de
atividades que conta com mercado potencial para expansão, como
já há alguns anos indicado pelo Plano Municipal de Turismo (CTI,
1991), mas comprimido pelo estágio incipiente dos estudos de
zoneamento ecológico econômico do litoral, até então. A
continuidade da política negociada nestas reuniões depende, agora,
dos novos administradores municipais e das agências estaduais.

A questão da negociação e a incorporação de novos atores
no campo da política ambiental
Diferentes autores interessados na evolução da política ambiental
brasileira
e
seu
desempenho
como
alavanca
para
a

sustentabilidade, como Ricardo Neder e Hector Leis, destacam os
limites de uma política pública ambiental regulatória, carente de
mecanismos eficazes de incorporação da participação dos diferentes
atores e de negociação dos conflitos associados. Neder constata
que as agências ambientais públicas brasileiras não conseguem
ultrapassar o tratamento fiscalizatório, já que modelos gerenciais
inovadores não são implementados justamente por não caminharse para um patamar mais avançado de projetos demonstrativos na
direção da sustentabilidade (Neder, 1999). A falta de atores
envolvidos com a sustentabilidade, para Leis, está ligada à falta de
compreensão de que o tratamento técnico e burocrático da questão
ambiental não incorpora o fato de que a política ambiental deve
assumir-se como conflitiva, condição para trabalhar um novo
cenário de soluções cooperativas. Técnicos de governo e
ambientalistas descuidam-se, diz Leis, justamente do papel
estratégico da negociação ambiental, contribuindo para isso vários
fatores que vão de vícios de concepção ao radicalismo das atitudes.
Para este autor, a ação central hoje deveria ser a constituição de
espaços para que esta negociação ocorra, criando-se condições
para uma ação comunicativa, propícia à geração de entendimentos
e à coordenação de planos através de consensos (Leis, 1999).
Como destaca Trindade, a participação e o diálogo entre atores
fundamentais (stakeholders) é recomendação estratégica para o
desenvolvimento da Agenda 21 (Trindade, 1999).
Os movimentos dos atores governamentais, não governamentais e
empresariais em São Sebastião, no período objeto de estudo,
permitem visualizar claramente as limitações da política ambiental
meramente regulatória, muitas vezes geradora de novos conflitos,
bem como os resultados de uma estratégia de negociação de
conflitos associada ao desenvolvimento de uma política ambiental,
visando a sustentabilidade.
Os novos usos turísticos da área de Parque permitiram desenvolver
uma estrutura e uma ação efetiva de combate à ocupação irregular
dos terrenos desta Unidade de Conservação e no seu entorno
imediato. Embora hoje o movimento ambientalista local mais
tradicional esteja vivendo um período de refluxo em sua capacidade
de mobilização e influência, os interesses engajados na defesa do
Parque estadual se diversificaram e ampliaram, incluindo-se aí
novos tipos de profissionais do turismo e empresários do ramo.

A idéia de disciplinar o uso do mar costeiro, ao mesmo tempo
“descongelando” suas possibilidades de uso turístico, foi legitimada
pelos atores envolvidos diretamente nesta atividade incipiente, mas
de real potencial de expansão econômica.
A visão geral do município propiciada pela apresentação, debate e
negociação em torno dos conteúdos do Plano Diretor fortaleceu a
idéia do turismo como campo potencial de ampliação dos negócios
e do emprego no município, sem um choque frontal com as demais
atividades de peso na economia local. A via da qualidade
progressiva para empresas e serviços, proposta como fator de
equilíbrio entre os diferentes ramos econômicos, foi incorporada
pelos atores centrais do campo da política ambiental municipal.
O movimento desenvolvido pela equipe da Prefeitura, combinando a
discussão e negociação do zoneamento costeiro estadual, o Plano
Diretor, e a proposta de agilização dos procedimentos de
licenciamento, demonstra em seus resultados este amadurecimento
dos atores. Os elementos básicos deste acordo foram a legitimação
do zoneamento ecológico-econômico como instrumento de
acomodação e negociação dos diferentes potenciais de uso; a
agilização do licenciamento como possibilidade associada à
consagração destes parâmetros de uso devidamente estudados e
negociados; uma maior autonomia municipal para decidir sobre as
licenças ambientais, a partir de um padrão negociado entre os
atores locais e as agências estaduais e federais. Os atores
governamentais e não governamentais de São Sebastião não
apenas sustentaram o programa estadual de gerenciamento
costeiro no contexto do colegiado regional de discussão deste
programa, mas avançaram para tornar regra oficial os
regulamentos do gerenciamento costeiro antes que as autoridades
estaduais o façam. Justamente porque o zoneamento permite
avançar
para
um
licenciamento
menos
temático
e
compartimentado, e por isso lento e nem sempre lógico, como é
hoje aquele praticado pelas agências estaduais e federais. Todo o
arco de atores reunidos no Conselho municipal de meio ambiente,
dos ambientalistas aos empresários, aprovou por unanimidade a
colocação em prática dos ditames da Resolução 237 do CONAMA,
graças aos acordos anteriormente feitos sobre o Plano Diretor e o
zoneamento costeiro estadual.
No mesmo Conselho, a diretriz de revitalização urbana do Centro
ancorada no restauro e valorização turística dos bens históricos

tombados teve suporte unânime. São, todos estes, fenômenos que
conformam um trabalho de articulação de diversificados interesses,
negociando-se parâmetros para a atividade econômica e inclusive
dosando as medidas de controle do risco ambiental, relacionadas a
atividades de alto grau de conflito associado a fenômenos de
poluição, como as do terminal petrolífero.
Destaque-se, por outro lado, a falta de uma ação demonstrativa,
capaz de cristalizar num movimento econômico polarizador este
conjunto de acordos e entendimentos consensuais. Por suas
limitações orçamentárias, a Prefeitura não pôde avançar para um
grande projeto, ou conjunto de projetos, que configurasse na
prática e na consciência dos atores locais a mudança de padrão de
aproveitamento dos recursos ambientais da região. Um plano de
expansão do turismo náutico, apoiado eventualmente na obra da
marina turística no Canal; ou um projeto amplo de maricultura; ou
a implantação completa do plano de ecoturismo, abrangendo
inclusive o mar costeiro e política do selo de qualidade; ou um
plano ambicioso de habitação popular; enfim, várias possibilidades
de projetos de desenvolvimento estão contidas no Plano Diretor,
que poderiam cristalizar uma nova idéia de progresso e impulsionar
para novos avanços o processo de construção de consensos, sobre
padrões de sustentabilidade, cujos primeiros passos foram dados.
A participação e o acompanhamento dos debates e negociações
desta experiência sustentam a convicção de que a construção de
um horizonte econômico alternativo, como aquele representado
pelo desenvolvimento do turismo na costa com padrões
ambientalmente adequados, é fator essencial para a consertação de
atitudes e a construção de um clima cooperativo em relação a
planos de desenvolvimento. A vivência e o debate dos potenciais de
negócios, de empregos, dos riscos, das oportunidades, das
ameaças, é altamente educativo para os diferentes setores da
comunidade,
desde
que
suportados
adequadamente
por
parâmetros técnicos trabalhados de forma didática. A incorporação
da necessidade de negociar por parte dos técnicos e burocratas a
serviço das agências governamentais é a contraparte necessária,
como evolução cultural. A proteção ambiental como valor aceito
unanimemente, e a sustentabilidade como idéia ainda abstrata para
muitos, mas facilmente trabalhável, não dão lugar a novos
comportamentos econômicos, urbanos, de consumo, de uso dos
recursos enfim, se não se transformarem em propostas concretas
em que as pessoas possam se reconhecer, satisfazendo suas

necessidades. A negociação é uma estratégia central para viabilizar
esta nova dinâmica social, dados os limites das ações meramente
regulatórias de um Estado que, como ressalta Neder, não
completou uma alteração de rumos entre o tradicional impulso ao
uso predatório do território nacional e seus recursos, e um novo
padrão de política de desenvolvimento, sustentável. A política
ambiental deve avançar para a negociação; e a negociação carece
do complemento de novas iniciativas de desenvolvimento,
empreendimentos que ocasionem novas cadeias econômicas
indutoras de novas lógicas de aproveitamento dos recursos. Uma
inércia predatória está instalada, com a força de uma tradição
cultural. O questionamento destes valores tem hoje campo aberto,
mas é conveniente criar efeitos demonstração do novo padrão
econômico que se busca. Florestas precisam sustentar as pessoas
antes sustentadas pelo desmatamento. Mar limpo deve sustentar
pessoas antes sustentadas pelo mar sujo. Cidades com a memória
preservada precisam sustentar as pessoas antes sustentadas pela
especulação imobiliária...
A experiência de São Sebastião demonstra, a nosso ver, que a
iniciativa local pode ter um papel fundamental no avanço da política
ambiental para a sustentabilidade, criando espaços de negociação e
incorporando novos atores favoráveis ao desenvolvimento com
respeito à qualidade ambiental, bem como trazendo para consensos
parciais em torno de planos de desenvolvimento sustentável atores
tradicionalmente associados a práticas predatórias. Tais estratégias
podem ser meios da maior importância para conter e neutralizar o
poder de fogo dos interesses tradicionais, que se somam à inércia
no campo das políticas públicas para protelar a abertura de novos
horizontes e novas esperanças de oportunidades para a população
brasileira.
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Resolução COMDURB sobre aplicação do conceito de impacto
local:
Considerando a existência da resolução CONAMA nº. 237, que
estabelece o conceito de atividades de impacto ambiental local, que
serão aquelas licenciadas exclusivamente na esfera municipal;
Considerando os estudos técnicos acumulados na esfera do
programa estadual de gerenciamento costeiro, agora já em fase de
estabelecimento de zoneamento ecológico econômico, estudos
estes sobejamente debatidos na comunidade e que embasam
adequadamente as futuras posturas no licenciamento de atividades
modificadoras das condições ambientais;
Considerando a Lei do Plano Diretor Municipal, que delimita as
macro zonas de usos no território municipal, resguardando os
espaços que por suas peculiaridades devem ter requisitos
específicos de utilização a fim de garantir-se a manutenção dos
processos ecológicos essenciais, a conservação dos bens culturais e
a salubridade ambiental;
Considerando as leis gerais que estabelecem áreas de preservação
permanente, áreas protegidas e regulamentos de qualidade;
Considerando as necessidades de avançar-se para um novo padrão
de desenvolvimento, pautado pela sustentabilidade ecológica, social
e econômica.
O COMDURB resolve:
1. O conceito de atividades de impacto local será aplicado aos
projetos propostos nos termos da lei, passíveis de autorização
ambiental municipal, nos seguintes casos:





projetos situados nas áreas de urbanização não
condicionada, de acordo com o Plano Diretor
Municipal;
pequenas e médias estruturas de apoio náutico,
propostas em conformidade com o Zoneamento
marinho estabelecido em comum acordo entre a
Prefeitura Municipal e a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente.

2. O licenciamento ambiental respeitará o disposto na legislação e
nos conteúdos até esta data já estabelecidos por consenso, nas
discussões públicas, em relação aos critérios de usos nas macro
zonas do zoneamento ecológico econômico proposto pelo programa
estadual de gerenciamento costeiro. Estes conteúdos, em anexo,
integram esta resolução.

Capítulo 7
Governança Ambiental e Gerenciamento Social dos Riscos*
Sistematizando aprendizados para a sustentabilidade das
novas operações de petróleo e gás da Bacia de Santos

Introdução
As áreas portuárias da costa de São Paulo (Santos e São Sebastião)
têm nas operações de petróleo e gás uma atividade importante na
constituição de uma rede técnica que as integra entre si e com
outros parques produtivos do Estado e das regiões Sudeste/CentroOeste, por meio de dutovias. Tais operações estão em fase de
expansão, com novos aproveitamentos dos recursos da Bacia de
Santos, por meio de estruturas que passam pelo licenciamento
ambiental para conexões na Baixada Santista e no Litoral Norte, e
da infra-estrutura existente, além do desenvolvimento de novas,
complementares.
Desenham-se novos desafios para a gestão ambiental desse
processo, que se agregam aos já existentes, caracterizados pela
evolução gerencial das empresas do sistema Petrobrás, de um lado,
e das agências governamentais, de outro. É um cenário em que
interagem órgãos federais, estaduais e prefeituras – estas últimas,
via de regra, mais despreparadas para governar as transformações
territoriais complexas determinadas por atividades de risco
ambiental. Completa-se este quadro com os grupos das
comunidades afetadas de alguma forma por tais intervenções, um
público que emerge como ator relevante diante da tendência a
reconhecer a importância de esquemas participativos de gestão.
Este capítulo foi desenvolvido com o objetivo de buscar, nas
experiências mais avançadas de gestão ambiental participativa das
atividades de instalações perigosas, fontes de aprendizagem para o
gerenciamento social dos riscos ambientais. A existência de um
plano de alerta e preparação para emergências em São Sebastião,
nos moldes propostos pelo Programa de Meio Ambiente das Nações
Unidas, e sua replicação que se inicia em Santos são a base para se
discutir aspectos que os autores consideram centrais para balizar
políticas com o escopo amplo de capacitar a sociedade regional
para lidar positivamente com as oportunidades econômicas ligadas

a este grande conjunto de
sustentável.

recursos econômicos, de forma

O gerenciamento de riscos ambientais é aqui encarado como uma
das situações mais desafiadoras no campo da administração
ambiental pública e privada, por encerrar forte dose de conflito, ao
mesmo tempo em que seu enfrentamento exige planos baseados
na cooperação entre todos os setores da sociedade, nos espaços
que podem ser afetados por conseqüências de acidentes de grande
porte. O foco da análise está na interação entre estratégias
empresariais, ações de governo e atitudes do público.

1. Lidando com dinâmicas de conflito e cooperação
A preocupação com a sustentabilidade enseja a visão de novos
espaços públicos, em que se dão relações de conflito e cooperação.
Uma apropriação superficial do conceito de sustentabilidade, por
vezes, leva a associar esta idéia aos interesses das gerações
futuras, tão somente. Essa interpretação retira do conceito parte
importante de seu caráter crítico em relação à atualidade. No
segundo capítulo de Nosso Futuro Comum está a sistematização de
uma vasta discussão que busca caminhos de superação para um
desenvolvimento insustentável, predatório, que se caracteriza por
ultrapassar os limites ambientais sem garantir o atendimento às
necessidades básicas do conjunto das populações humanas, hoje.
Neste trabalho de preparação à Rio 92, ou em autores como Sachs,
a proposta de sustentabilidade combina dimensões ecológicas,
sociais, culturais, econômicas e espaciais, de forma que as crises
ambientais de poluição e devastação são a um só tempo impacto
ambiental e exclusão social, para agora e para o futuro (COMISSÃO
MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988;
SACHS, 1993, 2002). Estilos de vida e desenvolvimento de certos
grupos e populações conseguem impor-se historicamente como
padrão de utilização de recursos e territórios, condicionando seus
ritmos de alteração e potenciais de aproveitamento atuais e
futuros, assim como outros atributos relacionados a campos
diversos, como a segurança que proporcionam, ou seu papel
simbólico.
A administração das tecnologias e de seus riscos é uma das linhas
de ação definidas como estratégicas para um desenvolvimento

sustentável. As questões ambientais podem ser vistas como
conflitos entre diferentes grupos humanos, disputas derivadas dos
distintos tipos de relações por eles mantidas com seu meio natural,
devendo-se atentar para três dimensões básicas ao se analisar
estes fenômenos: o mundo biofísico e os ciclos naturais; o mundo
humano e suas estruturas sociais; e o relacionamento dinâmico,
interdependente, entre estes dois mundos (LITTLE, 2001). Os
conflitos mais freqüentes associam-se ao controle dos recursos
naturais, aos impactos ambientais e sociais decorrentes de
determinados usos e também aqueles ligados aos usos e
apropriações dos conhecimentos ambientais.
Pode-se, nessa perspectiva, entender a gestão ambiental como um
campo de resolução de conflitos. Nessa ótica, a evolução da política
ambiental brasileira depende do reconhecimento, por parte dos
diferentes atores, de que o tratamento técnico-burocrático dado
aos problemas ambientais pela política e gestão pública em nosso
país é insuficiente, por não considerar a existência de um contexto
conflitivo.
As
propostas
de
soluções
provocam
efeitos
contrários,
contestações, porque não incorporam a necessidade de negociar
com os diferentes interesses presentes em cada situação (LEIS,
1999). Embora existam canais de participação, como conselhos e
audiências públicas, ou mecanismos, como ações civis na Justiça,
eles geralmente não conseguem ser também vias eficazes de
negociação, em função de vícios de concepção do pessoal das
burocracias especializadas e, igualmente, face aos extremismos de
atitudes dos atores tradicionais do ambientalismo.
Conflito e cooperação são dimensões colocadas no centro da
discussão sobre gestão ambiental empresarial por Almeida (2002).
Para este autor, a política ambiental brasileira evoluiu de uma fase
caracterizada pelas medidas de comando e controle a cargo das
agências governamentais de meio ambiente, para um novo
patamar em que as licenças ambientais são decididas pelo Governo
e pela sociedade. Vivemos num mundo tripolar, em que empresas
relacionam-se com o Governo e grupos da sociedade, sendo
essencial combinar políticas de eco-eficiência com responsabilidade
social. Incorporar a sustentabilidade na gestão empresarial implica
ter cuidados com o meio ambiente, perseguir o bem-estar dos
stakeholders e melhorar constantemente a reputação da empresa.

Gerenciar a reputação é a resposta ao crescente poder de
organização da sociedade civil, que gera novas pressões sobre as
empresas, no sentido de tornarem-se mais abertas e transparentes
em suas relações e valorizarem a ética. A credibilidade, a imagem
da marca e a reputação são componentes dos ativos intangíveis da
empresa.
Almeida é um dos autores que propõem uma ampliação do conceito
de governança corporativa, numa perspectiva que vai além de
assegurar aos sócios eqüidade, transparência, prestação de contas
(accountability) e responsabilidade pelos resultados (ALMEIDA,
2002; LODI, 2000). Esses atributos devem ser estendidos às
relações da empresa com a sociedade e com o meio ambiente,
abrangendo todos os stakeholders (ALMEIDA, 2002, p. 90).
Voltando-se o foco para temas relacionados à governança
democrática, podemos considerar contribuições como a de
Carneiro, analisando experiências dos conselhos para definir
elementos centrais para esta discussão: práticas participativas,
mecanismos de accountability e responsabilidade pública. Uma das
noções trazidas é a de accountability societal, mecanismo de
controle não-eleitoral das ações governamentais, baseado na ação
de múltiplas associações de cidadãos, movimentos, ou mídia –
enfim, incorporando novos atores como ONGs e movimentos sociais
(CARNEIRO, 2002, p.281). As questões propostas por esta autora
em relação a colegiados participativos por ela estudados podem ser
estendidas aos conselhos de meio ambiente, instâncias
caracterizadas justamente pela incorporação de entidades nãogovernamentais de diferentes tipos, que acompanham criticamente
os procedimentos de controle ambiental feitos pelo Governo,
exercendo por essa via uma pressão também sobre os
empreendimentos privados.
O desafio da construção dessas novas esferas públicas, em que
participem diferentes atores e que amparem a possibilidade do
trânsito do conflito à cooperação, coloca em destaque a habilidade
da negociação ambiental e da construção de consensos. O
Programa Internacional de Gerenciamento da Sustentabilidade da
Sustainability Challenge Foundation seleciona a experiência do
Instituto de Consensos MIT/Harvard Law School como base para o
aproveitamento de experiências de negociação de conflitos,
lastreadas na abordagem dos ganhos mútuos. Aqui se propõe que
jogos de soma positiva podem ser construídos quando cada ator

coloca-se no lugar do outro, busca entender suas necessidades e
interesses, e são organizadas pautas de discussão que facilitem a
construção de entendimentos (SUSSKIND, FIELD, 1997).
A abordagem dos ganhos mútuos incorpora a análise crítica dos
procedimentos tradicionais em situações de crise entre empresas
ou agências governamentais e públicos agressivos – entendendo-se
agressividade como a opção por boicotes, abaixo-assinados ou
ações judiciais contra licenças ambientais. Gerentes e profissionais
de empresas e governos muitas vezes ampliam o conflito, por falta
de preparo para lidar com o público. A forma como transmitem ou
escondem informações importantes é um dos aspectos mais
estratégicos para acalmar ou exacerbar ânimos.

2. Transformando relações de conflito em cooperação
Situações típicas de agressividade do público se manifestam diante
de riscos ambientais. Nesses casos, de acordo com os autores que
trabalham com a abordagem dos ganhos mútuos, o comportamento
agressivo de setores da comunidade, que pode chegar até a
campanhas pelo fechamento de empresas, é uma resposta dos
protagonistas a uma ameaça, real ou imaginária. Um acidente
ambiental com danos significativos, ou vítimas, e a notícia do
perigo deflagram reações que podem evoluir de forma tanto mais
agressiva quanto menos capacitada para lidar com conflitos for a
equipe de gestores da empresa ou a agência governamental em
questão (SUSSKIND, FIELD, 1997).
Instalações perigosas – aquelas onde são armazenadas,
transportadas e manipuladas substâncias com alto potencial de
risco para o ambiente e as populações humanas (OECD, 2003) –
devem contar com planos de gerenciamento de riscos, que incluem
em muitas situações a preparação da comunidade envoltória para
respostas rápidas em emergências. Quando as hipóteses de
acidentes em uma planta industrial, ou um terminal de cargas
perigosas, incluem eventos que possam ultrapassar os muros da
instalação, a maneira eficaz de garantir a segurança da comunidade
é, depois de se reduzir ao máximo as possíveis causas de
acidentes, informar a comunidade do risco e integrá-la aos planos
de ação de emergência (UNEP, 1990; DE MARCHI, 2002).

A metodologia de alerta e preparação da comunidade para
emergências locais (Apell – Awareness and Preparedness for
Emergencies at Local Level) do Programa de Meio Ambiente da ONU
foi desenvolvida a partir da avaliação de grandes desastres
ambientais tecnológicos, como em Bhopal, na Índia, ou na Cidade
do México, ainda nos anos 80. Nessas ocasiões, entraram em
colapso os planos de emergência em que apenas as instituições –
privadas e públicas – estavam preparadas para agir. Sem
informação, sem orientação, a população foi presa de pânico
coletivo e instalou-se o caos nas aglomerações humanas
circundantes. O acompanhamento de acidentes industriais
ampliados demonstra que as vítimas da desinformação e do pânico
são, freqüentemente, tão ou mais numerosas que as vítimas diretas
de incêndios e explosões de grande porte (UNEP, 1990;
QUARANTELLI, 2000; SERPA, 2000).
Compreendendo-se que a desinformação é um componente
fundamental da vulnerabilidade social ao risco (PORTO, 2002).
Passa-se a visualizar a cooperação entre os diferentes atores locais
como uma questão estratégica para construir patamares de
segurança ambiental efetiva sempre que existam instalações
perigosas na vizinhança de aglomerados urbanos, ou mesmo de
outras instalações industriais.
A
construção
de
mecanismos
de
cooperação
depende
essencialmente de abrir a informação sobre o risco, garantindo que
cada segmento participe do desenvolvimento e da análise dos
diagnósticos dos riscos. Sobre essa base, empresas, agências
governamentais e lideranças comunitárias poderão desenvolver
esquemas de resposta rápida a emergências, que podem guiar
efetivamente as ações em momentos de crise, desde que
ancorados em forte credibilidade em relação aos planos de ação
propostos e a seus esquemas de coordenação (DE MARCHI, 2002).
Mecanismos de informação e cooperação com os diferentes
stakeholders são colocados como prioridade pelo conjunto de
princípios para prevenção, preparação e resposta a acidentes
químicos desenvolvido pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), lançado em 2003. Em recente
Seminário Mediterrâneo sobre riscos urbanos, esses princípios
foram trabalhados como base para o conceito de confiança
consciente, ou confiança lúcida, uma relação de convivência
positiva entre comunidades e empresas que operam instalações

perigosas, em que a empresa supera a rejeição (agressividade) do
público abrindo a informação sobre os riscos associados a suas
operações, demonstrando comprometimento total com a sua
redução, por meio de gerenciamento constante com melhorias
contínuas, e construindo cooperação com autoridades públicas e
entidades da comunidade para organizar adequados planos de
resposta a acidentes (OECD, 2003; CHARTE DE COOPERATION
INTERVILLE POUR LA GESTION DES RISQUES, 2003) .
A idéia da complementaridade entre prevenção de acidentes e
preparação para reduzir suas conseqüências pode ficar mais clara
recorrendo-se à equação do risco ambiental. Ele pode ser
mensurado com a multiplicação da probabilidade, ou freqüência, de
um evento acidental por suas conseqüências: R = f x c (SERPA,
2000). Para reduzir o risco, trabalha-se sempre para diminuir a
freqüência, ou probabilidade, de acidentes e para reduzir as
conseqüências. Os planos de resposta rápida são um caminho para
reduzir conseqüências em danos ambientais, e também em vítimas
humanas, sempre que exista a proximidade entre instalações
perigosas e público externo.
O conceito da confiança consciente – ou da busca de novas relações
não-agressivas com a comunidade, baseadas no acesso à
informação sobre o risco – incorpora até certo ponto as discussões
propostas por correntes mais críticas sobre os fenômenos da
sociedade do risco, que podem ser encontradas em trabalhos como
os de Sevá ou Beck. As situações de risco de acidentes podem ser
analisadas como fenômenos de violência, cuja discussão deve ser
encarada como parte importante da questão democrática, uma vez
que as populações ficam expostas a falhas técnicas nos processos
industriais, sem que ao menos esta condição de insegurança seja
previamente conhecida (SEVÁ, 1989). Para Beck, vivemos numa
sociedade do risco, estando as ameaças disseminadas pelo novo
padrão de técnica produtiva num grau em que as responsabilidades
pelo risco se diluem. Quando a sociedade tenta enfrentar o
problema, o cidadão defronta-se com o autoritarismo técnicoburocrático dos especialistas, que tendem a impor suas equações
sofisticadas e desqualificar os temores dos leigos (BECK, 1998).
A busca de uma nova ética de negócios, por um lado; a questão do
conflito, ou de como a agressividade do público afeta as empresas
e seus negócios, por outro; e de modo geral a busca de alternativas
de desenvolvimento local trazem para o campo de preocupações

dos gestores privados e públicos, encarregados do desenvolvimento
dos processos decisórios em contextos marcados pela emergência
de novos padrões de governança, a questão da exposição de
comunidades
indefesas
diante
de
riscos
desconhecidos.
Experiências de construção de cooperação para planos de ação em
acidentes ambientais podem ser analisadas como casos extremos,
em que novos padrões de gestão ambiental, focados na
sustentabilidade, ensejam a construção de respostas inovadoras em
termos de democratização da informação e construção de
cooperação, nas difíceis condições em que se dão os processos
participativos na realidade brasileira, marcada por fenômenos de
exclusão social e negação da cidadania.

3. A Petrobrás desenvolvendo novos padrões de gestão
A construção de relações de confiança com o público é um dos
grandes desafios estratégicos para a Petrobrás. A segurança
ambiental assumiu novas proporções para os negócios da empresa,
deixando para trás uma era em que seus gestores praticavam
políticas de prevenção e controle de poluição crônica e acidental
coerentes com a ecopolítica do Estado brasileiro promotor do
desenvolvimentismo predatório (GUIMARÃES, 1986).
A associação entre desenvolvimento e segurança – num tempo em
que meio ambiente não era entendido como uma dimensão da
segurança nacional – condicionava, por um lado, a predominância
da produção sobre a precaução e, por outro, limitava a influência
de eventuais críticas da sociedade sobre a gestão de operações
industriais, inclusive aquelas conduzidas pelas estatais. Em lugares
em que se localizavam grandes operações da Petrobrás,
especialmente as portuárias, a própria eleição dos prefeitos foi
tirada do alcance do voto direto pelo instituto das áreas de
segurança nacional.
O Estado brasileiro viria a ser modificado, no processo de
democratização, nos aspectos legais e na sua configuração
institucional, com novos instrumentos de controle ambiental
edificados com uma forte marca: impor limites, controlar as
transformações de uma economia de fronteira, devastadora. A
estrutura governamental brasileira de meio ambiente carrega o viés

do comando e controle – tão conflitivo – devido ao impulso de dois
momentos históricos de raízes diferentes.
Nos anos 70, quando é criada a Secretaria Especial de Meio
Ambiente pelo governo militar, a preocupação é centralizar a
política ambiental em mãos do Governo para garantir que uma ação
“técnica” exista sem atrapalhar o ritmo do desenvolvimento (Ibid.,
1986), distanciando as medidas de controle ambiental da influência
do cidadão. Na democratização, o anseio de colocar limites para
uma economia que utilizava sem prudências ecológicas o território
e seus recursos, impondo com os grandes projetos impactos
irreversíveis aos lugares e às comunidades, faz com que as novas
instituições então construídas, ou reconstruídas, tenham de novo o
viés do controle burocrático, agora em nome da defesa dos
cidadãos e das suas referências ambientais cotidianas.
Redemocratização e emergência de regras ambientais ocorrem num
processo histórico que se entrelaça com outros fenômenos recentes
que atingem diretamente o ambiente em que se movem os
negócios da estatal de petróleo. A integração entre as economias
nacionais e a abertura de mercados, características do processo de
globalização, têm desdobramentos sobre o campo de atuação da
empresa, especialmente no que tange ao monopólio das operações
com petróleo e derivados e à concorrência, dentro e fora do País,
com outras empresas.
Em tempo muito breve, a empresa é desafiada a girar radicalmente
seu processo de gestão em relação às questões ambientais,
tornando prioridade o que antes era secundário. O motor da
mudança são as crises de efeito retardado deixadas na fase
desenvolvimentista, resultado de decisões de localização e rotinas
de operações organizadas no contexto ecopolítico anterior.
Acidentes de grande visibilidade e repercussão, como os da Baía de
Guanabara e de Araucária, têm como resposta a deflagração do
Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança
Ocupacional (Pegaso) (PETROBRÁS, 2000).
Na virada do século, a Petrobrás fez um investimento de mais de
US$ 1 bilhão na manutenção da rede de dutos e instalações; na
implantação de uma rede de centrais de atendimento a
emergências dotadas de grande volume de equipamentos para
reduzir conseqüências de acidentes; e na prática de benchmarking
em gestão ambiental, com a contratação de empresas estrangeiras

como consultoras – muitas e diversificadas frentes de um
gigantesco esforço de mudança do padrão técnico da empresa,
cujos resultados ela tem dificuldade em comunicar para a sociedade
brasileira.
Nesse cenário, as relações da Petrobrás com as comunidades nos
locais onde se dão suas operações são um ponto de alta
sensibilidade. Dificilmente a reputação ambiental de uma operação
de escala continental poderá ser construída dissociada do tom de
agressividade das atitudes do público que convive diretamente com
suas instalações, em cada lugar. A percepção do risco pelas
populações, o gerenciamento dos riscos de forma responsável e
eficaz e a comunicação deste processo para a sociedade adquirem
papel estratégico quando uma palavra de ordem como a confiança
consciente emerge para estruturar as relações entre as instalações
perigosas e o público.

4. Gerenciamento de riscos nos terminais portuários de São
Paulo
O maior terminal de petróleo da América Latina localiza-se em São
Sebastião, costa norte de São Paulo. A instalação tem capacidade
de armazenamento de 12 milhões de barris, movimentando cerca
de 50 milhões de toneladas anuais e recebendo em seus quatro
berços uma média de três navios por dia.
Até o ano 2000, a instalação e suas operações de transporte e
armazenamento de produtos registraram 220 acidentes, em sua
grande maioria derramamentos de petróleo no mar (POFFO, 2000;
CUNHA, 1996). No final dos anos 80, havia em São Sebastião um
ambiente de acirrado conflito ambiental, provocado não apenas
pelos acidentes com petróleo, mas também pelos impactos de um
processo de urbanização desordenada promovido pela ocupação
imobiliária que se seguiu ao asfaltamento da estrada Rio-Santos,
em 1984, bem como pelos projetos ligados à expansão do porto de
cargas gerais, o Porto Dersa (CUNHA, 1996, 2002).
Com a volta das eleições diretas para prefeito, em 1985, a política
local começava a incorporar a questão ambiental como tema de
destaque. Nos anos 89-92, a administração municipal desenvolveu
uma política de meio ambiente, incluindo legislação que criava o

licenciamento ambiental vinculado à participação da comunidade
por meio do Conselho de Meio Ambiente, de composição paritária
entre representantes do Governo e de entidades da sociedade civil.
O terminal da Petrobrás passava a ser obrigado a pedir autorização
ambiental de funcionamento à Prefeitura a cada dois anos, devendo
para tanto apresentar ao município seus estudos de riscos. A
análise e as exigências da Prefeitura poderiam se apoiar nos
estudos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(Cetesb) e contar com pareceres técnicos adicionais, se necessário.
Em 1992, com o licenciamento municipal, pela primeira vez o risco
de acidentes ambientais associados ao terminal foi analisado e
debatido publicamente. Na seqüência dessa primeira autorização
ambiental, que continha cerca de 60 exigências em medidas de
segurança, a Prefeitura propôs ao terminal o desenvolvimento do
Plano Apell, com o objetivo de desenvolver condições de segurança
para a população que vive nas imediações do terminal (CUNHA,
1996).
O plano só seria efetivamente implantado na administração 19972000, consolidando um período de importante evolução na gestão
dos riscos do terminal. Na segunda metade da década de 90,
atendendo às exigências da Cetesb e da Prefeitura, a Petrobrás
investiu em seu terminal de São Sebastião US$ 36 milhões em
medidas de segurança ambiental, reduzindo drasticamente o
número de acidentes e – o que do ponto de vista do dano
ambiental é muito importante – o volume de produtos derramados
(POFFO, 2000).

5. Apell São Sebastião: uma base para aprendizagens
O Plano Apell tem como eixos a abertura das informações sobre o
risco para a população potencialmente afetada e o desenvolvimento
de planos de resposta rápida, nos quais os diferentes segmentos da
comunidade participam em todas as etapas. É essencial para essa
metodologia que o Grupo de Coordenação incorpore o Governo
local e lideranças comunitárias, de forma a garantir adesão e
participação amplas, com esquemas de treinamento periódico que
capacitem todos os grupos a agir ordenadamente no caso de
acidentes de grandes proporções.

Em São Sebastião, a Cetesb e a Prefeitura, dentro dos programas
de gerenciamento de riscos, estabelecem que é necessário para o
terminal contar com um plano de ação de emergência externo a
suas instalações, já que a área de tancagem de petróleo e
derivados, como nafta e querosene de aviação, abraça todo o
centro da cidade, limitando-se muro com muro aos bairros onde
habitam, permanentemente, cerca de 15 mil pessoas e um número
não conhecido com precisão nas temporadas de verão. Há ainda
várias escolas que atendem desde as idades iniciais até jovens de
curso superior.
As piores hipóteses acidentais identificadas nos estudos de riscos
do terminal, que passaram a ter publicidade a partir dos
licenciamentos municipais, são o vazamento seguido de incêndio de
poça, ou a formação de nuvem explosiva. Em ambos os casos, as
medidas de segurança existentes (diques em volta dos tanques,
controle de estoques e outras) levam os estudos técnicos a não
apontar para vítimas diretas desses possíveis – embora pouco
prováveis – eventos.
Considera-se essencial administrar possíveis reações de pânico
coletivo, que poderiam se seguir à deflagração de episódios como
um grande incêndio e explosões. Não apenas isso está registrado
na literatura a respeito, mas a própria cidade tem um histórico que
justifica essa preocupação. No passado, o vazamento de água com
óleo para um córrego que corta o centro do município provocou
incêndio, gerando pânico e fuga desordenada. Em outra ocasião,
um incêndio em navio atracado teve a mesma conseqüência.
Assim, de 1998 a 2000, fase em que o Apell foi efetivamente
desenvolvido e implantado na cidade, o pessoal envolvido teve de
elaborar estratégias para comunicar as hipóteses de acidentes para
a comunidade dos bairros contidos nos setores de risco, juntamente
com a organização de um plano de ação de emergência que articula
a colaboração de diferentes instituições públicas e privadas,
incluindo a rádio local. Uma cartilha de linguagem acessível foi
trabalhada com auxílio de uma gincana, em que as tarefas
chamavam a atenção para o seu conteúdo: os bairros em área de
risco, os pontos de encontro para evacuação dos bairros e como
agir em caso de acidente.
Por decreto municipal, estabeleceu-se o Dia do Alerta, um sábado
em outubro que deve ser utilizado sempre para exercícios de alerta

e preparação para acidentes ambientais, com o objetivo de não
permitir que o tema caia no esquecimento e os esquemas se
desorganizem. O Dia do Alerta em São Sebastião tem sido uma
experiência de relativo sucesso desde o ano 2000, quando foi
implantado. Gincanas e exercícios de evacuação de moradores e
escolares reúnem a cada ano centenas de pessoas e garantem uma
progressiva difusão do plano de ação de emergência.
Em 2003 e 2004, a experiência do Apell de São Sebastião foi
apresentada em encontros internacionais por representantes da
Transpetro e do Governo local. Surpreendentemente para ambos,
ela foi reconhecida pela coordenação mundial do Apell como uma
das melhores experiências em mobilização da comunidade, nos
marcos dessa metodologia da ONU. O contato com a festa que
acontece em cada Dia do Alerta, por meio de vídeos, fez com que
as estratégias de São Sebastião passassem a despertar genuíno
interesse no pessoal de empresas e agências governamentais que
enfrentam desafios similares em outros países.
Com isso, amplia-se a responsabilidade dos gestores ambientais da
Transpetro, já que seus trabalhos nos portos da costa de São Paulo
(em Santos também já se inicia o desenvolvimento do Apell)
passam a ser acompanhadas por um público atento e qualificado,
fazendo parte de um rol ainda – infelizmente – restrito de
experiências similares no País e na América do Sul, onde são
registrados trabalhos desse tipo na unidade da Braskem, em
Maceió; no Porto de Bahía Blanca, na Argentina; e em algumas
unidades de mineração.

6. Preparação de resposta a emergências
Analisando-se os fatores que permitiram desenvolver o Apell como
experiência positiva, verifica-se que o Conselho de Meio Ambiente
cumpriu em São Sebastião o papel de amparar a edificação de uma
nova esfera pública. É interessante verificar as características
centrais deste colegiado como parte do arcabouço de governança
que permitiu chegar ao estágio de cooperação para organização de
resposta rápida a acidentes ambientais neste município.
O
Apell
de
São
Sebastião
é
um
resultado
talvez
surpreendentemente avançado, em termos de cooperação, numa

cidade em que o nível de presença política da luta ambiental
tornou-se tão decisivo em dado momento. Quando a Prefeitura, no
fim dos anos 80, desenvolveu a política ambiental municipal, havia
um impasse em torno do desenvolvimento do município: os
ambientalistas não tinham peso suficiente para apresentar
alternativas de investimento e emprego, mas conseguiam empatar
os projetos predatórios, como novos loteamentos sem cuidados
ambientais (CUNHA, 1996).
Um Plano Apell estruturou-se depois de serem apresentadas,
publicamente, hipóteses de acidentes ampliados que poderiam
abalar a vida no centro da cidade. Moradores e ambientalistas
legitimaram as propostas de ação e contribuíram para estruturar o
plano de ação de emergência e os procedimentos de comunicação
dos riscos. Participaram desse processo agências como a Cetesb e a
Defesa Civil estadual, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a
Defesa Civil local, a própria Petrobrás, a rádio e o jornal locais, o
grupo ambientalista, associações de moradores e a empresa de
ônibus.
Quando o Plano Apell foi implantado, o Plano Diretor Municipal
debatido e negociado no interior do Conselho de Meio Ambiente
construiu consenso em torno da diretriz de se reconhecer o
dinamismo econômico da atividade do terminal como algo
imprescindível ao município e de condicionar seu progresso ao
estrito respeito a padrões de qualidade ambiental. O conselho que
amparou esse processo tinha composição paritária. Metade dos
membros com direito a voto era do Governo Municipal e metade
reunia ambientalistas, moradores, trabalhadores, advogados,
arquitetos, engenheiros e veranistas, todos representados por suas
entidades. O regimento forçava a decisão por consenso. O papel do
conselho era consultivo, formalmente.
É um conselho que funciona há 14 anos. Em suas reuniões
debatem-se vivamente episódios como um vazamento do oleoduto
que liga São Sebastião à Refinaria de Cubatão, ou o pedido de
licença ambiental para obras de ampliação do sistema de linhas de
dutos no píer da Transpetro.
Nesse ambiente, a construção da reputação ambiental da empresa
não pode prescindir de mecanismos de diálogo e construção de
consenso com os atores que vivem a política ambiental local. O
terminal é um dos pólos de transformação ambiental em zona

piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Os ambientalistas
locais têm garantido uma forte repercussão fora da região para
campanhas ou denúncias que passem a promover, na hipótese de
romper-se o mecanismo de que dispõem para acompanhar de perto
as iniciativas de gestão das operações perigosas.

7. Existe risco ambiental para os negócios?
Para uma análise das estratégias gerenciais associadas às questões
ambientais, é importante reconhecer que o gerenciamento de riscos
é um desafio especialmente difícil na realidade brasileira.
Populações expostas a riscos historicamente desconhecidos devem
agora se tornar agentes da elaboração e implantação de planos de
resposta rápida, sem os quais não é possível evitar conseqüências
catastróficas na ocorrência de acidentes ampliados.
Embora reduzindo significativamente a probabilidade de acidentes
por meio de medidas preventivas, uma empresa como a Petrobrás
deve avançar para participar, em cada localidade em que ocorrem
suas operações, de esquemas cooperativos capazes de estruturar
planos de emergência eficazes. Isso é tanto mais necessário quanto
mais os processos caóticos de urbanização vão multiplicando
situações de vizinhança entre as instalações perigosas e bairros de
moradia, cujas redes de vias de acesso nem sempre são propícias a
movimentos coletivos de afastamento rápido, em casos de
necessidade.
O acidente ambiental com vítimas é uma ameaça para a
comunidade e para a empresa. Compromissos éticos, a
incorporação do meio ambiente no núcleo dos negócios e na própria
missão da empresa, a busca da excelência em gestão ambiental –
tudo que compõe uma reputação ambiental em (re) construção
forma parâmetros que podem ser colocados em cheque por uma
ocorrência grave nesse campo.
Esses diferentes danos podem ser quantificados. Cada fator da
equação de risco ambiental deve ser multiplicado pelos possíveis
prejuízos à reputação da empresa, permitindo estabelecer um risco
ambiental do negócio, cuja representação poderia ser esboçada
assim:
[(r = f x c) x repercussão]

A análise aqui trazida sugere aos gestores uma visão positiva sobre
a participação crítica dos diferentes segmentos da comunidade. O
controle ambiental feito de forma participativa foi, na experiência
analisada, a maneira de estruturar um diálogo sobre as alternativas
técnicas para reduzir o risco.
A cada momento de discussão de nova autorização ambiental de
funcionamento, os leigos passam a conhecer um pouco mais sobre
as complexas tarefas técnicas exigidas para dar maior segurança às
operações do terminal – incluindo a preparação de planos de
emergência. Nessa dinâmica está a base para o trânsito do conflito
à cooperação, mediante negociações que envolvem metas,
investimentos, prazos, visualização de avanços parciais, avaliações,
compensações e muitos outros mecanismos. A diversidade na
composição da instância participativa garante equilíbrio entre
posições mais preocupadas com aspectos ambientais e outras cuja
prioridade é o emprego, ou a arrecadação derivada do movimento
de cargas.
O histórico da política ambiental de São Sebastião no período 19892000, fase em que se deu a implantação do processo participativo
de controle ambiental e seu desdobramento na preparação para
emergências, configura um processo de governança que permite
falar no gerenciamento social dos riscos ambientais, em que se
somam os esforços da empresa, dos diferentes níveis de governo
(estadual e municipal) e de diferentes entidades associativas, com
base na disponibilização organizada das informações sobre os riscos
ambientais.
O uso dos instrumentos de comando e controle – tipificados nas
exigências formuladas nas licenças e autorizações ambientais – vai
até o ponto de se exigir da empresa a formulação e apresentação
de um plano de emergência externo. A existência desse documento
não garante, por si, só a implantação das medidas preconizadas
pelo plano, e a empresa não é capaz, agindo isoladamente, de
promover esta implantação. Ainda que alguns grupos da
comunidade adiram a um processo de diálogo e se envolvam com o
plano, dificilmente o conjunto da população se mobilizará para
aprender, treinar periodicamente e participar de esquemas de
abandono de área.
O Plano Apell é uma iniciativa não-compulsória e as condições para
seu desenvolvimento surgem quando uma empresa se dispõe a

abrir ao público as informações a respeito dos riscos de suas
instalações. Sobre essa base inicial, o desenvolvimento das ações
do Apell depende da colaboração entre diferentes instâncias e
setores de governo, em especial órgãos ambientais, defesa civil,
órgãos de saúde e a cúpula do Governo local.
As lideranças comunitárias são um outro pólo essencial, e sua
adesão depende de um histórico prévio de ações de governo e da
empresa, capazes de angariar credibilidade e estabelecer
mecanismos de diálogo. As habilidades de coordenação são
essenciais no interior do grupo de líderes do processo que vai se
conformando, já que não será legítimo nenhum mecanismo de
comando. Para preparar a emergência, e a ação de emergência
propriamente dita, há que existir concertação.
Técnicos das agências governamentais e gestores empresariais
têm, assim, a oportunidade de reconhecer um novo campo de
habilidades cruciais para o desenvolvimento de uma competente
gestão ambiental nas situações de gerenciamento dos riscos
ambientais – habilidades focadas na capacidade de estabelecer
diálogo franco como etapa essencial para o gerenciamento social
dos riscos, única via para garantir a segurança ambiental, tão vital
para cidadãos quanto para empresas. O aprendizado dessa
experiência de governança ambiental pode representar, no caso da
Petrobrás, componente para uma estratégia de gestão ambiental,
na perspectiva trazida por Barbieri: abordagem ambiental
estratégica significa trabalhar as questões ambientais para
proporcionar valores aos componentes do ambiente de negócio da
empresa que os diferenciem dos seus concorrentes, fornecendo-lhe
vantagens competitivas sustentáveis (BARBIERI, 2004).

8. Governança ambiental e desenvolvimento sustentável na
costa
As novas operações com petróleo e gás da Bacia de Santos
desenham um cenário de novos desafios no campo da gestão
ambiental para vários municípios da costa paulista. Estão em curso
os processos de licenciamento para empreendimentos complexos,
linhas de gás e óleo chegando à costa por Praia Grande, na Baixada
Santista, e por Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte,
com desdobramentos na distribuição de produtos para diferentes

pontos no Planalto, depois da travessia da Serra do Mar e sua Mata
Atlântica. Tais operações vão interagir com espaços conflagrados
por redes técnicas de operações portuárias de grande porte já
instaladas.
O Apell implantado em São Sebastião e em começo de
desenvolvimento em Santos, na área do Terminal Aquaviário da
Alemoa, mostra o caminho de um novo padrão de governança
ambiental, pautado pelo gerenciamento social dos riscos. Trata-se
de uma experiência positiva, testada na lide com os conflitos
ambientais, que via de regra são acirrados na realidade brasileira –
marcada por fenômenos de descontinuidade administrativa em que
muitas vezes, na sucessão de um governo para outro, aprendizados
se perdem e mecanismos de gestão se desestruturam.
A alternativa à resolução de conflitos por jogos de soma positiva
são os resultados de soma zero. Em situações de risco de acidentes
ambientais, a agressividade do público, ligada à falta de informação
e de confiança, pode ser resolvida com a imposição de entraves à
atividade econômica.
Em determinadas situações, o que se impõe é o simples
atropelamento da cidadania e dos próprios requisitos de segurança
ambiental. Qualquer uma dessas possibilidades significaria, em
exemplos como os dos terminais portuários de São Sebastião e
Santos, que a sociedade não é capaz de aproveitar um sítio de
porto natural para impulsionar um dos maiores negócios de energia
do planeta sem destruir seus atributos naturais e culturais e
comprometer o bem-estar das comunidades.
O desenvolvimento de relações de confiança consciente entre a
empresa e os diferentes atores locais pode ser algo essencial para
que os conflitos não acabem por consumir improdutivamente as
energias dos grupos da sociedade. Procedimentos de governança
ambiental apoiados em práticas de gestão ambiental avançada
podem, assim, ser reconhecidos como fatores que ajudam a
construir o desenvolvimento sustentável, em que a expansão das
oportunidades econômicas ocorre sem comprometer o conjunto de
recursos ambientais. A capacitação dos diferentes atores locais e a
construção de processos democráticos de gerenciamento abrem
possibilidades que as práticas tradicionais de gestão, caracterizadas
pelo medo de comunicar-se com o público, não podem garantir.
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Capítulo 8
Insalubridade e conflito ambiental, risco e cidadania*

Resumo
O capítulo apresenta a discussão da insalubridade na ótica da saúde
ambiental, cujo campo principal de atenção são os ecossistemas
antrópicos, os espaços onde a espécie humana predomina e altera
drasticamente o conjunto das formas de vida em função dos estilos
de desenvolvimento. As configurações espaciais da Baixada
Santista são apresentadas em linhas gerais, destacando-se os
aspectos de riscos tecnológicos, que afetam de forma desigual os
diferentes grupos humanos, de vez que a metrópole sobreposta a
uma área estuarina se organiza segundo uma lógica de segregação
espacial. O enfrentamento do risco de acidentes ambientais exige
estratégias de cooperação entre empresas, autoridades públicas e
entidades
representativas
da
comunidade,
compartilhando
responsabilidades a partir da negociação ambiental.

Aspectos de segregação espacial na Baixada Santista e os
riscos de acidentes tecnológicos
O foco de atenção para a saúde ambiental está em proteger a
população humana das alterações que a sociedade provoca no meio
ambiente. Forattini elenca as diferentes formas de artificialização e
poluição no conjunto de determinantes físico-químicos dos quadros
de saúde-doença, chamando a atenção para a existência de
espaços em que o grau de interferência da espécie humana e sua
organização social sobre a biocenose constrói verdadeiros
ecossistemas antrópicos (Forattini, 1992). Esta visão integrada de
epidemiologia e ecologia pode ser associada à idéia do meio não
como conjunto de fenômenos naturais, mas como território
utilizado, transformado pela sociedade de forma progressivamente
mais e mais abrangente, até o ponto de reconhecer-se hoje o
entorno do homem como natureza artificializada, mecanizada, em
que a ação antrópica tem efeitos continuados e cumulativos,
tornando-se o homem um fator geológico, geomorfológico,
climático (Santos, 1996). Um dado desta nova configuração
espacial são os conflitos ambientais entre grupos humanos,

decorrentes das diferentes relações com a natureza vinculadas a
diferentes usos dos recursos (Little, 2001).
A questão da saúde ambiental na realidade brasileira deve ser
referenciada ao entendimento das grandes linhas de nossa crise
ambiental, associada ao estilo de desenvolvimento do país. Uma
tradição de uso predatório do território ao longo de nossa história é
potencializada no período do pós-guerra, em que a assimilação do
país ao padrão de desenvolvimento transnacional transfere para
seu interior processos industriais intensivos no uso de recursos
naturais e energia, e fortemente poluidores. A localização destes
conjuntos industriais é decidida sem qualquer prudência ecológica,
em função de vantagens econômicas de curto prazo, alheias à
consideração de custos ambientais. As transformações técnicas e
econômicas no campo, e a abertura de fronteiras agrícolas,
contribuem não apenas para a degradação ambiental, mas para a
mobilidade da população em direção a grandes centros urbanos,
em busca de oportunidades. Esta mobilidade, e a precariedade dos
assentamentos dos grupos humanos de baixa renda nas chamadas
periferias urbanas, são os principais aspectos da relação populaçãoambiente no Brasil, ajudando a explicar os quadros epidemiológicos
do país, em que se observa desigualdade na exposição aos riscos
ambientais (Hogan, 1992; Sabroza et al., 1992; Minc, 2001;
Maricato, 2001; Torres, 2000).
As políticas ambientais desenvolvem-se ainda em estágio
incipiente, impulsionadas inicialmente por movimento social
integrado ao processo de democratização, e espraiando-se
progressivamente desde a Rio 92 para novos setores da sociedade
e da burocracia governamental (Leis , 1996).
No que se refere às ações de Saúde Pública, a integração com as
questões ambientais está longe de oferecer um estágio satisfatório,
como claramente reconhece o Plano de Saúde e Ambiente do
Ministério da Saúde (1995). Este documento reconhece a
importância de questões como os impactos industriais, que dizem
respeito ao ambiente de trabalho e à poluição do ar, da água e do
solo, bem como a acidentes ambientais (explosões, vazamentos e
incêndios envolvendo petróleo e outras substâncias químicas) cujos
danos à saúde ainda são pouco avaliados. Os problemas urbanos
são reconhecidos como estratégicos, destacando o documento a
especulação imobiliária, soluções de tecnologia inadequada,
carências de abastecimento de água, coleta e disposição de esgotos

e resíduos sólidos, bem como a ocupação urbana irregular que
expõe a população a riscos de enchentes, deslizamentos e outros
ligados a deficiência de infra-estrutura. Por outro lado, os
indicadores de saúde utilizados pelos sistemas de informação não
são suficientes para detectar a ocorrência de certos agravos à
saúde provocados por fatores de degradação ambiental, não
contemplando satisfatoriamente as dimensões coletivas e os
aspectos ambientais em sentido amplo, envolvendo ambiente de
trabalho, moradia e aspectos sócio-culturais (Ministério da Saúde,
1995).
A dinâmica dos ecossistemas antrópicos da Baixada Santista deve
ser analisada em busca de hipóteses para uma epidemiologia
ambiental regional, interessando a este trabalho focar a questão
dos riscos de acidentes ambientais. Do ponto de vista ecológico, a
grande unidade regional é o sistema estuarino, o conjunto de rios,
canais, mangues, restingas, floresta tropical úmida associada,
sujeito ao regime de variação de marés, região de interação das
águas doces e salgadas com peso estratégico na cadeia alimentar
marinha por seu papel como ambiente de reprodução e crescimento
de amplo conjunto de espécies. Ambientalmente, o gerenciamento
deve assim pautar-se pela integração à política global para a zona
costeira. Ressalte-se que embora fortemente alterados e poluídos
nas proximidades de Cubatão, bem como em Santos e São Vicente,
os mangues da região ainda são uma das principais áreas de
biodiversidade da costa do sudeste (Olmos, 1996).
A configuração espacial regional, em seus conjuntos industriais,
urbanos e portuários, não foge ao padrão geral de uso da costa
brasileira, nas décadas recentes uma verdadeira frente de (re)
ocupação do território (Moraes, 1999). Atividades portuárias
tradicionais, vinculadas a facilidades naturais das águas protegidas
para fundeio, foram associadas no período do desenvolvimentismo
predatório a pólos industriais, por sua vez transformadores de
recursos naturais extraídos em outras porções do território
brasileiro e/ou utilizadores de insumos importados. Estes grandes
projetos de impacto funcionaram como atrativos para contingentes
migratórios, que afluem também graças a uma outra grande força
atuante na costa, a venda de terrenos e habitações para veraneio,
que demanda força de trabalho desqualificada para a construção
civil. As cidades regidas por estes vetores estruturantes são
marcadas pela segregação espacial dos mais pobres, que chegam
em fluxos continuados e não têm uma cidade para abrigá-los,

espraiando-se consequentemente para espaços periféricos, não
comercializáveis dentro da lei, que na região são os morros, os
mangues, e as áreas de recarga de mananciais. Tornam-se massa
de manobra para a forte especulação que na região transforma a
relativa escassez de espaços de terra firme em fator de lucro,
utilizando-se frequentemente da urgência para “resolver questões
sociais” para aterrar novas porções de mangue cuja valorização
posterior desalojará os moradores de baixa renda.
A segregação espacial na Baixada não é fenômeno recente,
registrando-se, por exemplo, no estudo sobre a expansão dos
negócios do porto em meados do século XX já uma tendência à
localização dos segmentos de baixa renda fora do perímetro da
cidade de Santos (Gonçalves, 1995). Análises sobre a exposição a
riscos em Cubatão mostraram a importância da diferenciação de
moradia entre setores da hierarquia técnica e gerencial, e dos
setores de trabalhadores, com a migração associada (Hogan,
1992). A segregação espacial num ambiente de estuário, em que as
praias são objeto de especulação, distribui os moradores entre as
diferentes cidades, gerando forte integração entre as mesmas pelos
fluxos de transporte. O peso da estrutura portuária é decisivo nesta
configuração espacial, não apenas pela extensão do cais, mas pela
demanda de enormes áreas para armazenamento de cargas. Os
portos, como bem situa Barragan (1995), são infra-estruturas
estruturantes, cujo impacto na configuração dos territórios se
estende muito para o interior, direta ou indiretamente pelas
demandas de vias de acesso para cargas. O porto de Santos está
na base da configuração do pólo de Cubatão, e hoje passa por uma
transição nas relações com as cidades a sua volta. Tais mudanças
de relação porto-cidade se ligam ao processo de modernização
tecnológica, cujo aspecto central está no uso do contêiner e na
mecanização/automação das tarefas de carga e descarga, gerando
forte movimento de desemprego tecnológico. Na década de 90,
enquanto os negócios do porto aumentavam cerca de 50%, a
massa salarial associada caia na mesma ordem de grandeza
(Rodrigues e Vaz, 1999). O porto é uma das atividades que
impulsiona na região a assimilação ao que Milton Santos denomina
meio
técnico
científico
informacional,
caracterizado
pela
predominância no mundo de um mesmo sistema técnico produtivo,
com forte uso de máquinas e da informação, a serviço da fluidez e
velocidade no movimento de mercadorias entre economias
crescentemente integradas (Santos, 1996 e 2001). Entre outros

desafios, a cidade de Santos enfrenta com perplexidade a perda de
sua anterior característica de centro de negócios, vivenciando
duramente a separação entre os lugares do fazer e do mandar, a
que se refere Milton Santos. Outra mudança sensível é a alteração
do tempo da vida econômica e da vida cotidiana, que assalta a
região a partir da drástica redução dos prazos de estadias dos
navios, em função da automatização das operações de carga e
descarga, acarretando o estrangulamento de certas atividades
econômicas associadas à permanência dos marinheiros, como é o
caso dos estabelecimentos de entretenimento, inclusive sexual, da
zona portuária da cidade.
A configuração territorial, base para uma visão dos riscos
ambientais, compõe-se, seguindo Milton Santos, dos sistemas
naturais e das obras de engenharia, num sentido amplo de objetos
técnicos e culturais historicamente estabelecidos. A região reúne
um formidável conjunto de instalações que manipulam, armazenam
e transportam substâncias perigosas, uma verdadeira rede de
indústrias, depósitos, terminais, dutos, vias de acesso que integram
a Baixada ao porto de São Sebastião e a pólos da grande São Paulo
e daí para o interior; a pontos de extração na plataforma marítima
continental; bem como a outras partes do mundo, não apenas
exportadoras de produtos artificiais, mas de organismos naturais
trazidos nas águas de lastros de navios.
Os canais de mangues são também os fundos das cidades. Não
apenas por servirem de espaço para os bairros populares, cuja
irregularidade perante a lei apenas amplia a degradação ambiental
e a insalubridade (Maricato, 2001), mas por serem os despejos
para esgotos e efluentes dos lixões municipais de Santos e São
Vicente, tendo Cubatão recentemente implantado aterro sanitário
(Lima, 2002). Sambaiatuba, Alemôa, são os locais de lixões
urbanos e do porto, que somam à contaminação provocada por
áreas irregulares de disposição de resíduos tóxicos industriais
emanações aéreas e líquidos contaminados que fluem para o
estuário, pelos terrenos permeáveis do mangue. As populações
pobres que co-habitam com os lixões precisam ser contidas na
atividade de aproveitamento de restos de alimentos e de
mercadorias descartados pelas cidades diariamente.
O estuário é hoje, dessa forma, um fenômeno muito além de um
espaço natural cuja utilização deve respeitar aspectos biológicos
das espécies que ali ocorrem. Em verdade, hoje é a contaminação

do estuário o fator limitante a sua utilização econômica. Esta
contaminação, detectada em repetidos monitoramentos pela
CETESB (CETESB, 2001, SMA, 2001), reduz-se em sua intensidade
no tempo a partir do programa de controle da poluição em
Cubatão. Contudo, os sedimentos do estuário guardam os impactos
acumulados ao longo dos anos, a que se somam as fontes ativas,
como as citadas acima; gerando preocupações não apenas com
possíveis impactos ambientais de sua remobilização pela dragagem
portuária e despejo em outros sítios, mas pela hipótese de
bioacumulação nos organismos ao longo da cadeia alimentar, o que
levou a autoridade ambiental a recomendar aos órgãos de saúde
pública monitoramentos de pescadores com dietas especializadas
em certos organismos coletados na região (SMA, 2001; Paschoal,
1998; Cunha, 2002).
Um panorama dos riscos ambientais na região estende-se,
certamente, para os espaços de morros, em especial nas cotas de
Cubatão, em que a precariedade urbana inclui situações localizadas
de riscos de deslizamentos nos períodos de chuvas de verão. Já na
área industrial de Cubatão, é indispensável o monitoramento
continuado das encostas da Serra do Mar, onde a morte da
vegetação por força da poluição concentrada na atmosfera anulou o
travamento dos solos feito pelas plantas, uma característica da
mata atlântica. Rastejos e corridas de massa que passaram a
ocorrer na década de 80 trouxeram o receio de atingimento das
estruturas de armazenamento e distribuição de substâncias
perigosas, como amônia, combustíveis e outras, pelos movimentos
de solos, chegando a ser registrados episódios de vazamentos com
necessidade de evacuação de grande número de pessoas. As
medidas de segurança e recomposição da vegetação então
adotadas produziram relativa melhora na situação, exigindo,
contudo este quadro um permanente gerenciamento. Atendendo ao
pólo industrial ou a clientes de outras regiões, terminais de
produtos químicos são numerosos no estuário. Tanto no pólo de
Cubatão como na área portuária, estas instalações estão
desenvolvendo planos de ação de emergência para acidentes, que
serão melhor comentados adiante. São iniciativas essenciais do
ponto de vista da segurança ambiental da população de toda a
Baixada Santista (CETESB, 1999).
Estudos de qualidade das praias e da epidemiologia de seu uso têm
sido feitos, evidenciando as associações entre episódios de perda
da balneabilidade e manifestação de sintomas, especialmente em

crianças até 7 anos (Lamparelli, C. et al., 1998). Os
monitoramentos ambientais tornam clara a vinculação da perda da
balneabilidade das praias à abertura dos canais de drenagem
urbana de Santos nos dias de chuvas, mas as limitações dos
estudos não permitem ainda estabelecer uma ligação com a
qualidade das águas do estuário, hipótese fortemente plausível em
especial no que se refere às praias de São Vicente.

Gerenciamento de riscos dos terminais portuários da costa
paulista
No final da década de 80, a Cetesb iniciou um programa de
gerenciamento de riscos, focado inicialmente nas instalações
portuárias da Petrobrás, em Santos e São Sebastião, e em mais 9
empresas que operavam terminais portuários na área de Santos
(1). A incorporação das técnicas de análise de risco (Serpa, 2000),
originárias de aplicações nas áreas militares, aeronáuticas e
espaciais para identificação de perigos e estimativas de efeitos no
homem e no meio ambiente relacionadas a incêndios, explosões e
liberações de substâncias tóxicas, era agora desenvolvida pela
Cetesb como ferramenta de gestão ambiental em função de sua
experiência no atendimento a acidentes tecnológicos, sendo os
mais representativos aqueles ligados ao transporte de petróleo e
derivados.
Em São Sebastião, o maior terminal de petróleo da América Latina
acumulou um histórico de 220 acidentes registrados até 2000. O
estuário de Santos recebeu grande número de derramamentos de
porte variado, muitas vezes associados a óleo combustível de
abastecimento dos navios. O maior impacto sobre os mangues da
região da Baixada esteve ligado a acidente na obra de asfaltamento
da estrada Rio-Santos, quando o deslocamento de uma rocha sobre
o oleoduto que liga São Sebastião a Cubatão rompeu a linha,
provocando vazamento de grandes proporções. Ainda na década de
80, pelo menos uma centena de moradores de uma favela da Vila
Socó, Cubatão, foram carbonizados depois do vazamento de
gasolina de um duto que a área de moradias precárias cercava. No
início da década de 90, um raio atingiu um tanque de acrilonitrila
na Ilha Barnabé, que abriga várias instalações de carga e
armazenagem de produtos químicos no estuário de Santos. Um
incêndio de grandes proporções causou então emissões de vários

poluentes e comoção na população da região (Cetesb, 1999). Em
fevereiro de 1995, uma fissura no casco de um navio no interior do
estuário provocaria vazamento de estireno, causando contaminação
das águas e da atmosfera e provocando incômodos à população de
boa parte da Baixada Santista. Em 1998 e 1999, novos acidentes
sérios na ilha Barnabé. No vazamento de substância inflamável
durante a transferência do tanque para um caminhão, uma
explosão seguida de incêndio, embora não causando vítimas
humanas, trouxe o extravazamento da substância em combustão
para a vizinhança de mangue, provocando a queima de superfície
de 300 m2 desta vegetação, bem como a poluição das águas do
estuário. Na outra ocorrência, envolvendo um solvente derivado do
fracionamento do petróleo, a explosão seguida de incêndio causou
a morte de um funcionário, ocorrendo ainda, novamente, danos à
vegetação e às águas do estuário.
É’ relevante registrar a distância entre as percepções sobre o risco
por setores da comunidade e as avaliações dos especialistas.
Enquanto os técnicos da Cetesb sustentam que as instalações dos
terminais químicos da Ilha Barnabé têm um nível de gerenciamento
capaz de garantir que as populações das vizinhanças não correm
perigo direto, a imprensa documenta o alarme vivido por ocasião
destes acidentes, em especial o de 1998, quando um prédio da
área central de Santos chegou a ser evacuado por medo de que o
incêndio de grandes proporções que ocorria a centenas de metros,
embora do outro lado da superfície das águas do estuário, pudesse
atingir o centro da cidade.
Os trabalhos de gerenciamento de riscos por parte da Cetesb hoje
têm como objeto de interesse as atividades de um conjunto de 16
empresas
que
operam
terminais
portuários
químicos
e
petroquímicos na Baixada Santista (2). São empresas que lidam
com armazenagem e movimentação de gás liquefeito de petróleo;
substâncias químicas líquidas a granel; containeres com
substâncias químicas; carvão e minério de ferro; substâncias
químicas transportadas por navios e caminhões; óleos minerais
lubrificantes; derivados de petróleo líquidos e gasosos a granel;
álcool carburante a granel; monômero de cloreto de vinila; amônia
liquefeita. Parte das empresas tem em andamento programa de
gerenciamento de riscos, tendo apresentado análises de riscos para
a Cetesb e desenvolvido os respectivos planos de ação de
emergência em função destes estudos. Outro grupo não conta com
estudo global sobre seus riscos, embora apresentando planos de

emergência com maior ou menor grau de adequação. Os trabalhos
da agência ambiental estadual consistem justamente na exigência
de adequação das instalações, na adoção de medidas preventivas
que possam evitar acidentes e reduzir suas conseqüências, e na
cobrança de implantação efetiva de planos de ação de emergência
eficazes. Os exemplos das medidas cobradas pela Cetesb vão de
melhoria de diques que cercam os tanques de armazenamento a
rotinas operacionais seguras, por ocasião das operações de carga e
descarga de substâncias perigosas (Cetesb, 1999). Cada um dos
terminais e a Codesp como autoridade portuária são chamados pela
agência ambiental a aperfeiçoarem os mecanismos de integração e
cooperação em cenários de emergências ambientais de maior
alcance.

Os riscos do terminal da Petrobrás e a construção de
parcerias na preparação da comunidade para enfrentar
emergências
O terminal da Petrobras/Transpetro de Alemoa, Santos, é uma das
instalações que, como já apontado, desenvolveu no passado seus
estudos de riscos, estando em estágio avançado de implantação de
um adequado gerenciamento destas situações. A demanda por um
plano de emergências para a área externa à empresa, dentro do
raio de abrangência dos efeitos das hipóteses de acidentes
definidas nos estudos de riscos, leva à busca das melhores
estratégias para implantar tal tipo de preparação com participação
das comunidades de moradores das vizinhanças.
A referência nesse caso é a metodologia APELL (sigla em inglês
para alerta e preparação para emergências no nível local),
oferecida pela ONU como evolução da preparação para desastres
tecnológicos, depois dos fracassos dos esquemas de emergência
em casos de grandes acidentes em que só as instituições
conheciam os riscos e dispunham de planos de ação. O
desconhecimento do risco e a falta de preparo para agir na
emergência geram pânico e caos no seio dos moradores e
trabalhadores das áreas afetadas por acidentes industriais de
grande porte, como o de Bhopal ou o grande vazamento de gás na
cidade do México. O plano APELL aponta a necessidade de conhecer
as comunidades potencialmente afetadas, identificando hábitos,
composição dos grupos, mecanismos de participação e organização,

lideranças, cultura. A meta é construir um grupo coordenador do
plano em que as lideranças participem, de forma a criar vínculos de
confiança e credibilidade, e comunicar-se com eficácia com 100%
dos moradores e usuários do lugar. Uma delicada tarefa assume o
papel central: comunicar os riscos, falar a verdade sobre os
potenciais perigos, abrir informações usualmente mantidas
inacessíveis, mas cuja democratização de acesso é a base
inescapável para construir a relação de confiança e participação que
se descobre essencial depois do colapso comprovado dos métodos
de perfil tecnocrático.
No caso brasileiro, o desafio é trazer para uma participação na
gestão ambiental, sob vários aspectos sofisticada, segmentos da
sociedade cuja exposição ao risco, na forma de assentamentos
urbanos precários nas vizinhanças de instalações industriais que
manipulam produtos perigosos, se constitui como desdobramento
inseparável de uma condição de negação da cidadania, presente
nos mecanismos de escassez de oportunidades de sobrevivência,
que explicam a migração no interior do território, e no crescimento
urbano desordenado em que bairros populosos se consolidam sobre
situações de risco.
A Transpetro, subsidiária da Petrobrás recentemente criada para
administrar dutos e terminais antes diretamente controlados pela
estatal de petróleo, parte para a implantação do APELL em Santos
inspirando-se na experiência bem sucedida de São Sebastião, na
costa norte de São Paulo, sede de seu maior terminal, que
movimenta em média três petroleiros por dia e pode armazenar
cerca de 12 milhões de barris de petróleo e derivados. Lá, os
conflitos ambientais associados entre outros fatores aos
derramamentos de petróleo no mar levaram a um processo de
construção de uma política ambiental local, acompanhada de
mecanismos de participação e negociação, centrados num Conselho
municipal de meio ambiente em que metade dos membros
representam entidades não governamentais. Os controles
ambientais sobre as atividades do terminal são compartilhados
entre a agência ambiental estadual e a Prefeitura, e os
licenciamentos ambientais, a cada dois anos, são submetidos ao
Conselho, em que a participação do sindicato de petroleiros, ao
lado dos ambientalistas, é um dos fatores de equilíbrio nas posturas
e exigências em relação aos investimentos de segurança ambiental,
que na década de 90 chegaram a 36 milhões de dólares e

reduziram significativamente
derramamentos.
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Como etapa mais avançada da implantação da política ambiental
local de São Sebastião, o trabalho do APELL gerou o
desenvolvimento de algumas estratégias originais de mobilização e
comunicação dos riscos, como a decretação pelo governo municipal
de um dia do Alerta anual, destinado a exercícios de mobilização,
treinamentos e simulações, combatendo a tendência ao
esquecimento dos riscos como fator de atenção e controle
constante. Outra estratégia local foi o desenvolvimento de uma
gincana como via para promover a memorização da cartilha sobre
os riscos e o plano de emergência, de forma que setores de risco,
formas de alarme, rotas de abandono, são ingredientes de uma
competição entre equipes de escolares e moradores que ocorre no
dia do Alerta (Cunha, 2001).
Um aspecto fundamental nesta experiência, inseparável do sucesso
nas primeiras etapas da implantação do APELL em São Sebastião, é
a existência dos canais de participação no controle ambiental do
terminal, acima brevemente descritos, que permitem que a
comunidade, agora de posse das informações sobre o risco, exerça
a crítica dos padrões de segurança existentes, de forma
democrática e negociada. Esta vivência da comunidade, em que se
admite a existência do conflito e se criam canais para sua
negociação, permite que se superem os estágios de grande
agressividade nas atitudes do público. Este fenômeno, já
documentado em outras realidades por estudiosos da negociação
de conflitos (Susskind, 1996), pode ser percebido por
administradores da empresa de petróleo, que vive hoje a
experiência de incorporar a questão do meio ambiente como parte
central de seu negócio, através do PEGASO, o programa de busca
da excelência em gestão ambiental. Um investimento nacional de
grande porte em prevenção de acidentes, mudança de
comportamentos gerenciais e operacionais, que embora gere as
melhores expectativas entre os setores técnicos que a ele têm
acesso, aparentemente ainda procura uma boa estratégia de
comunicação com a sociedade, capaz de equilibrar um noticiário
fortemente
voltado
para
informar
sobre
acidentes
e
desconformidades com os regulamentos ambientais.

Risco ambiental, negociação do conflito e construção da
cidadania
A experiência patrocinada pela Petrobrás em São Sebastião e agora
em Santos guarda especial interesse num contexto de operações
portuárias em que, como exposto antes, a questão do
gerenciamento dos riscos de acidentes tecnológicos é tarefa da
maior relevância no combate à insalubridade e na construção de
novos patamares de segurança ambiental. Trata-se de experiências
de gestão em que diferentes setores da sociedade brasileira –
inclusive os profissionais de serviços de saúde - podem abandonar
o papel de objetos do risco ambiental a que foram relegados pela
implantação de atividades utilizadoras de tecnologias agressivas,
desacompanhadas das análises técnicas de localização e das
medidas preventivas de segurança que hoje, com o país dotado de
novos regulamentos ambientais de que era desprovido no período
da economia francamente predatória, seriam certamente exigidas
para novas instalações.
Para fazer frente aos regulamentos e aos mecanismos de mercado
que valorizam o bom desempenho ambiental, a própria empresa
necessita de parcerias com diferentes segmentos da comunidade.
Não apenas instituições que promovem o uso compartilhado dos
recursos de cada localidade para enfrentar ameaças coletivas, como
a Defesa Civil, ou os órgãos de governo, são chamados a colaborar.
O desafio de levar a informação e conquistar a participação de cada
grupo em risco, condição essencial para salvar 100% das vidas
num acidente real, faz do respeito pelas diferenças e da capacidade
de negociação as habilidades mais importantes para o bom
desempenho na tarefa de manter as empresas em funcionamento
garantindo a segurança ambiental. A virada histórica da questão
ambiental entre uma etapa em que as aglomerações de riscos nos
ecossistemas antrópicos foram implantadas e outra em que a
responsabilidade social das organizações é requisito de
competitividade, torna obsoletos também os padrões de atuação de
agências públicas que não consigam dar conta do gerenciamento
ambiental participativo. Enquanto condição de vida imposta, fruto
de decisões a que os cidadãos não tiveram acesso, o risco participa
das condições de violência e negação da cidadania da sociedade
atual, para alguns uma sociedade do risco (Beck, 1998). A
identidade dos lugares cada vez mais igualados nos padrões
técnicos disseminados pela economia se associa ao padrão de

segurança ambiental que os atores locais conseguem conquistar em
sua experiência democrática.
A evolução dos controles ambientais coloca em destaque a
necessidade de garantir a segurança das comunidades, tarefa que,
a experiência indica, exige o acesso democrático à informação e a
participação dos vários grupos e atores sociais. Os grupos expostos
ao risco em função de seus locais de moradia muitas vezes são
parte dos segmentos mais segregados das cidades, aqueles que se
instalaram junto a dutos e tanques de materiais perigosos
justamente porque não eram reconhecidos como parte da cidade
organizada. O desafio passa a ser construir a sua participação, o
que coloca em destaque a questão de negociar conflitos. A própria
Petrobrás vem acumulando interessantes experiências em parcerias
com organizações não governamentais que fazem o levantamento e
desenvolvem entendimentos com comunidades que habitam as
faixas de dutos da empresa, em diferentes pontos do país, em
trabalhos que vão se tornando fonte de interesse e aprendizado.
Os ecossistemas costeiros têm importância estratégica para o
desenvolvimento, como supridores de oxigênio atmosférico e
proteína, coleções de biodiversidade e estoques renováveis de água
doce. As comunidades humanas que se localizam nestas áreas
dependem da qualidade destes ambientes para suas estratégias
econômicas e culturais, e têm aí patrimônio fundamental no que se
refere a suas condições gerais de saúde. O bom gerenciamento dos
riscos ambientais representa nesse sentido um interesse geral da
sociedade regional, e um importante avanço democrático.
Curiosamente, o papel de protagonistas centrais destas
experiências é compartilhado por empresas que representam o que
há de mais moderno e integrado na técnica produtiva mundial, e
pelos grupos cuja segregação social os levou aos espaços mais
perigosos das periferias urbanas.
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Notas
(1) O Programa de gerenciamento de riscos da Cetesb iniciado em
1988 focou, além da Petrobrás, as seguintes empresas:
Brasterminas, Dibal, Dow, Granel, Mobil, Stolthaven, Tequimar
(antiga Transultra), Ultrafértil e União.
(2) As empresas cujos esquemas de preparação para emergências
e gerenciamento de riscos são fiscalizadas pela Cetesb são:
Agipliquigás, Brasterminais, Ultragás, Cosipa, Dibal, Dow, Granel
Química, Mobil oil, Petrobras (3 instalações diferentes em Santos e
Cubatão), Potenza, Stolthaven, Tequimar, Ultrafertil, União
terminais e Armazéns Gerais. Fonte: Cetesb, 1999.
* (artigo publicado na Revista Brasileira de Administração Pública,
v.37, p.443 – 458, 2003)

Capítulo 9
O ecoturismo e os conflitos na ocupação do território em São
Sebastião

Lutando a balas pela posse da terra, 40 anos depois
O grupo de trabalho do Gerenciamento Costeiro do litoral norte,
formado por técnicos governamentais e cidadãos representando
entidades civis, tem garantido discussões produtivas sobre as
propostas de macrozoneamento da região. E também, por vezes,
agradáveis fins de tarde quando a pauta oficial acabou e se trocam
histórias e estórias. Uma das mais simpáticas figuras desses “happy
hours” é um dirigente de clube náutico de Ubatuba, freqüentador
da região desde os tempos românticos em que as estradas não
eram asfaltadas e o isolamento de certas praias era completo.
Em meio a suas pitorescas narrativas de aventuras e naufrágios,
surgem imagens que superpostas aos textos de pesquisa histórica e
geográfica ajudam a visualizar um processo de ocupação do
território. Um de seus casos é da ocasião em que por pouco não se
envolveu num grande tiroteio pela posse de terrenos em Barra do
Una, na costa sul de São Sebastião. Vindo de moto de São Paulo,
teve chuva forte na estrada e maré cheia nos trechos de praia por
que se era obrigado a trafegar na altura de Bertioga, o que o
atrasou o suficiente para que chegasse somente umas doze horas
depois do pretendido. Encontrou seus amigos agitados com a luta
aberta que ocorrera na véspera, quando um grileiro e seus
capangas vieram dispostos a resolver uma pendência por terrenos,
e “mais de mil tiros” haviam sido disparados, felizmente sem
grande pontaria. Havia marcas por todo lado, e muitos cartuchos
pelo chão. O grupo de amigos saiu para pescar nas Ilhas, próximo
ao Saí, e quando lá estavam aconteceu uma “cena de filme
nacional”, segundo nosso narrador. Surge um barco da Marinha,
com soldados armados transportando o Delegado de São Sebastião
– que por terra teria sérias dificuldades para chegar rapidamente
ao local. O Delegado, que vinha apurar os fatos, tratou de tentar
prender um dos caiçaras que integrava a turma de pescadores. A
reação irada da esposa do caiçara, em adiantado estágio de
gravidez, e que com agilidade tomou do revólver de um policial e
ameaçou a autoridade, acabou por levar – depois de muito susto e

gritaria - a uma solução conciliatória. Corriam então meados da
década de 60.
Em fevereiro de 2000, um empresário do turismo proprietário de
consideráveis extensões de terrenos no município vinha ao fórum
de São Sebastião participar de audiência sobre o atentado sofrido
por seu advogado alguns meses antes. O advogado recebeu uma
descarga de escopeta no peito, e depois uma coronhada com a
mesma arma, de um grileiro que se estabelecia em trecho da
propriedade do empresário, situado dentro dos limites do Parque
Estadual da Serra do Mar, na região de Toque-toque. Passadas
quatro décadas, tomado o município por sofisticado padrão de
veranismo da elite de São Paulo e sendo alvo já há vários anos de
intervenções de política ambiental, os conflitos pela posse e pelo
aproveitamento econômico dos terrenos não diminuíram de
importância, sendo um dos fenômenos mais difíceis de enfrentar
para estabelecer usos mais adequados dos espaços numa região de
singular interesse ecológico.

A ocupação predatória do território costeiro
Os quase quarenta anos que separam os dois episódios foram de
profundas transformações para a realidade ambiental do município
de São Sebastião. O território municipal abrange cerca de 100
quilômetros de costa, limitando-se com Bertioga para o sul e
Caraguatatuba ao norte. Os limites para o interior do continente
são as cristas da Serra do Mar, contando dessa forma o município
com grande porção (cerca de 70% de sua área total ou 280 km2)
do Parque Estadual que protege os remanescentes de Mata
Atlântica. A planície costeira se forma nos espaços entre os avanços
da serra até o mar, ocorrendo ainda várias ilhas costeiras. O centro
urbano e administrativo fica em frente ao Canal de São Sebastião,
porto natural profundo conformado pela Ilha de São Sebastião,
pertencente ao município de Ilhabela. A história de São Sebastião
se articula à evolução do aproveitamento deste sítio portuário,
desde o período colonial, registrando ainda uma economia de
subsistência produtora de alimentos, desenvolvida por pescadores
caiçaras.

Na segunda metade dos anos 50, foi construído o Porto de cargas,
e na década de 60 o maior terminal petrolífero da América Latina,
pertencente à Petrobrás. Especialmente este segundo alavancou
importantes transformações nas feições econômicas e urbanísticas
locais, como a expansão da rede de transportes, energia e serviços,
e com a inauguração de um fluxo de migração de trabalhadores do
norte de Minas Gerais, buscados para a construção do terminal
(Kandas, 1988). Já na década de 80, ocorreu o asfaltamento da
estrada Rio-Santos, abrindo para a especulação imobiliária as belas
praias da chamada costa sul, que antes haviam abrigado bairros
caiçaras voltados para a via de acesso que os integrava: o mar.
Todas estas intervenções não apenas rompiam definitivamente o
isolamento surpreendente de uma cidade distante 200 quilômetros
de São Paulo, mas caracterizavam uma fase de ocupação
predatória da costa, marcada por diversificados problemas
ambientais (Silva, 1975, Moraes, 1995).
Diferentes conflitos ambientais passaram a eclodir nessa realidade,
associados às várias formas de poluição do mar, desmatamentos e
descaracterização de bens históricos (Cunha, 1996). Um dos
elementos centrais desse quadro de conflitos tem sido justamente a
contraposição entre a valorização dos terrenos próximos às praias
para utilização em conjuntos de residências de veraneio para
público de alto poder aquisitivo, e a falta de soluções adequadas
para assentamento dos contingentes populares, cuja migração se
mantém alta, levando o crescimento da população à casa de 6% ao
ano (PMSS, 1999).

Alfavile e alfavela, as duas faces do modelo de ocupação
imobiliária
A partir do asfaltamento da estrada Rio-Santos, bairros de nova
feição passaram a existir ao longo de São Sebastião. Os antigos
proprietários dos terrenos, os caiçaras, foram desalojados de forma
nem sempre pacífica e via de regra trocando seus bens por valores
subestimados, já que não tinham uma economia que os
familiarizasse com os valores praticados no mercado, ou na qual
sequer estivessem habituados a lidar com dinheiro. Os bairros
caiçaras foram descaracterizados enquanto estrutura urbana e a
economia da pesca em boa parte deslocada pela atividade
imobiliária, com os antigos moradores passando a ocupar as partes

de suas propriedades localizadas no pé da serra (Siqueira, 1984 e
Noffs, 1988). De um turismo incipiente na época em que os acessos
eram muito precários, quando os pouco numerosos freqüentadores
“habitués” tinham casas na parte norte do Canal de São Sebastião,
como na praia das Cigarras (Silva, 1975), saltava-se para uma fase
de veranismo apoiado na oferta de residências caras, para enormes
contingentes de pessoas vindas da região da Grande São Paulo e do
interior do estado, com afluxos concentrados na época de verão.
Esta oferta do produto sol-e-praia carrega historicamente várias
distorções e impactos ambientais. Uma população equivalente a
três vezes ou mais a de residentes fixos do município sobrecarrega
a infra-estrutura instalada. O comércio volta-se ao atendimento
destes grandes contingentes de temporada, o que distorce os
preços praticados e impede que as vagas de trabalho sejam
duradouras. Por tudo isso, o veranismo tem configurado as
desvantagens típicas do turismo de massa, tal como descrito por
Ruschmann (1999).
A atividade imobiliária demanda grandes extensões de território,
ensejando disputas por terrenos que muitas vezes descambam para
a ilegalidade, contando-se entre as causas para isso o fato de que a
titulação das propriedades é precária e antiga, superpondo-se a
documentos da época das sesmarias, em algumas regiões. No caso
das posses caiçaras, muitos destes donos e ocupantes históricos
viviam à margem da ordem legal expressa nos cartórios, vindo a
ser facilmente lesados nas transações que os envolveram.
Nos anos 80, a divisão do município em loteamentos e condomínios
de luxo foi de forma geral marcada por ausência de cuidados
ambientais,
ocorrendo
desmatamentos
indiscriminados
e
aterramentos de espaços ecologicamente frágeis. A poluição por
esgotos tornou-se também uma marca registrada dessa realidade,
pois o uso de sistemas como fossas sépticas foi muitas vezes
subdimensionado para cortar custos ou por não se considerar
devidamente características locais como a pouca profundidade do
lençol freático, o que ocasiona rápida saturação dos terrenos na
época das chuvas de verão.
A oferta de empregos na construção civil, dentro desta explosão
imobiliária, atuou como mecanismo de atração e fixação de
migrantes de outras regiões do país. Dentro de um modelo
econômico excludente, obviamente não se desenvolveu qualquer
tipo de planejamento e investimento para soluções habitacionais

adequadas para esta faixa de renda, praticamente inexistindo
políticas de habitação popular por parte do poder público municipal
ao longo da década de 80, o que não mudou significativamente na
primeira metade dos anos 90 (PMSS, 1999). Assim, passaram a
proliferar bairros precários, com moradias improvisadas localizadas
muitas vezes em terrenos com risco de sofrer escorregamentos nas
temporadas de chuvas fortes (Secretaria de Ciência e Tecnologia,
1988). Estes núcleos populares de baixa renda acompanharam o
crescimento dos condomínios luxuosos, fazendo lembrar, segundo o
Diretor de Planejamento do município, a música popular que fala de
“uma alfavela para cada alfavile”. Já no início da década de 90, o
forte aumento de arrecadação do município graças ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a
movimentação de produtos da Petrobrás passaria a criar em São
Sebastião condições na área de atendimento de saúde que
funcionariam também como atrativo para populações de baixa
renda de outros municípios . Facilitar o transporte de migrantes de
outros estados com a promessa de oportunidades de trabalho e
serviços públicos em troca de votos passou a ser uma das moedas
correntes da dinâmica eleitoral local.

Ocupações irregulares e a ação das agências ambientais
A nova ocupação do território de São Sebastião nesta quadra de
desenvolvimentismo predatório se pautou assim por um padrão de
uso extensivo, sem cuidados ambientais, elitista e baseado numa
apropriação de terrenos muitas vezes com utilização de
expedientes à margem da lei ou em que a lei era usada de forma
ilegítima, como em muitos casos envolvendo caiçaras. Analisandose a dinâmica de ocupação, percebe-se que os loteamentos ilegais
são estratégias de grilagem de terras e/ou de criação de fatos
consumados para fins de burla aos licenciamentos ambientais, em
que populações de baixa renda são usadas como linha de frente e
muitas vezes desrespeitadas como consumidores, vítimas de
comércios ilegais de terrenos que uma vez consolidadas as
ocupações vêm a ser expulsas para novas frentes de ocupação.
Ocorrem também, ocasionalmente, casos isolados de famílias que
se localizam de qualquer maneira em qualquer lugar, sem
agenciamento de qualquer tipo.

O fato de incidirem sobre a região regulamentos ambientais, já no
início da expansão imobiliária a partir do asfaltamento da estrada,
não garantiu respeito aos mesmos. O principal fator de ineficiência
dos órgãos ambientais estaduais era a falta de recursos humanos e
materiais para fiscalizar o cumprimento da lei. Com escritórios
localizados em Ubatuba, poucos funcionários e veículos, agências
como a CETESB e o DEPRN (Departamento Estadual de Proteção
dos Recursos Naturais) pouco conseguiam fazer. Somente na
administração 87/90 o Governo estadual criaria o Batalhão da Serra
do Mar da Polícia Florestal, que viria gradualmente ajudar como
presença direta na região. No início da década de 90, São Sebastião
desenvolveria instrumentos municipais de política ambiental, sendo
uma das causas para esta iniciativa justamente a política de fatos
consumados imposta pela especulação imobiliária. A regra era
construir primeiro, regularizar depois (Cunha, 1996).
A situação do Parque Estadual não foge desse padrão ao longo do
período aqui descrito. A estratégia da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente vem sendo a de implantar o Parque através de núcleos, e
a porção desta Unidade de Conservação contida em São Sebastião
ficava até recentemente subordinada ao núcleo de Caraguatatuba.
O que equivalia a não haver praticamente nenhuma atuação no
município, até a criação em 1997 do Núcleo São Sebastião do
Parque Estadual da Serra do Mar. Em 1992, o Instituto Florestal
admitia não ter recursos humanos e materiais mínimos para
controle desta área do Parque, que era considerada em situação
“extremamente crítica” nos aspectos de proteção e regularização
fundiária, destacando-se justamente as pressões determinadas pela
ocupação territorial não controlada e não planejada, em especial
voltada aos espaços de “pé de serra” (Secretaria de Meio Ambiente,
1992).
O novo Núcleo do Parque veio abrir caminho para melhorar esta
situação das áreas limítrofes do Parque. Não porque passassem a
existir condições adequadas de trabalho: se antes não havia
nenhum funcionário, hoje há um. O que se alterou
substancialmente foram as atenções dedicadas à proteção da área
de Parque e o combate às ocupações irregulares. A estratégia do
Diretor do novo Núcleo tem sido a parceria com o Município,
funcionando equipes da fiscalização ambiental municipal como
guardas parques de fato. Como se verá, o Programa Integrado de
Ecoturismo veio aprofundar esta colaboração e garantir os meios
necessários a sua operacionalização.

O Programa Integrado de Ecoturismo, Proteção e Educação
Ambiental
O governo municipal iniciado em 1997, conta com uma consultoria
especializada em ecoturismo, que começou por elaborar um plano
abrangente para o desenvolvimento dessa atividade, o que inclui
levantamentos e implantação de novos passeios em todos os
compartimentos territoriais, inclusive no mar (Ortiz, 1997). A partir
dessa proposta, foram desenvolvidos a articulação e os
entendimentos necessários para ajuste dos seus conteúdos e
adesão dos vários atores, fossem estes membros do Conselho local
de meio ambiente e urbanismo, setores do comércio local ou
instituições com potencial de tornarem-se parceiros patrocinadores,
como a Petrobrás.
Em outubro de 1998, o Programa adquiriu uma forma pública,
englobando um conjunto de ações de implantação de trilhas na
floresta, fiscalização ambiental e educação ambiental na rede de
escolas do município. Um regulamento municipal para uso das
trilhas, incorporando as regras do Regulamento de Parques do
estado e dando poderes compartilhados de supervisão e fiscalização
à Secretaria municipal de Meio Ambiente e ao Núcleo do Parque, foi
estabelecido, obrigando ainda ao uso do serviço de monitores locais
e ao agendamento prévio dos passeios, de forma a evitar
sobrecarga das trilhas por coincidência de grupos visitantes. A
Petrobrás tornava-se patrocinador do programa, comprometendose a financiar veículos e guaritas para fiscalização ambiental,
folheteria turística, a construção de um centro de apoio e
informação aos visitantes, e manuais de apoio ao trabalho de
educação ambiental nas escolas. O programa passou a ser
implantado, com curso de formação e credenciamento de 35 guias
ou monitores, e lançamento de um concurso estudantil de
desenhos, frases e redações para uso nos materiais de divulgação.
Na medida em que os primeiros produtos surgiam – como os
veículos para fiscalização, folhetos e cartazes – seu “lançamento”
era festivo, com chamamento aos empresários da área turística e
ampla divulgação. Paralelamente, iniciava-se o trabalho com as
escolas, com os multiplicadores de projetos pedagógicos de cada
escola recebendo palestras e cursos rápidos para terem elementos
de fomento a atividades em cada unidade. A força do trabalho
iniciado nas escolas, que inclui passeios monitorados nas trilhas

dentro do Parque, pôde ser percebida no desfile de sete de
setembro de 1999, quando todas as unidades municipais adotaram
como tema a defesa da mata atlântica, justamente o que fora
trabalhado ao longo daquele ano pelo programa.

O novo alcance da fiscalização das ocupações irregulares
A falta de veículos para a fiscalização ambiental era um fator de
estrangulamento desde a criação deste serviço, em 1992, agora
sendo superado pelo aporte de recursos gerados pelo programa de
ecoturismo. Isso permitiu alavancar uma atividade sistemática de
ações integradas de fiscalização, unindo Guardas Ambientais do
município, o Diretor do Núcleo do Parque e a Polícia Florestal.
Ensaiadas já antes, desde 97, essas rondas integradas passaram a
ser feitas duas ou três vezes por semana, visando os focos de
ocupação mais dinâmicos. Estes são basicamente bolsões
irregulares de habitações precárias, como a Vila Pernambuco, em
Juqueí, onde a Secretaria de Meio Ambiente levantou, no final de
1999, 136 casas irregulares; Vila Baiana, onde havia então 209
habitações nessa situação; ou em Toque-toque Pequeno, que
contava com 78 construções irregulares, na mesmo data.
O relatório do Plano Operacional de Controle do Projeto de
Preservação da Mata Atlântica, relativo ao segundo semestre de
1999, atesta bem o novo vigor do trabalho de fiscalização
integrada. O relatório – que não registra todas as operações do
Parque com a Prefeitura, mas sim as do Parque com a Polícia
Florestal – registra 33 operações integradas de fiscalização em São
Sebastião, para 27 em Picinguaba, no mesmo período, 7 em
Ilhabela e 6 em Caraguatatuba (Secretaria de Meio Ambiente,
2000). Todos estes outros núcleos têm equipes de funcionários e
bastante tempo de funcionamento, contra um único funcionário do
Parque, instalado recentemente em São Sebastião. O relatório não
valoriza o aporte da Prefeitura, mas seus números documentam o
reforço trazido pelo Programa Integrado de Ecoturismo, já que
estas operações ocorrem somente quando os fiscais municipais
participam. A legislação ambiental municipal permite uma ação
expedita de demolição dos imóveis irregulares detectados ainda em
construção, o que garante efetividade ao serviço de fiscalização.
Dezenas de novos imóveis foram demolidos e seus materiais
removidos, nestas operações. Quando a fiscalização não se

desdobra neste tipo de ação, limitando-se a multar ou abrir
processos judiciais, a ocupação irregular acaba se consolidando.
Ao mesmo tempo, os novos guias passaram a ser importantes
sensores de novas atividades dentro do Parque, contando de outro
lado com a cobertura de equipes da Guarda Ambiental que
percorrem as trilhas nos fins de semana, ajudando inclusive a
detectar grupos guiados por empresas de turismo que não
obedeceram à exigência de agendamento prévio e contratação do
guia local. O Programa de Ecoturismo garantiu respaldo para que
estas equipes tivessem suporte em horas extras para cobrir os
horários de final de semana.
Outro monitoramento importante vem dos participantes do Comitê
Gestor do Parque, representantes da comunidade que mensalmente
acompanham e debatem os passos de implantação da Unidade de
Conservação. As denúncias de devastação são importantes porque
o tempo de instalação de verdadeiros bairros precários é
extremamente curto.

Atividades de ecoturismo e a legitimidade das ações de
governo para disciplinar o uso do território
Entre janeiro de 1999 e fevereiro de 2000, cerca de 3000 pessoas
visitaram oficialmente as trilhas ecológicas de São Sebastião, sendo
guiadas por monitores locais. Uma agência de turismo surgida no
bairro de Maresias mantém agora contrato permanente com dois
dos guias treinados pela Prefeitura. Um navio de ecoturistas norte
americanos, o Caledonian Star, esteve em novembro de 1999
visitando a costa do município, depois dos organizadores da viagem
terem conhecido o “up river boat” no Rio Una e incluído Alcatrazes
como
atrativo
de
primeira
linha.
Progressivamente,
o
aproveitamento econômico do parque e dos demais conjuntos
naturais e culturais protegidos vai ganhando visibilidade para os
atores locais. Isso se soma ao amplo processo de discussão pública
de que foi objeto o Plano Diretor Municipal, levado a cabo em 1998
e 1999, subsidiado por cartilha co-patrocinada pela Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, na qual entre outros aspectos se
ressaltava a importância estratégica de cuidar adequadamente do
Parque Estadual. A educação ambiental e suas estratégias de
envolvimento de estudantes e professores com os patrimônios

locais trabalha nesta mesma linha de difundir uma consciência
sobre as vantagens de usar adequadamente os recursos ambientais
existentes.
Todo esse esforço decorre da percepção, pelos atores
governamentais e não governamentais locais interessados em
combater um desenvolvimento predatório da região, de que o
conflito em torno dos aproveitamentos econômicos na região é
complexo, devendo-se enfrentar tanto as práticas devastadoras
quanto os discursos que manipulam os interesses específicos de
setores da população de forma a antagonizá-los com a política
ambiental e seus instrumentos. O Parque foi durante bastante
tempo trabalhado por setores identificados com o aproveitamento
imobiliário como uma restrição ao desenvolvimento local, imposta
por pessoas e instituições que não vivem na região, e que não tem
sensibilidade para a falta de empregos ou soluções habitacionais
para as maiorias pobres. A tarefa de apresentar desta forma o
significado da unidade de conservação foi facilitada pela ausência
de funcionários e políticas efetivas, ficando esta grande porção do
território municipal simplesmente como um aparente espaço de
“não uso” (Cunha, 1996).
O Plano Diretor, formulando a discussão do Parque como
patrimônio estratégico por seu papel em relação à biodiversidade embora ainda um valor muito abstrato; ou para estabilizar as
encostas, impedindo avalanches catastróficas, este sim um
fenômeno já bem conhecido pela comunidade; ou ainda como
regulador dos recursos hídricos, permitiu um novo acúmulo de
informações na direção de uma nova postura, ao menos entre os
setores mais organizados, que participaram dos debates. De outro
lado, o mesmo Plano, ao introduzir a discussão de uma política
habitacional, permitiu visualizar claramente o fato de que o
município não precisa ocupar as franjas do Parque, por contar com
vastos espaços para a expansão de sua mancha urbana.
Agregando novos interesses reunidos em torno da exploração
econômica do potencial turístico dos conjuntos naturais e culturais
preservados, e alavancando recursos materiais para permitir a
implantação de políticas efetivas de fiscalização e educação
ambiental, o Programa de Ecoturismo agrega importantes
elementos ao quadro de conflitos ambientais locais. Pela primeira
vez, concretizou-se no município uma política preconizada não só
por ambientalistas, mas pelo próprio Plano Municipal de Turismo,

que apontava em 1991 a necessidade de desenvolver atrativos não
sazonais e, para tanto, não atrelados ao binômio sol e praia (CTI,
1991). Evidentemente, o alcance deste conjunto de ações
dependerá de sua assimilação e disseminação, para o que
concorrem fatores ligados à própria concepção do plano e à
evolução da política local. As eleições municipais permitirão avaliar
se as estratégias voltadas ao envolvimento de novos atores com a
proposta do ecoturismo tiveram eficácia para sobreviver às
flutuações políticas.
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Capítulo 10
O estuário de Santos como cenário de negociação
ambiental*

Resumo
Este capítulo trata da gestão ambiental portuária como nova frente
da política ambiental brasileira, dentro das ações de Gerenciamento
Costeiro. A política ambiental é vista como campo de negociação de
conflitos, recuperando-se uma discussão das estratégias sócioambientais corporativas como a busca de legitimidade para as
empresas através de negociações com stakeholders. São analisados
os conflitos estabelecidos na área do porto de Santos em torno da
liberação das dragagens de manutenção, face à poluição dos
sedimentos do estuário, levantando-se elementos centrais da
estratégia da Autoridade Portuária. Discute-se os elementos
presentes nos debates, em especial as dificuldades de resolução
pontual dos impasses existentes, e propõe-se um exercício de
construção de cenários de conflitos ambientais regionais em que se
venha a acompanhar as estratégias dos diferentes atores regionais.

Introdução
Este capítulo reúne resultados de trabalho de pesquisa sobre a
gestão ambiental portuária em Santos. Partindo das dificuldades
para o licenciamento ambiental de mais uma etapa dos trabalhos
de dragagem de manutenção do canal do porto, o trabalho
recupera dados que configuram um cenário complexo para a gestão
ambiental, com forte interdependência entre as diferentes
estratégias
ambientais
dos
atores
econômicos
regionais,
compreendendo-se aí os negócios instalados em Cubatão, e destes
com as políticas das agências governamentais, Ministério Público e
segmentos organizados da sociedade.
Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória, utilizando-se
observação participante, entrevistas com gerentes ambientais de
empresas, da autoridade portuária e de agências ambientais,
levantamento de literatura e relatórios técnicos, dando andamento
a projeto de pesquisa sobre a implantação da Agenda Ambiental

portuária na costa paulista sob a ótica da análise dos conflitos
ambientais, em que foram propostas as seguintes hipóteses:





a diluição de responsabilidades por amplo leque de
instituições com papéis de regulação e controle
torna-se obstáculo para a existência de um plano
ambiental abrangente para o desenvolvimento das
atividades portuárias;
a meta de um porto limpo, inserida num esforço de
saneamento dos ambientes regionais, pode gerar
oportunidades de negócios sustentáveis capazes de
abrir número importante de vagas de trabalho.

O capítulo apresenta referências conceituais sobre a discussão da
gestão ambiental, situando a emergência da gestão ambiental
portuária no contexto do Programa brasileiro de Gerenciamento
Costeiro. Passa-se a abordagens da gestão ambiental empresarial
como estratégias corporativas desenvolvidas para fazer frente a
cenários complexos, onde trata-se de estabelecer jogos de
negociação com diferentes stakeholders. Situa-se o momento vivido
pela política ambiental pública, quando emergem demandas por
uma evolução das ações meramente regulatórias para o
estabelecimento de mecanismos de negociação.
Recupera-se o histórico do controle da dragagem no porto de
Santos, e a pauta de encaminhamentos propostos pelos diferentes
atores empresariais, em especial a estratégia de ação da CODESP,
autoridade portuária santista, dialogando com as agências
ambientais e o Ministério Público. Com este conjunto de elementos,
são discutidos cenários alternativos para futuros encaminhamentos
de negociação, buscando relacionar características do ambiente
regional, a aplicação dos instrumentos de gestão ambiental, as
perspectivas e interesses dos diferentes atores.

Gestão ambiental portuária: demandas e conflitos
A gestão ambiental portuária emerge como uma nova frente de
ação no cenário brasileiro, alavancada pela Agenda Ambiental
Portuária, estratégia que integra o Programa brasileiro de
Gerenciamento Costeiro. Desenvolvida no âmbito da Comissão

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), em articulação
com o Ministério do Meio Ambiente, esta política volta-se à gestão
da costa, em função do papel estratégico dos espaços de encontro
de terra e mar, águas doces e salgadas, para a ecologia marinha. A
agenda portuária representa a resposta deste Programa às
iniciativas de modernização do sistema de portos, que na condição
de Corredores Estratégicos de Desenvolvimento têm papel
destacado para as metas de ampliação das exportações brasileiras.
As infra-estruturas e operações portuárias têm grande potencial de
geração de transformações ambientais, tendo, contudo se
desenvolvido até recentemente sem um controle ambiental
abrangente.
A
Agenda
Ambiental
portuária
busca
o
desenvolvimento de um modelo institucional de gestão, que prevê
ênfase para a certificação ambiental e a organização de programas
de ação que devem cobrir as áreas de monitoramento ambiental,
controle de erosão e assoreamento, risco ambiental e prevenção de
acidentes, controle de resíduos, efluentes e emissões, controle de
espécies exóticas e conservação de recursos naturais relacionados
à pesca e ecossistemas nas áreas de influência (CIRM, 1998). Cada
porto deve contar com uma Coordenação Ambiental vinculada à
Autoridade Portuária, cuja atuação deve atender ao processo de
Gerenciamento Costeiro e seus instrumentos, dentre os quais se
destaca o Zoneamento Ecológico Econômico da costa.
Surge o espaço de um novo ator na política ambiental, cuja
construção e desempenho despertam atenção pela complexidade
de responsabilidades a ele reservados. Trata-se de papel de
coordenação num momento em que as responsabilidades gerenciais
dos negócios portuários são desconcentradas, mediante os
processos de privatização/arrendamento e as alterações nas
relações de trabalho, que acompanham as inovações tecnológicas
fortemente poupadoras de mão de obra, num contexto cujo
principal parâmetro é a aceleração dos fluxos internacionais de
mercadorias.
A coordenação ambiental da Autoridade Portuária - como é o caso
em Santos da Superintendência criada no fim da década de 90 pela
CODESP para desenvolver os trabalhos de qualidade e meio
ambiente – deve articular e fiscalizar o andamento dos trabalhos de
gestão ambiental, ao mesmo tempo que as regras do programa de
modernização portuária fazem da certificação ambiental dos
operadores
uma
exigência
expressa
nos
contratos
de

arrendamento. Mecanismos de mercado – as certificações
ambientais - tornam-se curiosamente partes de regulamentos.
De outra parte, há toda uma constelação de agências com
atribuições relacionadas aos controles ambientais na área afetada
pelas operações do porto de Santos: a Marinha, a quem cabe
controlar as embarcações e os episódios de poluição por elas
provocados, bem como os canais e terrenos de marinha; a
Companhia de Saneamento Ambiental (CETESB), encarregada de
fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e monitorar o
ambiente; as instâncias que interferem nos licenciamentos de
atividades modificadoras do ambiente, como a Departamento
Estadual de Recursos Naturais (DEPRN), a Divisão de Avaliação de
Impactos Ambientais (DAIA) da Secretaria estadual de Meio
Ambiente, e o próprio Instituto Brasileiro de Recursos Naturais
Renováveis, o IBAMA. Controle de recursos hídricos é competência
do Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica – DAEE, e
mais recentemente surgem as instâncias colegiadas de recursos
hídricos, os Comitês de Bacias, com participação de usuários,
entidades da sociedade civil e dos diferentes níveis de governo. A
pesca e conservação de recursos marinhos interessam ao IBAMA e
a órgãos como o Instituto de Pesca da Secretaria estadual da
Agricultura, sendo a qualidade do pescado foco da Secretaria de
Saúde, através da Vigilância Sanitária. O estabelecimento de regras
para uso do solo compete às Prefeituras e às instâncias
metropolitanas da Baixada Santista, sendo ainda objeto das
propostas de zoneamento desenvolvidas no âmbito do programa
estadual de Gerenciamento Costeiro. O saneamento básico, função
geral da Companhia de saneamento estadual (SABESP)
tradicionalmente fica nas áreas de porto como encargo da
Autoridade Portuária. O simples enunciado deste rol de agências
articuladas a diferentes setores e níveis de governo desenha um
campo de gestão indissociável de um forte componente de conflitos
a serem equacionados (Câmara Paulista do Setor Portuário, 1996),
ligados não apenas às lógicas das várias instâncias reguladoras,
mas às diferentes demandas de usos dos espaços e recursos
ambientais regionais.
Os conflitos sócio-ambientais podem ser entendidos como disputas
entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relações por
eles mantidas com seu meio natural. Há três dimensões básicas a
serem consideradas no entendimento e na análise destes conflitos:
o mundo biofísico e os ciclos naturais, o mundo humano e suas

estruturas sociais, e o relacionamento dinâmico, interdependente,
entre estes dois mundos. Ocorrem conflitos pelo controle dos
recursos naturais, conflitos derivados dos impactos ambientais e
sociais decorrentes de determinados usos, e também aqueles
ligados aos usos e apropriações dos conhecimentos ambientais
(Little, 2001).
Progressivamente, evolui entre diferentes atores da gestão
ambiental a percepção deste campo de ação como um espaço de
negociação de conflitos. Leis identifica nesta questão um aspecto
estratégico para a evolução da política ambiental brasileira. O país
é dotado de relativa maturidade na visão de seus problemas
ambientais e na importância conferida a estes temas em sua ordem
jurídica, enquanto as políticas e a gestão pública se mantêm
estancadas e atrasadas. Segundo sua análise, isso se deve
justamente ao fato de que ainda predomina um tratamento técnico
e burocrático dos problemas ambientais, quando deveria assumirse a existência de um contexto conflitivo. As propostas de soluções
provocam efeitos contrários, contestações, porque não incorporam
a necessidade de negociar com os diferentes interesses presentes
em cada situação (Leis, 1999). Audiências públicas, Conselhos,
mecanismos como ações civis na justiça, são instrumentos de
participação, mas não têm sido canais de negociação. Não apenas
os vícios de concepção do pessoal das burocracias especializadas
têm contribuído para este quadro, mas igualmente os extremismos
de atitude de atores tradicionais do ambientalismo.
Essa leitura vai de encontro ao entendimento de desenvolvimento
sustentável proposto por Sachs, para quem este conceito
consagrado na Rio-92 (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, 1988) deve ser visto não apenas em sua
dimensão ecológica e espacial; os novos equacionamentos do
desenvolvimento devem garantir sustentabilidade econômica, bem
como social – permitindo acesso a níveis adequados de consumo
aos vários grupos humanos – e política, ou seja, devem resultar de
processos decisórios desenvolvidos de forma democrática e
participativa (Sachs, 1993). A negociação ambiental, entendida
como via para a operacionalização do conceito de desenvolvimento
sustentável, pode ser facilitada por um enfoque de busca dos
ganhos mútuos apoiando a construção de consensos em torno de
avanços graduais e progressivos para novos patamares mais
sustentáveis (Susskind e Field, 1996).

Estratégias ambientais corporativas vêm sendo analisadas pelo
prisma da negociação com diferentes grupos de interesses
(stakeholders) que sofrem a influência e por sua vez podem
influenciar o campo de atividade das empresas, questionando ou
contribuindo para consolidar sua legitimidade. Analisando o caso de
uma empresa de papel e celulose que atua em área de mata
atlântica, Andrade (2000) vê um esgotamento do antigo jogo sócioambiental empresa – agência governamental, em função do desafio
constituído pela emergência de novos atores cujas demandas
devem ser levadas em conta pela empresa. Ocorre uma grande
diversidade de grupos de interesse – consumidores, competidores,
organizações sociais e ambientais, entidades representativas de
populações tradicionais e outros stakeholders que compõem um
novo contexto onde a busca da legitimidade da empresa passa pela
construção de jogos que combinam conflito e cooperação.
Conforma-se a necessidade de fazer frente a cenários complexos e
instáveis, caracterizados pela descontinuidade e incerteza, em que
a teoria dos jogos é valorizada como abordagem interdisciplinar
que permite o estudo racional de comportamentos humanos em
situações de interdependência estratégica. As ações dos diferentes
atores se influenciam mutuamente e as estratégias devem partir de
uma abordagem alocêntrica, focada nas perspectivas dos outros
jogadores e na antecipação de seus possíveis movimentos. A
legitimidade da empresa se vincula à capacidade de integrar
sinergicamente aspectos econômicos, ambientais e sociais,
compondo uma estratégia sócio-ambiental corporativa resultado do
conjunto de negociações com os diferentes stakeholders (Andrade,
2000).
O exame dos recentes eventos relacionados ao controle ambiental
das atividades de dragagem na área do porto de Santos procura
caracterizar com base nos enfoques acima apresentados os desafios
presentes nesta realidade em relação ao desenvolvimento de
estratégias ambientais, capazes de estabelecer entendimentos
abrangentes com os diferentes atores envolvidos nos conflitos
ambientais regionais.
Controle da dragagem e emergência de conflitos ambientais
no estuário de Santos
Os desdobramentos ambientais do porto de Santos alcançam
historicamente toda a região da Baixada Santista, inclusive as

Bacias Hidrográficas que abastecem a região estuarina. A
percepção de que o desenvolvimento do pólo industrial de Cubatão
aproveita as oportunidades do sítio portuário e da vizinhança da
Região Metropolitana de São Paulo, articulando-se economicamente
a ambos (Goldenstein, 1965) desenha claramente esta abrangência
espacial, que se amplia se considerarmos as vias de acesso
estruturadas em função do papel estratégico do porto. Contudo,
sendo o foco inicial deste trabalho a questão da dragagem de
manutenção do porto, circunscrevemos também inicialmente o
ambiente natural de interesse ao sistema estuarino santista, um
complexo de manguezais, canais, rios, alagados e bancos de lodo
limitados ao norte pelo município de Bertioga (bacia do rio
Itapanhau) e ao sul por Praia Grande e São Vicente (bacias dos rios
Branco, Mariana e Piabaçu) .
A visibilidade ambiental negativa mantida pelo pólo de Cubatão
durante muitos anos impede usualmente que esta região seja
percebida como uma área importante do ponto de vista ambiental
também por sua qualidade, sendo mesmo para muitos estudiosos
uma área prioritária para a manutenção da biodiversidade, embora
submetida a pressões que chegam a níveis críticos (Olmos et
al.1996; Miranda, 1996; Rodrigues et al., 1996). Uma quantificação
estabelecida pela CETESB dá conta de que dos 131 quilômetros
quadrados de manguezal, 20 km2 foram aterrados, outros 58 km2
foram avaliados como degradados por poluição, dragagem ou corte
seletivo, e restariam outros 53 km2, concentrados especialmente
nas proximidades de Bertioga, em bom estado de conservação.
Estes ecossistemas, caracterizados por desenvolverem-se nas áreas
sujeitas ao regime de marés em regiões costeiras tropicais
abrigadas, têm extraordinária importância como espaços propícios
à alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais.
Para ilustrar a manutenção da importância ecológica da região,
pode-se trazer dados de estudos sobre as espécies da avifauna,
que registraram a ocorrência de 146 espécies de aves,
demonstrando segundo os autores que o complexo de manguezais
da Baixada Santista é a localidade mais importante para aves
migratórias no sudeste brasileiro, comparável em diversidade de
espécies de aves aquáticas a algumas das mais importantes áreas
úmidas do Continente (Olmos, Silva e Martuscelli, 1996, pg.4).
O estuário recebe um aporte constante de sedimentos, parte dos
quais provavelmente trazidos pelas águas bombeadas da represa
Billings para gerar energia em Cubatão, na represa Henri Borden. O

assoreamento do canal do porto de Santos é estimado em 1 milhão
de toneladas/ano, sendo provável que a degradação dos
manguezais e da vegetação da Serra do Mar pela poluição do polo
de Cubatão tenham contribuído para um significativo aumento dos
volumes de material dragado no canal do porto, nos anos 80,
somando-se na época ao aprofundamento do mesmo canal. Estas
formas de vegetação são entendidas como importantes fatores de
retenção da erosão. (Câmara Paulista do Setor Portuário, 1996 b).
Dragagens são feitas periodicamente para manter os canais de
navegação de interesse para as operações do porto de Santos e do
porto da Cosipa. Avaliações ambientais feitas em diferentes épocas
demonstraram a contaminação dos sedimentos no estuário, por
decorrência da poluição oriunda de fontes identificadas como
efluentes industriais, terminais portuários, lixões, aterros
sanitários, áreas contaminadas por disposição inadequada de
resíduos tóxicos, estações de tratamento de águas e esgotos,
contribuições difusas, lançamento in natura de esgotos em canais,
rios e mar. Ao revolver os sedimentos e ao dispor o material
dragado em outros locais, a atividade de dragagem torna-se assim
elemento potencialmente determinante de contaminação ambiental,
razão pela qual a intervenção de controle da agência ambiental foi
provocada.
A CETESB desenvolveu monitoramentos na Baixada Santista em
1972, 79, 89 e 99. No final da década de 70, foram constatadas
concentrações de mercúrio e outros metais pesados em níveis
nocivos à vida aquática, além de valores elevados de pesticidas. Em
1984, foi iniciado o programa de Recuperação da Qualidade
Ambiental de Cubatão, levando à implantação de sistemas de
tratamento de efluentes em todas as indústrias da região, com
acentuada redução da carga de poluentes para o sistema hídrico.
Em 1988, um estudo dos rios Cubatão, Perequê, Piaçaguera e
Casqueiro mostrava que a região permanecia impactada, com
níveis elevados de metais e compostos organoclorados na água,
nos sedimentos e nos organismos como peixes, siris e caranguejos
(CETESB, 2001). No final dos anos 90, os Ministérios Públicos
Federal e Estadual iniciavam uma atuação voltada à contaminação
dos sedimentos, motivada por ação que denunciava a possibilidade
de contaminação na área de disposição do material dragado, que
eventualmente afetaria a praia de Guaiuba, em Guarujá.

Em 1997, a CETESB constatou indícios de contaminação no
material dragado, determinando a imediata suspensão da
dragagem do canal do porto da Companhia Siderúrgica Paulista
(COSIPA) e exigindo estudos detalhados à CODESP e à COSIPA,
visando disciplinar sua disposição final. Os resultados da COSIPA
foram apresentados em 2000, tendo na seqüência a empresa
contratado a FUNDESPA, instituição vinculada ao Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo, para o estudo de
alternativas de disposição. A CETESB, atendendo a acordo com o
Ministério Público, desenvolveu novo e abrangente monitoramento
do estuário iniciado em fevereiro de 1999.
Este último estudo revela algumas melhorias na situação do
estuário, com redução de níveis de concentração de algumas
substâncias tóxicas. Outras substâncias permanecem nos mesmos
níveis, por vezes acima do nível tóxico, e em outros pontos acima
do limite de efeitos severos (1).
A Bacia de Evolução da COSIPA é a região mais contaminada, com
presença nos sedimentos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
como benzo (a) pireno, metais pesados e compostos fenólicos.
Ocorreu redução na contaminação de organismos por alguns metais
e compostos orgânicos. As espécies de peixes analisadas não
demandam restrição ao consumo. Ostras, mexilhões e siris têm
alguns valores acima do critério para consumo da agência
ambiental norte americana.
Na seqüência da divulgação deste monitoramento, a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente criou grupos de trabalho para
encaminhar providências, destacando-se várias recomendações
concernentes à avaliação de riscos para a saúde pública no
consumo de certos organismos e proteção de mananciais de água.
Os conteúdos destas recomendações demonstram uma diversidade
de fontes de poluição do estuário, como efluentes industriais, lixões
e áreas em que estão dispostos resíduos industriais, além de
reconhecer que não é possível determinar o grau de
responsabilidades pela situação de contaminação do estuário entre
as atuais fontes de poluição e passivos ambientais ligados a
despejos pretéritos de poluentes, incluindo-se a hipótese de
contribuições da Região Metropolitana de São Paulo, através do
bombeamento de águas do reservatório Billings.

Com relação à atividade de dragagem, as recomendações mais
importantes indicam que não deve haver disposição de material
dragado na área costeira ou oceânica, e estudos mais abrangentes
devem ser desenvolvidos, caracterizando de forma mais completa a
situação das áreas de descarte de dragado e a avaliação ambiental
dos sedimentos (CETESB, 2001; SMA, 2001). O relatório levanta
uma questão estratégica: não há na legislação nacional os
parâmetros de enquadramento de sedimentos contaminados.
Propõe-se, ainda, a criação de um Fundo Ambiental para recuperar
o Sistema Estuarino Santos e São Vicente, sustentado pelas
indústrias da região.

Um equacionamento complexo para as decisões sobre a
dragagem
Enquanto o Conselho de Administração Portuária fazia da liberação
da dragagem do canal do porto de Santos uma pauta central, tendo
em vista a aproximação do período de carregamento da safra de
soja e açúcar, a CETESB programava um seminário técnico para
debater a questão do sedimento do estuário, com o objetivo de
avançar no estabelecimento de parâmetros para regulamentação de
um tema para o qual, como visto, a legislação nacional carece de
critérios. Em meados de abril, enquanto era anunciada a liberação
emergencial para que a CODESP fizesse a dragagem na parte mais
próxima à baía de Santos (que os monitoramentos indicam como
área menos poluída), um seminário de três dias oferecia, além das
discussões técnicas que incluíram o acesso às experiências de
países avançados no tratamento do assunto, uma ocasião para a
observação das linhas de procedimentos de vários dos atores
envolvidos na situação de conflito.
As manifestações da CETESB e do IBAMA explicitaram uma certa
perplexidade por parte de ambas as agências a respeito da exata
competência de cada uma no controle ambiental da atividade de
dragagem. Foi gerada expectativa por uma Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em fase de elaboração, que
deverá estabelecer critérios e procedimentos específicos.
Um aspecto foi muito enfatizado pelos diferentes técnicos que
apresentaram relatos sobre situações similares, envolvendo
decisões
de
controle
e
remediação
ambiental,
com

descontaminação de ambientes que associam passivos ambientais e
fontes ativas de poluição. Uma política adequada, que impõe
critérios rigorosos e investimentos volumosos, para ter consistência
deve necessariamente combinar o controle das atividades de
dragagem e disposição de sedimentos, o controle ambiental das
demais fontes de poluição ativas, e a remediação ambiental da área
contaminada. O grau de exigências ambientais, o nível de rigor da
política, devem estar associados a metas de qualidade para as
regiões afetadas. Por exemplo, para estabelecer parâmetros para a
alternativa de disposição de sedimentos dragados em território
continental, deve-se levar em conta os padrões de qualidade de
água que se espera manter para os rios da bacia eventualmente
afetada.
Na ausência deste tipo de metas ambientais abrangentes reside o
limite da atuação das agências ambientais. O seminário não pôde
avançar conclusivamente no equacionamento das grandes
demandas que pressionam os gerentes das empresas envolvidas, e
das agências ambientais: de um lado prazos econômicos, as safras
e os produtos e insumos industriais que devem sair e entrar pelos
portos e terminais; de outro, a evidência de uma situação de ampla
contaminação do estuário por múltiplas fontes, e do papel da
dragagem como fator de agravamento e relocação da
contaminação. O controle pontual tem lógica e é evidentemente
importante, mas claramente insuficiente para uma intervenção de
amplo alcance no que se refere à qualidade ambiental. Quando os
debates chegaram ao estágio de discutir encaminhamentos futuros,
não havia um interlocutor do primeiro escalão do sistema ambiental
para apontar uma política ambiental global para a situação, que
incorporasse as contribuições dos especialistas e fizesse sua síntese
numa política pública a um só tempo econômica e ambiental, uma
política de desenvolvimento sustentável. O representante do
Ministério Público acabou concentrando os questionamentos a
respeito das decisões a serem tomadas, e o padrão geral de suas
manifestações foi, como só poderia ser, a insistência em que a lei
deve ser cumprida e as responsabilidades executadas, as áreas
descontaminadas afinal. Um posicionamento indiscutível, que,
contudo não fornece por si só caminhos para a orientação dos
diversos setores envolvidos, face à complexidade da situação.

Estratégias empresariais

A estratégia das empresas situadas em Cubatão passou por uma
participação tão representativa quanto discreta no referido
seminário. Há uma integração das empresas do pólo industrial, que
se congregam numa área de meio ambiente do Centro das
Indústrias, instância regional da Federação das Indústrias
(CIESP/FIESP). As empresas apresentaram para avaliação da
agência ambiental a alternativa desenvolvida pela FUNDESPA, que
consiste em investir na remoção de grande quantidade de
sedimento contaminado da região próxima à COSIPA, em volume
estimado pelas empresas em 3 milhões de metros cúbicos, e
disposição de forma confinada em área oceânica. A preocupação
deste conjunto de empresas em desfazer o estigma de área de
extrema poluição que pesa sobre Cubatão tem levado a
investimentos que não apenas atendem às demandas de controle
da CETESB, mas avançam para políticas de gestão ambiental
submetidas a certificação. No caso da contaminação do estuário, a
reação ao monitoramento da CETESB que detectou os fenômenos
de contaminação foi ágil. Um obstáculo à alternativa técnica
proposta pela consultoria contratada pode ter surgido no
Seminário, quando o Ministério Público manifestou seu
entendimento de que qualquer disposição oceânica de material
contaminado contraria a Convenção Internacional sobre Poluição do
Mar, da qual o Brasil é signatário. A questão da dragagem é mais
vital para algumas das empresas, que dependem da atividade do
porto local, como a COSIPA e Ultrafértil. A Refinaria da Petrobras
recebe todo o óleo que processa de São Sebastião, por oleoduto,
não deixando, no entanto, de acompanhar diretamente a questão
do sedimento do estuário. A empresa investe em excelência na
gestão ambiental, e a Refinaria vai para a sexta re-certificação de
qualidade, meio ambiente e ambiente de trabalho. Além de
compartilhar o interesse estratégico na mudança de imagem de
Cubatão, existe a percepção de que deve-se caminhar para uma
solução negociada e equilibrada: o estuário tem várias fontes de
poluição, e a empresa se dispõe a participar do esforço para a
descontaminação, esperando que haja justiça na distribuição de
responsabilidades. A participação nas negociações se respalda não
apenas nos trabalhos de gestão ambiental, mas no investimento
em estudos, de responsabilidade de Universidades, que fornecem

dados concretos sobre a qualidade ambiental nas áreas de
influência da empresa, inclusive no estuário, permitindo uma
delimitação do efetivo papel da unidade para a qualidade do
ambiente envoltório.

Atuação da Superintendência de Meio Ambiente da
Autoridade Portuária
A prioridade da esfera ambiental da CODESP é garantir condições
de operação do porto em toda sua extensão, desde a entrada da
baía de Santos até o porto da COSIPA, através da dragagem de
manutenção. O fato de não existirem padrões específicos na
legislação brasileira para sedimentos e certezas quanto aos efeitos
ambientais da disposição do material no mar, é base para a
proposta de seguir com o padrão tradicional de dragagem,
acompanhada de monitoramentos. Ficaria garantido desta forma o
papel econômico estratégico do porto.
Em relação aos passivos ambientais, não existe a postura de
compartilhar responsabilidades com outros usuários do ambiente
regional. Lembrando que a utilização do estuário pelo porto vem do
final do século XIX, e de toda a história do pólo de Cubatão, a
Superintendência opta, por enquanto, em não cogitar de dividir o
ônus da poluição global do estuário com outros agentes geradores,
como por exemplo, as empresas do pólo industrial de Cubatão.
A linha de argumentação da CODESP é complementada pela idéia
de que tão importante quanto solucionar o passivo ambiental é
evitar futuros impactos ao ambiente, através da implantação de
uma gestão ambiental global, em que se inclui o programa
institucional que contempla a certificação dos terminais de carga e
descarga (15 dos quais já tendo a certificação de qualidade e meio
ambiente), a coleta seletiva de lixo e a elaboração dos Planos de
Emergência e Contingência para acidentes ambientais, bem como a
definição do Plano de Zoneamento do Porto.
A Superintendência de Meio Ambiente da CODESP vive um estágio
ainda inicial na implantação de suas atividades, lidando com
limitações de recursos que certamente dificultam a interlocução
com as agências ambientais. O relatório do Plano de Controle
Ambiental do Porto de Santos pela CETESB, incluindo trabalhos de

diagnóstico sobre fontes de poluição desenvolvidos em 2000,
constata que embora a CODESP tenha chamado a si a
responsabilidade pelos efluentes líquidos domésticos e contratado
nos últimos 20 anos três planos de saneamento, não houve
implantação das soluções, o que leva a Agência Ambiental a definirse por executar ações de controle diretamente sobre cada empresa
operadora (CETESB, 2000). Isso inclui o tema dos resíduos sólidos,
em relação ao qual tramita um Relatório Ambiental Preliminar
visando licenciamento de Aterro Sanitário para onde se destinariam
resíduos gerados por navios após desinfecção por microondas, em
substituição ao lixão da CODESP.
O desenvolvimento e consolidação de um Plano de Zoneamento
para a expansão portuária é reivindicado também pela área de
avaliação de impactos ambientais da Secretaria estadual de Meio
Ambiente, que relata alguns casos em que estudos de impacto
ambiental para novas áreas de expansão foram apresentados, e as
licenças negadas em função de diferentes aspectos, como remoção
de grandes extensões de mangues, impactos sobre a malha viária
ou mesmo a origem de materiais de empréstimo para aterros. Para
o pessoal desta área técnica, uma grande dificuldade para
aprovações de projetos específicos reside na falta de um plano
global de expansão do porto, permitindo um equacionamento do
problema da escassez de espaços utilizáveis numa região estuarina.
Estas dificuldades incluem a avaliação do projeto de dragagem para
aprofundamento do canal do porto de Santos, para 17 metros,
viabilizando o acesso de navios Full container e cape size.
Os aspectos críticos listados pela Divisão de Avaliação de Impactos
Ambientais da Secretaria estadual de Meio Ambiente na análise de
projetos de terminais portuários em Santos incluem as
potencialidades de fornecimento de material de empréstimo; a
escolha de áreas para disposição de material excedente (botafora); plano viário (modais ferro e rodoviário); análise das
atividades de dragagem de manutenção (ênfase à questão da
destinação do material dragado); estudo de riscos e plano de ação
de emergência; destinação de resíduos sólidos; proposta de
zoneamento (expansão/preservação/ compensação).

Cenários para evolução dos conflitos ambientais
Os elementos até aqui recuperados mostram uma realidade em que
cada foco de intervenção interage com outros, sugerindo a
conveniência de construir cenários de maior abrangência para
pensar os desdobramentos dos conflitos ambientais.
Pode-se imaginar a possibilidade de, por várias razões, ocorrer a
adoção de uma postura de abrandamento geral das exigências
ambientais em torno da questão da dragagem. A premência de
aumento das exportações, a prevalência das demandas do
desenvolvimento sobre aquelas da qualidade ambiental, poderiam
ensejar este cenário que permitiria apostar na mera continuidade
das ações dentro do padrão histórico mantido até recentemente.
Há várias razões para considerar esta hipótese como improvável.
Há uma evolução social, institucional e jurídica do país que
incorpora à pauta do desenvolvimento a questão ambiental (Derani,
1997; Machado, 1991). A política ambiental vai chegando à etapa
de controle ambiental global dos portos, o que se verifica pela
implantação da Agenda Ambiental Portuária, que se faz
acompanhar do desenvolvimento de planos de controle por parte
dos órgãos estaduais como a CETESB. A presença de um ator como
o Ministério Público, agindo em nome dos interesses difusos para
cobrar controle e qualidade ambiental, indica claramente que
passa-se por um contexto de diversificação dos stakeholders,
pressionando não apenas as empresas mas o conjunto de agências
com responsabilidades institucionais em relação à proteção
ambiental. A conjuntura de pressões diversificadas em torno da
gestão do porto de Santos, em que assoma a proposta da
regionalização do porto com novos papéis para as administrações
estadual e municipais, soma nesta direção.
O licenciamento da dragagem envolve aspectos da atual situação
dos sedimentos do estuário e a discussão dos métodos e locais de
disposição. Um dos planos futuros do porto, como visto acima, é
aprofundar o canal para receber navios maiores, fazendo assim um
outro nível de dragagem. Parece claro que a maneira de lidar com
uma dragagem afetará o encaminhamento do licenciamento da
outra; gestão ambiental atual condicionando o desenvolvimento
futuro.

A questão das alternativas de disposição leva à discussão da
qualidade ambiental em outros compartimentos, sejam na área
marinha ou em terra. Neste último caso, parâmetros como o
enquadramento dos rios tornam-se parte da discussão. Isso
envolve potencialmente a dinâmica dos Comitês de Bacias, a quem
cabe este enquadramento segundo a legislação de recursos
hídricos, que os define como instâncias colegiadas com participação
de usuários, entidades associativas e dos diferentes níveis de
governo.
As Prefeituras da região acompanham as discussões sem avançar,
até aqui, para um exercício dos instrumentos de gestão ambiental
que estão também à sua disposição na ordem jurídica brasileira, no
estabelecimento de parâmetros para as águas costeiras e as
atividades portuárias. Estas atitudes estratégicas podem ser
alteradas, em função de mudanças de rumo político, das pressões
de setores da população, ou da evolução da capacitação local para
a gestão ambiental. Parece haver hoje um descompasso entre os
anseios,
repetidas
vezes
manifestos,
por
participar
no
gerenciamento da grande operação econômica regional, o porto, e
a não utilização do potencial de gestão representado pelos
mecanismos de controle ambiental que estão à disposição das
instâncias municipais.
Por outro lado, moradores, empresas e autoridades dos municípios
serão chamados a fazer sua parte na remediação ambiental do
estuário, mais cedo ou mais tarde. O lançamento de esgotos e lixo,
a contaminação dos mangues e das águas pelos lixões, a falta de
assentamentos
habitacionais
adequados,
precisam
ser
solucionados. O chamamento à responsabilidade e à mesa de
negociações, além de provavelmente tornar-se fator de
dinamização para um novo patamar de gerenciamento ambiental,
poderá mobilizar os atores locais para uma postura mais crítica e
informada. Este cenário pode ser mais positivo para as grandes
empresas da região – inclusive as portuárias – do que outro, em
que “a conta da poluição” é endereçada diretamente a elas, de
forma a tratá-las como os vilões da situação ambiental da região.
As dificuldades das agências ambientais estadual e federal ligam-se
à falta do zoneamento ambiental da região, além dos padrões
específicos para sedimentos. Controles pontuais têm forte potencial
de conflito e podem ser menos eficazes, se comparados a controles
desenvolvidos para atingir metas de qualidade globais, em especial

se ao amadurecer estas metas a sociedade participa e negocia
avanços graduais em sua direção. Sem os instrumentos do
Gerenciamento Costeiro, em especial o Zoneamento Ecológico
Econômico da costa, a gestão ambiental torna-se fortemente
conflitiva. A delegação das decisões sobre uso do solo aos
municípios, uma fórmula atraente sob o ponto de vista de acordos
político-eleitorais, pode dar excessivo peso a grupos de interesses
específicos, como o setor imobiliário tão predominante na costa,
gerando distorções numa região estuarina em que já se lida com a
escassez de terrenos propícios a destinações industriais. De outro
lado, a municipalização dos planos regionais de uso do solo pode
trazer dificuldades para decisões que necessariamente devem ser
negociadas entre dois ou mais municípios quando se lida com
fenômenos cuja repercussão é regional. Conflitos no uso de
recursos comuns podem evoluir para impasses quando não há
parâmetros para soluções que atendam a demandas construídas
por óticas locais diferenciadas.
As dificuldades de licenciamento de novas instalações portuárias
apontam exatamente para a carência de um plano ambiental
abrangente. Na medida em que a instância ambiental da Autoridade
Portuária avance na estruturação de seu trabalho, dominando os
instrumentos de gestão ambiental, poderá considerar as vantagens
de promover os parâmetros para uma avaliação global – e não mais
pontual – de custos ambientais e benefícios sociais e econômicos de
suas atividades. O mero contraponto do peso do porto na economia
nacional, sempre apresentado como argumento para a continuidade
das operações, pode ser insuficiente para angariar legitimidade,
especialmente num contexto em que a forte redução dos empregos
portuários afeta na região a percepção do papel social e econômico
da atividade (Rodrigues e Vaz, 2001) .
As dificuldades experimentadas na liberação da dragagem de
manutenção, associadas a medidas de controle ambiental
motivadas por iniciativa do Ministério Público, podem significar que
se atingiu o momento de mudança de fases no gerenciamento
ambiental da atividade portuária, inaugurando uma etapa de
controle mais estrito. Pelas características dos ambientes regionais,
bem como pela configuração das infra-estruturas e processos
técnicos que operam nestes espaços, a resolução de problemas
como os ligados à dragagem interliga múltiplas dinâmicas técnicas
e ambientais, demandando respostas ainda não construídas pela
sociedade em termos de parâmetros de controle, metas ambientais

regionais, definição de responsabilidades para a descontaminação
dos ambientes. A própria caracterização mais completa dos
problemas ambientais associados à questão da dragagem e dos
sedimentos ainda não foi alcançada, bastando pensar nos estudos
sobre risco à saúde humana demandados pelo Grupo de Trabalho
da Secretaria estadual de Meio Ambiente ou nos monitoramentos
complementares solicitados.
Os desafios ambientais podem se ampliar com os resultados destes
novos estudos, e com eles o elenco de atores envolvidos. Isso
define uma situação complexa, em que o uso de regulamentos não
necessariamente dá conta de todas as questões em aberto para
que se equacionem os equilíbrios entre lógicas econômicas das
atividades, responsabilidades jurídicas, equanimidade na atribuição
de responsabilidades e custos para a despoluição, e de forma mais
ampla garanta-se que os potenciais de usos múltiplos dos recursos
ambientais regionais sejam mantidos ao longo do tempo, de forma
a poderem constituir-se nas bases de uma economia sustentável,
geradora de oportunidades para os mais variados grupos humanos
que os demandam.
As estratégias das empresas instaladas na região, bem como da
Autoridade Portuária na condição de elemento articulador das
operações portuárias, serão elementos decisivos para conquistar
respaldo entre os diferentes stakeholders, grupos de interesses
locais e mesmo extrarregionais, já que os patrimônios ambientais
afetados, zona costeira e mata atlântica, são objetos de políticas
nacionais, com forte potencial mobilizador de formadores de
opinião.
Não estão disponíveis hoje, de outro lado, mecanismos de
facilitação para a negociação de conflitos. Na medida em que a
política ambiental governamental pouco avançou até aqui na
incorporação da necessidade da negociação, não há a tradição de
organizar-se fóruns apropriados, disponibilizar os meios de suporte
técnico – como os zoneamentos ambientais – e capacitar os
diferentes atores da comunidade para um exercício em que a
primeira dificuldade é abandonar a animosidade em relação aos
interesses dos outros atores, passando a compreendê-los como
legítimos. Talvez o entrelaçamento dos dilemas técnicos e
ecossistêmicos presentes no estuário de Santos obrigue a inaugurar
uma construção nesta direção, tarefa que promete grandes
dificuldades, mas que encerra o potencial de gerar uma dinâmica

em que a atividade econômica alavanca – finalmente – a melhoria
ambiental, e dela se alimenta como fator de competitividade . Abrese também um caminho para a pesquisa, no sentido de explorar
cenários em que o saneamento ambiental é feito em sinergia com a
vida urbana, industrial e portuária, abrindo novas alternativas de
desenvolvimento.
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Notas
1) Os resultados de amostras de água indicaram redução de níveis
de concentração de cobre, hexaclorobenzeno e BHC. Este último se
mantém em valores preocupantes para organismos aquáticos nos
sedimentos no estuário de São Vicente. Mantiveram-se os níveis
anteriores para chumbo, cádmio, mercúrio e zinco. Nas amostras
de água não foram detectados cromo, mercúrio, solventes
aromáticos (exceto benzeno num ponto acima dos padrões
CONAMA), solventes alogenados (exceto clorofórmio), pesticidas
organoclorados (exceto endossulfan B), organoclorados aromáticos
(incluindo hexaclorobenzeno) e compostos fenólicos (exceto fenol e
2,4 dimetilfenol) e poluentes pouco solúveis como PCBs e PAHs.
Algumas amostras de sedimentos apresentaram concentrações

acima do nivel tóxico para cádmio, chumbo, cobre, mercúrio,
níquel, zinco, PCBs. Acima do limite de efeitos severos, foram
constatados índices de PAHs, alfa, delta e gama BHC. Na bacia de
evolução da COSIPA, destacam-se os hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos, como benzo (a) pireno, metais pesados (cádmio,
chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco) e compostos
fenólicos em níveis de concentração extremamente elevados.
* (artigo apresentado no ENAPAD, 2002, em Salvador)
**Colaborou Euzébio Mossini

Capítulo 11
O Jogo da Sustentabilidade*

Este capítulo discute alternativas de estratégia ambiental para o
litoral norte gaúcho, explorando possíveis articulações entre
interesses de atores públicos e privados e suas repercussões para o
equilíbrio de forças do conflito ambiental regional.
Aproveitam-se resultados de pesquisa desenvolvida com apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em
prolongamento de projeto de pós-doutoramento em Ciência
Ambiental na USP. A pesquisa, exploratória, foi desenvolvida
através de observação participante, entrevistas com atores
públicos, privados e do terceiro setor, levantamento de estudos e
documentos de política ambiental. O processo de interação com
atores regionais incluiu oficinas de negociação ambiental
desenvolvidas em locais da região de estudo e discussões dirigidas
para a visualização de cenários de negociação, com base na
abordagem dos ganhos mútuos.
O capítulo traz as referências conceituais centrais elegidas,
caracteriza de forma breve os aspectos mais relevantes da
dinâmica de conflitos ambientais identificada, e desenvolve
algumas possibilidades de coalizões para a sustentabilidade, ligadas
ao potencial do desenvolvimento de estratégias ambientais
corporativas.

Conflito ambiental e sustentabilidade
Conflitos ambientais entre grupos humanos desenvolvem-se pelos
diferentes usos dados aos recursos ambientais, no seu
aproveitamento econômico, no desenho dos lugares de moradia,
nas relações práticas e simbólicas que cada setor da sociedade
desenvolve com seu ambiente. Estão em questão o mundo biofísico
e seus ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e
o relacionamento dinâmico e interdependente entre ambas estas
esferas. Ocorrem conflitos pelo controle dos recursos naturais,
conflitos associados aos impactos ambientais e sociais de

determinados usos em relação a outros, e conflitos ligados ao
domínio do conhecimento dos recursos ambientais (Little, 2001).
A política ambiental brasileira vive um estágio fortemente conflitivo.
Leis constata que temos bom arcabouço jurídico, que reflete
significativo avanço na incorporação de preceitos ambientais pelo
Estado brasileiro e uma cultura técnica elaborada. A imaturidade de
nossa política ambiental manifesta-se para este autor justamente
quando seus agentes são limitados para assumir a importância da
questão do conflito e desenvolver habilidades de negociação para a
gestão. Limitações dos órgãos responsáveis pela gestão se somam
a atitudes e posturas dos atores tradicionais do ambientalismo para
dificultar um avanço na direção de uma política negociada (Leis,
1999).
A negociação ambiental pode ser vista como necessidade
estratégica para a busca da sustentabilidade. A conceituação de
Sachs sobre desenvolvimento sustentável desenha um horizonte de
tarefas complexas. A sustentabilidade ecológica, que implica em
orientar usos dos ecossistemas e seus recursos conforme seus
potenciais e limites, é dimensão fundamental, mas não a única.
Trata-se também de buscar sustentabilidade econômica, onde se
destaca a necessidade de alocação e gestão adequada dos recursos
à disposição da sociedade nacional, num contexto desafiador de
integração das economias e perda crescente da autonomia
decisória de cada país. A sustentabilidade social exige melhorar
substancialmente direitos e condições de vida das amplas massas
da população, reduzindo as distâncias econômicas entre os que
vivem os males ambientais do subconsumo e os que patrocinam os
males do super consumo. A dimensão espacial da sustentabilidade
levanta a necessidade de equilíbrio na configuração rural – urbano,
a preservação dos conjuntos biodiversos. Sustentabilidade cultural
implica em encontrar estratégias de modernização com raízes
endógenas, respeitando continuidade nas culturas (Sachs, 1993).
Em suma, um conceito normativo de sustentabilidade deve
traduzir-se em pluralidade de situações particulares onde as
soluções respeitem as especificidades de cada cultura, cada
ecossistema e cada local.
O
Programa
de
Gerenciamento
da
Sustentabilidade
da
Sustainability Challenge Foundation propõe a negociação ambiental
como via para operacionalizar o desenvolvimento sustentável,
mediante a construção de consensos em torno de patamares

progressivamente mais próximos de situações ideais do ponto de
vista ambiental. A ferramenta oferecida nesse caso para facilitar
negociações é a abordagem dos ganhos mútuos, em que os
entendimentos se apóiam em jogos do tipo ganha-ganha, tornados
possíveis pelo reconhecimento dos atores envolvidos e seus
interesses (Susskind & Field, 1997).
Esta perspectiva dialoga familiarmente com a abordagem dos
stakeholders na análise das estratégias ambientais corporativas.
Aqui, as relações das empresas com as agências ambientais
governamentais e com setores da sociedade influentes em relação
ao seu campo de negócios – como consumidores, ongs,
trabalhadores – são analisadas com apoio da teoria dos jogos,
como situações de interdependência estratégica em que o sucesso
de cada ator depende da capacidade de enxergar as possíveis
estratégias dos demais e articular-se positivamente a elas,
negociando para obter legitimidade.
A incorporação das questões ambientais pelos negócios
empresariais responde à necessidade de gerenciar a reputação,
respondendo a novos cenários de competitividade em que não
basta atingir a conformidade legal, de resto passível de
questionamento em ambientes de conflito. Vivemos num mundo
em que as organizações de cidadãos passam a ser um terceiro pólo
decisório: as licenças ambientais pedidas pela empresa são dadas
pelo governo e pela sociedade (Andrade, 2000; Borger, 2001;
Almeida, 2002; Hess et al., 2002).
Dialogar com stakeholders, gerenciar situações mediante
negociações, não são palavras de ordem auto-explicativas. Entre as
habilidades de negociação requeridas, destaca-se a necessidade de
identificar bem o conjunto dos interlocutores, de forma a não
excluir setores potencialmente influentes e com isso desequilibrar
as decisões (Susskind & Field, 1997). A estratégia do negociador
deve orientar-se por uma boa leitura da pauta das discussões, que
define o recorte dos atores que devem ser mobilizados. A pauta do
debate sobre a sustentabilidade não pode ficar descolada de uma
definição geográfica, uma delimitação dos recursos ambientais cuja
evolução de qualidade está em questão num dado momento.
Grandes conjuntos ambientais podem ser trabalhados como
recursos de propriedade compartilhada, ou recursos de uso comum,
que oferecem serviços ambientais indissociáveis da sua

indivisibilidade. O mar, as florestas, conjuntos hídricos, a
atmosfera, são exemplos típicos destes recursos que mantêm sua
utilidade para cada indivíduo e cada grupo de usuários desde que
respeitada sua integridade. McKean e Ostrom (2001) trazem das
populações tradicionais regimes de propriedade compartilhada, em
que os diferentes grupos pactuam normas e limites de usos e os
impõem de comum acordo, sobre um recurso comum. Sugerem
que a sociedade de consumo contemporânea, tão diversa dos
grupos tradicionais cuja cultura está mais colada aos conjuntos
naturais, talvez deva aprender a administrar os conjuntos
ambientais como quem administra condomínios, combinando
espaços privados com espaços de utilização compartilhada.
Reconhecendo a necessidade de respeitar limites e peculiaridades,
impedindo que impulsos imediatistas e ignorantes do conjunto de
demandas que pressionam o recurso acarretem seu esgotamento. A
tragédia dos recursos comuns, nessa perspectiva, só existe quando
se apropria individualmente um recurso cujo uso racional é o uso
compartilhado.
Essa idéia pode auxiliar a orientar a escolha dos atores a serem
mobilizados para a negociação e a construção de cenários para
possíveis coalizões. Os stakeholders são não apenas os interesses
que já se manifestaram e estão presentes de imediato, mas
aqueles com interesse potencial em função do entendimento do
conjunto de recursos ambientais de uso comum afetado por
determinada política de uso. Para que se construa sustentabilidade
ecológica e econômica, o recurso e seus usuários devem ser
adequadamente desenhados, contribuindo para tanto a análise da
dinâmica dos conflitos ambientais.

Iniciativas de gestão ambiental no litoral norte gaúcho
O litoral norte gaúcho tem no encontro com o mar a configuração
típica da costa do estado, uma linha de praia praticamente
ininterrupta e desprotegida, em que o mar bate firme, levado em
boa parte do tempo por vento forte, que movimenta as dunas e
desperta a necessidade de proteger as casas da areia soprada. As
cidades de veraneio desenvolveram sobre a faixa arenosa contígua
às praias uma outra mancha quase contínua, conjuntos urbanos de
prédios, responsáveis não apenas por vários casos de invasão dos

frágeis espaços de dunas, mas por cargas consideráveis de esgotos
e lixo nas temporadas de verão.
Caminhando para o interior do território, sucede-se uma faixa de
campos, intercalando campos secos arenosos com banhados. Esta
faixa antecede uma zona de lagoas interligadas, dezenas, grandes
e pequenas, com profundidades de até 3,8 metros, corredores de
fauna e flora, em porção de planície que contém, também,
banhados e resquícios de mata brejosa. A planície se estende até o
começo das encostas da Serra Geral, onde ocorrem vales de grande
beleza cênica, com porções significativas de mata atlântica. Já na
porção de planalto contida na área delimitada como de interesse
para o Gerenciamento Costeiro regional, parte dos Campos de Cima
da Serra, há predominância de pastagens e ocorrência de
araucárias.
Grande parte do compartimento do litoral norte gaúcho está
contida na bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, conformada além
do rio principal por três afluentes de porte mais significativo, que
drenam águas das encostas da serra, várias lagoas interligadas e
com uma saída para o mar na Barra de Tramandaí.
Três grandes iniciativas de gestão ambiental se somam na região: a
implantação do Comitê de Bacia do Rio Tramandaí, o programa de
Gerenciamento Costeiro e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
em sua área piloto do litoral norte do Rio Grande do Sul. A
intersecção territorial destas ações é muito ampla, e os trabalhos
vêm sendo desenvolvidos de forma a gerar diretrizes e
intervenções
que
atendam
a
estas
diferentes
frentes,
coerentemente. O Gerenciamento Costeiro elegeu o litoral norte
para início dos trabalhos no estado pela intensidade do processo de
ocupação e transformação dos ambientes regionais, submetidos às
pressões do veranismo na faixa de areias e da pequena e média
agricultura na região entre as lagoas e a serra. Dois instrumentos
de gestão e planejamento foram desenvolvidos: o Zoneamento
Ecológico-Econômico e o Enquadramento dos Recursos Hídricos. A
partir dos estudos técnicos, processos participativos foram
desenvolvidos,
em
1997
e
1998,
chegando-se
a
um
Macrozoneamento Costeiro e a um Enquadramento das águas
referendados por amplo consenso nas consultas regionais
desenvolvidas em reuniões plenárias.

O processo de gestão se desdobrará no plano de bacia a ser
desenvolvido no âmbito do Comitê Tramandaí, e na elaboração,
pelos municípios, dos Planos Diretores municipais. As ações de
controle ambiental a cargo da agência estadual, a FEPAM, priorizam
o controle da mineração e sua adequação às diretrizes do
Zoneamento ambiental, e as ações de conservação da
biodiversidade nas margens de lagoas, surgindo como módulo
inicial nessa linha o entorno do sistema lagunar-estuarino
Tramandaí-Armazém. Uma característica importante do processo de
gerenciamento costeiro no Rio Grande do Sul, que o distingue
positivamente do modo de agir no estado de São Paulo, está no
fato do Zoneamento Ecológico-Econômico constituir-se na diretriz
para o licenciamento ambiental, desde sua validação no processo
participativo acima referido. Mesmo não tendo sido objeto de
iniciativa legislativa específica, por lei ou decreto, o zoneamento de
fato orienta o processo decisório e pode tornar-se realidade,
paulatinamente.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desenvolve um projeto de
fortalecimento do sistema de unidades de conservação, com apoio
do banco alemão bilateral KFW, que trará reflexos na capacidade de
ação também na área do litoral norte. Em anos recentes
articularam-se na região ações como o projeto Corredor Ecológico
Integrado, integrando diferentes Prefeituras com outras instituições
para iniciar o desenvolvimento de um banco de germoplasma,
ações de agricultura sustentável, iniciativas sustentáveis nas áreas
indígenas, piscicultura e ecoturismo.

Margens de lagoa: desafios para o controle ambiental
O fato do litoral norte sediar os principais balneários do Rio Grande
do Sul, que atraem nas temporadas de verão enorme quantidade
de freqüentadores, não se traduz imediatamente numa ampla
visibilidade da importância das lagoas costeiras da região. Os
balneários desenvolvem seus maciços de prédios voltados para o
mar, e em muitos casos as lagoas ficam razoavelmente distantes
das praias. Nos anos recentes, a ampliação dos acessos rodoviários
vem gerando novas tendências de ocupação nas proximidades das
suas margens, com empreendimentos de lazer. Onde a lagoa
ocorre nas proximidades dos núcleos urbanos, como nas cidades de

Tramandaí e Imbé, a pressão de ocupação das margens ocorre há
mais tempo.
O complexo de lagoas costeiras interconectadas existente no litoral
norte gaúcho inclui o segundo sistema estuarino do estado, com
ocorrência de peixes e mamíferos endêmicos. Ocorrem habitats de
crescimento de camarões e peixes de interesse comercial, bem
como de reprodução e alimentação de aves migratórias. As lagoas
funcionam como centro de dispersão de macrófitas aquáticas em
escala continental, todos estes aspectos corroborando a
constatação
de
representarem
ecossistemas
de
grande
vulnerabilidade (Guadagnin & Becker, 2002).
O sistema Tramandaí–Armazém, escolhido como primeira área de
intervenção de controle das margens de lagoa, reúne as lagunas
que dão nome ao sistema, respectivamente com 12,8 km2 e 5,5
km2 de superfície. Uma peculiaridade do sistema é estar
permanentemente comunicado com as bacias dos rios Maquiné e
Três Forquilhas e com o mar, através de um canal de 1,5 km de
extensão e 100 metros de largura, cuja barra foi fixada na década
de 80 através de molhes e aterros. Existe conexão permanente
com dois conjuntos lagunares: ao norte, formado pelas lagoas
Itapeva, Quadros e conjunto de lagoas do município de Osório; e ao
sul, uma seqüência de lagoas desde Custódias até Lagoa da
Porteira.
Os habitats estudados no sistema incluem praias lodosas e
marismas; praias de areias finas e praias de areias grossas;
pradarias submersas; fundos lagunares não vegetados; banhados
marginais e complexos deltaicos. Estes ambientes estão sujeitos a
pressões de ocupação desordenada das margens associadas à
conurbação dos balneários, envolvendo o aterramento de áreas
úmidas, a construção de diques e trapiches nos rios Tramandaí e
Camarão e no Canal de acesso ao mar. Drenagens de áreas de
banhados e construção de diques e estradas, ligados à cultura de
arroz, impactam habitats e comprometem a circulação de água
entre diferentes lagoas. No setor noroeste do sistema, a expansão
de reflorestamento com Pinus levanta o risco de invasão por esta
espécie nos campos secos e dunas.
Há contaminação crônica por efluentes orgânicos ao longo do ano,
com nítido aumento no verão. As drenagens urbanas contribuem
com poluição orgânica e sedimentos. O uso do Canal para entrada e

saída de pesqueiros e embarcações da Petrobrás, que trabalham na
monobóia do Terminal de Tramandaí, gera limitações ao
desenvolvimento da região como criadouro. O mesmo problema é
associado pelos pesquisadores à navegação nos rios Tramandaí e
Camarão, que acarreta conseqüências associadas ao som de
motores, turbilhonamento das águas por jet skis, vazamento de
combustíveis dos barcos e marinas (Guadagnin & Becker, 2002, pp.
9 e 10). A sobrepesca é o principal vetor de pressão sobre as
populações de camarões e peixes, bem como a introdução de
espécies exóticas, ligada a obras de irrigação ou atividades de
lazer, como pesque-pague. A contaminação por agrotóxicos e a
erosão do solo nas bacias do Três Forquilhas e Maquiné atingem o
sistema estuarino-lagunar.
A FEPAM, desenvolvido o diagnóstico sobre as características e
pressões enfrentadas pelo sistema Tramandaí-Armazém, passou a
elaborar seu plano de controle. Trata-se de região com ocupações
antigas e consolidadas das Áreas de Preservação Permanente, as
faixas de terreno nas margens. Casas, prédios, equipamentos
públicos, prédios onde funcionam repartições, estruturas de apoio
náutico, instalações industriais e comerciais, ocupam as APPs como
extensão indistinta do espaço urbano em Tramandaí e Imbé, por
onde a agência ambiental cogita iniciar um trabalho de controle
sobre a margem de lagoa.
É um momento de avaliação de estratégias alternativas. Lida-se
com escassez de meios de fiscalização e realidades de difícil
reversão. Uma possibilidade, diante da situação de fato existente,
poderia ser concentrar os esforços de remoção de ocupações
irregulares em novos núcleos não consolidados; intensificar a
fiscalização para evitar o surgimento de novos focos; e passar a
desenvolver acordos de compensação ambiental com proprietários
de edificações cuja avaliação viesse a indicar um quadro que,
enfrentado pela exigência de desativação de uso e demolição,
provavelmente viria a se arrastar por longo tempo em
encaminhamentos judiciais. Os recursos das compensações
ambientais poderiam ser aplicados no reforço dos meios de
fiscalização e implantação de Unidades de Conservação destinadas
a proteger espaços do sistema lagunar que não foram degradados e
guardam grande importância ecológica.
Uma dificuldade neste cenário é estabelecer um entendimento com
os diferentes níveis e setores com atribuições decisórias relativas a

APPs. Uma característica de nossa política ambiental é a
diversidade de escalões burocráticos especializados, somando-se às
agências do Executivo o papel fiscalizador do Ministério Público. A
vegetação de margens é de preservação permanente, salvo se a
autoridade ambiental federal entender que sua remoção atende a
interesse social. Isso implica que o gerenciamento de situações de
fato nos moldes acima aventados depende de uma concertação de
objetivos e estratégias entre os escalões estadual e federal, com
forte suporte jurídico e uma base de entendimento com o Ministério
Público. Trata-se de distâncias institucionais consideráveis a
percorrer, numa perspectiva de gestão negociada que não é
habitualmente assumida.
Outra alternativa é investir numa estratégia de extremo rigor,
apostando em um horizonte de demolição de toda e qualquer obra
irregular, ainda que lutas judiciais se arrastem por anos. Seria uma
demonstração para toda a região de que o controle ambiental será
rigoroso e inflexível, o que tem vantagens importantes num
momento em que os municípios estão começando a debater seus
planos diretores, contexto em que não faltarão pressões para que
na esfera municipal sejam afrouxados os critérios ambientais
presentes no zoneamento ecológico-econômico desenvolvido pelo
governo estadual. Afinal, o processo de discussão promovido nos
anos recentes serviu também para que os interesses da
especulação imobiliária, da mineração e da agricultura irrigada,
alguns dos que usualmente pressionam por critérios de usos menos
prudentes dos recursos ambientais, tenham aprendido mais sobre o
significado e o alcance de instrumentos de gestão como os planos e
respectivos zoneamentos. Tradicionalmente, as esferas municipais
são mais sensíveis ao poder de pressão destes setores, por seu
peso relativo nas economias regionais e na oferta de oportunidades
de trabalho, peso que se desdobra em articulações nos esquemas
de poder político que transbordam para fora da região.
Este é um momento em que começa a se desenhar mais
claramente o desafio da construção de suporte social para as ações
de controle ambiental. Os profissionais das agências ambientais
vivenciam os limites da racionalidade técnica como fonte de
legitimidade e força para suas intervenções, para defrontarem-se
com uma situação em que, embora de forma até certo ponto
velada, emerge a questão da viabilidade das operações de política
ambiental, num quadro de confronto de interesses em que há forte
disparidade das forças dos atores envolvidos.

Os atores do conflito ambiental regional
Uma possibilidade a ser analisada é se estamos caminhando para a
expansão, em direção ao compartimento de lagoas, do padrão de
especulação imobiliária que historicamente predomina nas faixas de
areia do litoral norte gaúcho, uma vez que se vislumbre no
horizonte uma diminuição do potencial de expansão dos
empreendimentos na área próxima ao mar. A hegemonia dos
interesses
imobiliário
e
de
construção
civil,
associados
tradicionalmente ao rodoviarismo que “aproxima” os lugares dos
mercados das grandes cidades, integrando espaços antes remotos,
desarticulando economias tradicionais, acelerando os tempos da
vida cotidiana e do consumo, redesenhando paisagens, voltar-se-á
progressivamente para a beleza cênica das lagoas, ou mesmo para
os vales situados mais além? Dito de outra forma, o desafio da
política ambiental em relação ao veranismo e aos interesses
imobiliários que o presidem é limitar seus efeitos impactantes no
território, evitar sua expansão ilimitada como padrão de
aproveitamento dos recursos ambientais de uma região. Nesse
sentido, na ótica de uma análise de conflitos ambientais, a questão
é como equilibrar o poder relativo destes interesses, de forma a
evitar que articulem uma hegemonia social e política, capaz de
selar pactos regionais que garantam uma assimilação ilimitada do
território à lógica da especulação e das economias que são suas
fornecedoras de insumos, como a mineração, que em contextos
assim construídos tendem a pressionar por regulamentos menos
exigentes em termos de qualidade ambiental. A economia do
veranismo articula coalizões para permitir aproveitamentos
econômicos dos patrimônios regionais que não respeitam limites
ambientais, viabilizando-se economicamente graças, entre outros
aspectos, à externalização de seus custos ambientais.
O levantamento de informações junto a atores regionais permite
identificar setores que potencialmente poderiam vir a mobilizar-se
favoravelmente a uma economia sustentável. Pescadores,
pequenos produtores rurais, empresários de turismo de aventura e
ecoturismo, têm como característica comum hoje o fato de estarem
bastante desarticulados no contexto regional e em relação à
agência ambiental. Todos estes setores fazem usos dos recursos
ambientais que podem vir a ser sustentáveis, mas que estão,
permanentemente ou por períodos de tempo, fora dos
regulamentos ambientais, em seu conjunto ou em parte. Às vezes
porque a regra ambiental é genérica, e mesmo aproveitamentos

sustentáveis estão banidos por regulamentos de proteção da mata
atlântica ou dos recursos hídricos. Outras vezes, porque o
desenvolvimento de alternativas tecnológicas menos agressivas
dependeria de apoio, fomento, e as instituições não conseguem
disponibilizar suas linhas de pesquisa e fomento de forma ampla,
por escassez de meios. A política ambiental tem dificuldade para
evoluir como política de promoção da sustentabilidade, e o
repertório de instrumentos de gestão disponível vai pouco além da
ação fiscalizatória dos conteúdos de planos e regulamentos. A
indicação dos potenciais de usos sustentáveis por parte do
zoneamento é condição necessária, mas não suficiente para gerar
uma nova dinâmica econômica regional, de vez que a conversão de
técnicas e a conquista de mercados para novas práticas desafiam a
estabelecer parcerias com o Estado. As agências públicas têm
dificuldade para evoluir nesta direção, em parte porque o conflito
ambiental ocorre também dentro das esferas de governo, seja
como choque de culturas técnicas, seja como desdobramentos dos
conflitos de interesses que ocorrem cotidianamente na sociedade
civil, de qualquer forma estabelecendo barreiras para que surjam
linhas de investimento público em direção a novas racionalidades
econômicas. A agência ambiental nesse contexto fala em
desenvolvimento sustentável, mas age pela fiscalização, e ao
fiscalizar o respeito à lei iguala todos os setores fiscalizados.
Geram-se assim condições para que, no conflito cotidiano, atores
potencialmente pró-sustentabilidade reforcem o discurso antiregulamento ambiental dos atores que lideram uma corrente
econômica predatória, isolando a agência ambiental que não
encontra forças de sustentação social para uma ação rigorosa
contra os mais variados descalabros praticados sobre o ambiente.
A opinião pública, os consumidores, podem vir a ser mobilizados
favoravelmente a políticas ambientais. Isso passa por trabalhar a
educação ambiental, gerar mecanismos de conscientização que
combatam a indiferença em relação à perda da qualidade
ambiental. Conjuntos como as lagoas devem ganhar visibilidade
positiva, permitindo-se que moradores e veranistas conheçam a
sua importância ecológica, e estas águas venham a ser mais que a
parte dos fundos dos balneários.
Um desafio fundamental para os responsáveis pelo trabalho das
agências ambientais é encontrar recursos e mecanismos auxiliares
para promover iniciativas de sustentabilidade capazes de irradiar
novas práticas e paralelamente ao esforço de enquadramento legal

das atividades transformadoras do ambiente, construir novas
dinâmicas, como aquelas de formação de mercados, e aproximação
das novas produções sustentáveis destes mercados. Iniciativas
desenvolvidas em diferentes momentos, como os Projetos de
Execução Descentralizada apoiados por recursos federais, geram
sementes positivas que em muitos casos não têm prosseguimento,
por estarem presos a administrações públicas que não têm
continuidade ou por outros fatores. Onde buscar energia –
recursos, lideranças, vantagens, agentes de desenvolvimento,
enfim outros atores com diferentes papéis e alavancadores dos
investimentos que o Estado não tem sido capaz de fornecer?
Trabalhando na perspectiva de análise da dinâmica de conflitos
ambientais, pode-se levantar a hipótese de que a gestão dos
conflitos de forma negociada pode mobilizar energias que auxiliem
na promoção da sustentabilidade. Esta hipótese leva a discutir
cenários em que os interesses dos diferentes atores possam
articular-se de forma a promover novas coalizões, não apenas
dedicadas a estabelecer regras de consenso, mas a desenvolver
parcerias econômicas em torno de aproveitamentos sustentáveis
dos atributos regionais. Longe de substituir a idéia de que o Estado
deve ser um agente da sustentabilidade, esta perspectiva propõe
uma acumulação de forças que também terá o papel de pressionar
o Estado nesta direção, diminuindo o peso relativo dos interesses
predatórios que se representam cotidianamente junto às instâncias
decisórias.

Cenários de conflitos, possibilidades de coalizões e a
estratégia ambiental da empresa de petróleo
A presença da Petrobrás/Transpetro em Tramandaí permite um
exercício de análise de possibilidades para uma aposta da empresa
em diferentes estratégias ambientais, e de como estas alternativas
se desdobrariam em cenários para a interação com os interesses da
sustentabilidade, inclusive os da agência ambiental.
Hoje a empresa incorpora no centro de seu conceito de negócios a
preocupação ambiental. A alta direção da estatal já se
movimentava no sentido de estabelecer os cuidados ambientais
como assunto de interesse maior quando ocorreram os grandes
acidentes da baia de Guanabara e do Paraná, responsáveis por

enorme repercussão. A resposta foi deflagrar o PEGASO, programa
de excelência em gestão ambiental e saúde ocupacional, um
investimento de 3,2 bilhões de reais em manutenção de linhas e
instalações,
mudança
de
rotinas
operacionais,
novos
monitoramentos, estruturação de centrais de atendimento a
emergências - uma série de intervenções em escala gigantesca,
abarcando o conjunto das operações da empresa. Um esforço
central é mudar a cultura das equipes de trabalhadores, para que a
tradicional orientação no sentido de garantir a produção
continuada, sempre – que deu lugar a tantos acidentes que
poderiam ser evitados se houvesse reação precoce a sinais de
anormalidade – dê lugar à primazia da prudência. Na dúvida, pare!
é a nova palavra de ordem difundida nas instalações, que
consubstancia um novo estágio em que não pode haver demora em
paralisar a atividade geradora de risco diante de uma indicação,
ainda que sutil, de possibilidade de acidente.
A avaliação do alcance efetivo desta nova onda de gestão ambiental
deverá ser feita ao longo dos próximos anos. É nítido, contudo, que
se trata de uma nova aposta em relação ao cenário de negócios da
empresa, empenhada em expandir suas operações em mercados
competitivos, no exterior e no próprio país, já que a evolução da
economia e do tratamento dado ao monopólio do petróleo obrigam
hoje a competir mesmo no mercado brasileiro. Nesse contexto, a
imagem ambiental é elemento decisivo para a expansão dos
negócios.
A Transpetro, subsidiária da Petrobrás recentemente criada para
assumir a responsabilidade pelo transporte de produtos, o que
inclui, portanto as operações de dutos e terminais como o de
Tramandaí, está avançada na certificação ambiental de suas
unidades. A adoção de um sistema de gestão ambiental pautado
pela conformidade legal e pela melhoria contínua implica em
estabelecer acordos com prazos definidos com as agências
ambientais para atender a exigências de enquadramento e
desempenho. Nesse sentido, a empresa pode vir a optar em sua
estratégia local por ficar colada no cumprimento da lei, ou ser mais
ousada em favor de parâmetros desejáveis do ponto de vista
ambiental, investindo em repercussão positiva de suas ações.
No que se refere a dialogar com stakeholders, registram-se
iniciativas diversificadas de aproximação com setores organizados
das comunidades de áreas envoltórias das instalações de

transporte, armazenamento e transformação de produtos. Não
apenas por conta da implantação de medidas de preparo para
emergências e remoção de moradias de espaços de risco, mas
também estabelecendo cooperações voltadas à promoção de
projetos de meio ambiente, sejam de monitoramento, sejam de
capacitação de agentes ambientais. A política de patrocínios
culturais e esportivos da empresa é das mais amplas do país, mas
só uma pesquisa sistemática permitiria aferir até onde este grande
conjunto de investimentos e parcerias se traduz numa imagem
consolidada de empresa socialmente responsável. Percebe-se
claramente, contudo, as dificuldades enfrentadas a cada episódio
crítico de acidente ambiental, quando a repercussão dos danos
ultrapassa em muito o espaço aberto para a comunicação de novas
posturas gerenciais, mais cuidadosas.

A relação da empresa com o sistema de lagoas do litoral
norte gaúcho pode ser explorada examinando-se
alternativas de estratégias ambientais corporativas.
O foco da empresa pode restringir-se à conformidade com a lei em
relação à área de preservação permanente, sempre que a ação de
controle esteja igualmente focada neste aspecto. Se a agência
ambiental e/ou o Ministério Público exigirem a retirada das
instalações que eventualmente estejam avançadas sobre estes
espaços, a empresa poderá avaliar a sustentabilidade jurídica de
uma tese de interesse social em torno da infra-estrutura de
combustíveis, de caráter estatal; ou negociar prazos para um novo
desenho das instalações, necessariamente vinculados à viabilidade
técnica desse empreendimento.
Uma política de escopo mais ambicioso pode surgir se o olhar se
voltar para a qualidade das águas do sistema Tramandaí/Armazém.
Avaliações técnicas mais profundas deverão estabelecer o papel das
operações da empresa no rol de impactos ambientais efetivamente
existentes ao longo do tempo. Uma vez que a política ambiental
avance na direção de promover na sociedade a compreensão da
importância dos conjuntos lagunares da região, em função de sua
importância biológica, paisagística, de seu potencial para uma nova
economia sustentável, a presença da empresa de petróleo
operando na única ligação entre o sistema de lagoas e o mar gerará

provavelmente um foco de questionamento a respeito do alcance
das prudências ambientais incorporadas ao seu sistema de gestão.
Mais uma vez, a empresa poderá permanecer dentro do campo da
conformidade legal, adotando medidas de redução de impactos e
eventualmente estabelecendo-se ações compensatórias por
alterações ambientais irreversíveis. Do ponto de vista da
construção da imagem, este patamar de conformidade legal atende
aos requisitos de manutenção da certificação ambiental. Atenderá a
uma meta de consolidação de reputação como empresa
responsável?
Outras possibilidades podem surgir se a lagoa for encarada como
parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O conjunto de uso
comum em questão será a área piloto da Reserva do litoral norte
gaúcho, e a questão a ser respondida será sobre o papel das
operações da empresa na sustentabilidade regional. Uma vez que o
desafio de conservar os remanescentes de mata atlântica seja
trabalhado em relação a toda a dinâmica de ocupação territorial, a
responsabilidade social de cada empresa deverá ser estabelecida
não mais pontualmente, como neutralização de impactos
específicos ou parcerias com grupos sociais determinados. A
responsabilidade da empresa na política de sustentabilidade poderá
emergir como a pergunta a ser respondida.
A relação da Petrobrás/Transpetro com a Mata Atlântica pode ser
vista como ameaça mas também, alternativamente, como uma
oportunidade. Ao longo da costa brasileira, muitas são as
instalações que convivem intimamente com conjuntos da floresta,
sofrendo os fortes condicionantes ambientais desta co-habitação e
impondo alterações ambientais, crônicas ou agudas por ocasião dos
acidentes, de maior ou menor amplitude. Superada a etapa em que
esta convivência gerava propostas radicais de ambos os lados da
discussão ambiental – idéias de desativação das instalações
portuárias e industriais ou de desativação dos mecanismos de
conservação da natureza – hoje a questão que se coloca é como
administrar a co-habitação.
Pode parecer interessante a alguns equacionar a questão mediante
a culpabilização da empresa e cobrança de compensações que
viabilizem financeiramente os combalidos órgãos estatais a quem
cabe a responsabilidade de zelar pelos parques e outras unidades
de conservação. Esta é uma linha que mantém forte componente

de conflito e impõe perdas de imagem associadas à expiação de
uma culpa. Sua construção ainda se dá sobre a oposição entre as
idéias de desenvolvimento e conservação da natureza.
Outra possibilidade se abre na perspectiva de uma relação
cooperativa, sinérgica, em que em cada situação regional se avalia
como a empresa pode passar a interagir positivamente com a
promoção de novas economias sustentáveis, participando de
coalizões que viabilizam novas práticas e novos equilíbrios nos
conflitos que determinam as dinâmicas territoriais no entorno das
unidades de conservação, dinâmicas estas onde se originam as
pressões de ocupação e degradação dos remanescentes de floresta.
Compreendendo-se que a conservação dos conjuntos de floresta
depende do florescimento de economias sustentáveis que passem a
fazer da conservação um recurso econômico, e não mais um não
recurso como hoje no contexto da economia predatória, os aportes
de recursos da empresa para parcerias de responsabilidade social
devem voltar-se à alavancagem dos novos circuitos de
sustentabilidade. Educação ambiental sobre a importância de
conjuntos
naturais
tradicionalmente
ignorados;
eventos
promocionais que abrem mercado para circuitos de ecoturismo,
artesanato, venda de produtos orgânicos; parcerias em ações
culturais que tornam-se simultaneamente novos atrativos para
turismo de eventos; parcerias para estruturar e promover políticas
de turismo de aventura e ecológico, capacitando os agentes locais;
capacitação de agentes locais para desenvolvimento e gestão de
novos negócios sustentáveis; etc.
Nessa perspectiva, a energia do ator de grande poder – a empresa
de petróleo – pode transformar-se em novas forças para atores de
pequeno poder, que historicamente desenvolveram potencial
oposição às operações da empresa pelos impactos que a mesma
determinou sobre os recursos de uso comum. Abre-se à empresa a
possibilidade de compor-se com as forças que lutam pela
sustentabilidade,
aliando-se
aos
formadores
de
opinião
ambientalistas que tradicionalmente não têm grande poder
econômico ou político, mas obtêm grande repercussão com suas
denúncias e campanhas, alterando o ambiente de negócios em que
se movem as estratégias econômicas e cujas flutuações desafiam à
construção de novas reputações.
Estes diferentes horizontes de negociação precisam ser explorados,
caso os atores do conflito regional tenham interesse em construir

outros equilíbrios de forças. A construção de cenários de
negociação passa por diálogo sistemático, capaz de estabelecer
claramente as alternativas de ação assumidas efetivamente por
cada ator em questão. O breve exercício de possibilidades aqui
esboçado busca contribuir para uma discussão sobre a gestão
ambiental da região incorporando-se a dimensão do conflito
ambiental e do jogo de forças entre os atores regionais, os
potenciais de articulação e composição entre diferentes segmentos.
Procurou-se ainda exercitar a idéia de que os cenários de conflito
alteram-se também em função da escolha de um recurso comum
como referência para o desenvolvimento de estratégias de ação, ao
redesenhar uma escala geográfica, uma dinâmica econômica e um
potencial de repercussões para ações que podem ser de interesse
comum a diferentes atores.
A possibilidade de construir cenários de conflitos em que atores de
grande poder econômico podem estabelecer coalizões predatórias
ou sustentáveis; a busca de coalizões que diminuam o peso relativo
dos interesses que tradicionalmente articulam as economias
regionais num padrão predatório como estratégia de interesse para
a gestão ambiental desenvolvida; a idéia de que os usos futuros
das lagoas podem ser elemento central de construção destes novos
equilíbrios de poder, alavancando circuitos econômicos sustentáveis
ou aprofundando tendências conflitivas e predatórias, são hipóteses
que poderiam figurar num esforço de pesquisa que levasse em
frente a idéia de trabalhar os conflitos ambientais do litoral norte
gaúcho e o desenvolvimento de alternativas de resolução pacífica e
participativa dos mesmos, em direção a novos patamares
sustentáveis. O estudo aprofundado e sistemático das ações
empreendidas no âmbito do programa de Gerenciamento Costeiro,
do Comitê de Bacia do Tramandaí e da Implantação da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, seriam nesse caso elementos de
interesse prioritário.
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Capítulo 12
Agenda Ambiental Portuária e Negociação de Conflitos*

Resumo
A Agenda Portos do Governo Federal, coordenada pela Casa Civil,
elenca 11 portos brasileiros como prioritários para receber
investimentos.
Destes,
poucos
apresentam
conformidade
ambiental. A Agenda Ambiental Portuária é a política que busca
enquadrar os portos brasileiros em requisitos ambientais, sendo
desenvolvida na perspectiva de uma gestão negociada, evoluindo
neste momento para promover as Agendas Locais de cada porto.
O capítulo discute esta política, aproveitando em maior
profundidade dados da situação do Porto de Santos para examinar
as características dos conflitos ambientais das atividades portuárias
e discutir estratégias de gestão do ponto de vista da resolução de
conflitos, utilizando a abordagem dos ganhos mútuos. Sistemas de
Gestão Ambiental de portos estrangeiros são utilizados como
referência para analisar possibilidades oferecidas por plataformas
de gestão com maior amplitude enquanto incorporação de
propostas de sustentabilidade.
São aproveitados resultados da primeira etapa de projeto na
modalidade Políticas Públicas da FAPESP, que conta com a agência
ambiental paulista e a Autoridade Portuária de Santos como
parceiros para desenvolver um exercício de negociação visando o
desenho de uma agenda ambiental local.

Introdução
As dificuldades que cercam o licenciamento ambiental da dragagem
de interesse dos portos de Santos e da Cosipa, ambos localizados
no estuário de Santos e São Vicente, são parte de um panorama
bem mais amplo de conflitos ambientais. Trata-se de situação de
efetiva complexidade, que envolve os interesses da qualidade
ambiental e de atividades econômicas estratégicas para a região e
para o país.

O que limita as intervenções de dragagem é a poluição ambiental
acumulada no estuário. Esta poluição é de responsabilidade de
diferentes fontes, atuantes hoje e também fontes pretéritas,
passivos ambientais acumulados, destacando-se entre as possíveis
maiores contribuições os efluentes do parque industrial de Cubatão
em anos anteriores.
A região combina ecossistemas frágeis e protegidos por diferentes
legislações nacionais e internacionais. A lei nacional não oferecia,
até recentemente, todos os parâmetros necessários às decisões de
licenciamento.
O estágio de implantação dos instrumentos de gestão no Brasil
ainda não oferece às autoridades ambientais mecanismos
suficientes de apoio e facilitação para soluções negociadas entre
diferentes segmentos da sociedade.
A diversidade de interesses já mobilizados em torno do tema, bem
como daqueles que ainda poderão se mobilizar em função das
decisões futuras, e as atitudes dos diferentes setores envolvidos
até aqui, compõem um quadro bastante tenso, caracterizado pela
defesa dos interesses particulares, pontuais e imediatos.
O grande risco para a agência ambiental do governo e para os
próprios segmentos econômicos é que as decisões que venham a
ser adotadas não obtenham compreensão e respaldo no conjunto
da sociedade, gerando não apenas desgastes de imagem, mas
acarretando novos conflitos e desdobramentos negativos, tais como
iniciativas judiciais em que as decisões escapem da alçada das
políticas ambientais e seus responsáveis.
Um projeto de pesquisa em fase inicial de desenvolvimento, com
parceria entre Universidade, agência ambiental governamental e
autoridade portuária, propõe-se a desenvolver facilidades para
construção de consensos, com base no conhecimento das propostas
estratégicas dos atores do conflito e na sua capacitação para a
negociação. Um cenário de concertação de esforços poderá
aproximar a equação econômica das atividades portuárias, a
melhoria da qualidade ambiental do estuário e o atendimento aos
interesses imediatos e direitos de outros setores da população,
inclusive os aspectos de saúde pública já evidenciados pelos
trabalhos de monitoramento ambiental desenvolvidos pela CETESB.

Os levantamentos desenvolvidos na etapa preliminar do projeto
permitem desenhar uma pauta inicial dos fenômenos de conflito
ambiental que cercam as atividades portuárias em Santos, gerando
desafios para avançar para metas de qualidade e conformidade.

Revisão Conceitual: Gestão Portuária e Conflito Ambiental
As atividades portuárias estão na origem de amplas transformações
dos ambientes regionais, e carregam constantemente vasto
potencial de impactos. As dragagens e a disposição dos materiais
dragados somam-se neste rol a acidentes ambientais com
derramamento de produtos; geração de resíduos sólidos;
contaminações por lavagens de embarcações e drenagens de
instalações; introdução de organismos exóticos nocivos embarcados
em outras partes do Planeta, nas águas de lastro dos navios;
lançamento de efluentes líquidos e gasosos. Projetos de expansão
de instalações portuárias acarretam alterações na dinâmica
costeira, induzindo processos erosivos e alterações na linha de
costa; supressão de manguezais e outros ecossistemas costeiros;
aterros, dragagens, alterações na paisagem, comprometimento de
outros usos dos recursos ambientais, como turismo, pesca,
transporte local (CIRM, 1998; Porto e Teixeira, 2002).
O papel dos portos na dinâmica territorial vai mais além. Os portos
são infra-estruturas estruturantes, como assinala Barragan (1995):
por seu papel de elos entre circuitos econômicos desenrolados no
interior do território e fluxos comerciais externos concretizados
através do transporte marítimo, determinam a (re) configuração de
malhas territoriais, articulando-se a outros modais de transporte e
regiões produtivas. Em áreas portuárias, os usos das águas estão
na base da dinâmica territorial, assumindo papel central na vida
das cidades portuárias, desafiadas pelas mudanças produtivas e
tecnológicas dos portos a redesenharem-se e reinventarem-se
como paisagem, espaço urbano, meio de sobrevivência e
socialização, lugar com identidade própria na rede global (Ferreira e
Castro, 1999; Meyer, 1999). Historicamente, as cidades portuárias
alternam ciclos de maior e menor integração com seus portos, ora
deles vivendo, ora sobrevivendo a eles.
A relação do porto com o meio físico também muda na história.
Espaços de águas calmas e abrigadas, em certas eras ideais para

abrigar as estruturas de carga e descarga, podem tornar-se
limitados para os novos navios de grande calado.
A política ambiental brasileira tardou em reconhecer a importância
dos portos como fenômenos de modificação dos ambientes
regionais. A agenda ambiental portuária data de 1998, articulando
as áreas de meio ambiente e transportes através das políticas de
Gerenciamento Costeiro e de modernização dos portos (CIRM,
1998). Esta Agenda propõe o desenvolvimento de um modelo de
gestão ambiental portuária pautado nas políticas de meio ambiente,
recursos do mar e recursos hídricos, orientando-se ainda pelas
convenções internacionais e pelo Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro. As propostas de ampliação dos portos devem
compatibilizar-se com o zoneamento ecológico-econômico da costa,
e os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento devem ser
concebidos de acordo com os Planos Diretores municipais e
propostas de revitalização de áreas portuárias.
Na Baixada Santista, além das atividades portuárias reunidas no
Porto de Santos, ocorrem ainda aquelas que utilizam o chamado
Porto da Cosipa, nos terminais desta empresa e da Ultrafértil, em
Cubatão. A unidade ambiental diretamente impactada por estas
atividades portuárias é o sistema estuarino santista, um complexo
de manguezais, canais, rios, alagados e bancos de lodo limitados ao
norte pelo município de Bertioga (bacia do rio Itapanhaú) e ao sul
por Praia Grande e São Vicente (bacias dos rios Branco, Mariana e
Piabaçu). Embora fortemente alterada, em especial pela poluição
oriunda de Cubatão em anos anteriores, a região é uma área
importante do ponto de vista da biodiversidade, principalmente nas
porções melhor conservadas nas proximidades de Bertioga. Ali, a
ocorrência de grande número de espécies de avifauna leva os
estudiosos a classificar a Baixada Santista como um ponto de
importância singular para as aves migratórias no sudeste brasileiro
(Olmos, Silva e Martuscelli, 1996; Miranda, 1996; Rodrigues et al.,
1996).
O grande aporte de sedimentos nos Canais do estuário demanda
dos portos uma atividade periódica de dragagem de manutenção. O
monitoramento ambiental feito ao longo dos anos, embora
demonstrando melhoria em vários aspectos da poluição do estuário,
indicou, em finais da década de 90, contaminação no material
dragado, levando a CETESB a medidas de controle ambiental em
relação à atividade de dragagem. As restrições são mais severas

em relação à bacia de evolução da COSIPA, onde os sedimentos
apresentam presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
metais pesados e compostos fenólicos (CETESB, 2001).
A situação desafia empresas e agências ambientais a um
equacionamento que combine respeito aos parâmetros ambientais
e expansão das atividades econômicas. Evidenciaram-se nestes
episódios limitações no campo da gestão ambiental pública, como a
falta de padrões ambientais nacionais para sedimentos, que só em
2004 seriam estabelecidos por nova Resolução do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); e também no campo da
gestão empresarial, onde afloram as dificuldades do setor portuário
em lidar com o (novo) campo dos regulamentos de meio ambiente,
tradicionalmente ignorado (Cunha e Mossini, 2002). É uma situação
com forte componente de conflito.
O desafio que se coloca para ambos os lados é a construção de
procedimentos sobre novas bases sustentáveis. A sustentabilidade,
como propõe Sachs, vai além da dimensão ambiental. Deve apoiarse na sustentabilidade social, a própria finalidade do
desenvolvimento; ter como corolário uma sustentabilidade cultural;
uma distribuição territorial equilibrada das atividades humanas; e
contemplar a necessidade da sustentabilidade econômica (Sachs,
2002). Desenvolvimento sustentável, ou ecodesenvolvimento, para
este autor é um caminho mais próximo se for possível construir
uma gestão negociada e contratual dos recursos, capaz de
equacionar os conflitos que surgem.
Os conflitos sócio-ambientais podem ser entendidos como disputas
entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relações por
eles mantidas com seu meio natural. Há três dimensões básicas a
serem consideradas no entendimento e na análise destes conflitos:
o mundo biofísico e os ciclos naturais, o mundo humano e suas
estruturas sociais, e o relacionamento dinâmico, interdependente,
entre estes dois mundos. Ocorrem conflitos pelo controle dos
recursos naturais, conflitos derivados dos impactos ambientais e
sociais decorrentes de determinados usos, e também aqueles
ligados aos usos e apropriações dos conhecimentos ambientais
(Little, 2001).
A importância do campo de conflitos ambientais para as atividades
empresariais é reconhecida na visão da empresa pela teoria dos
stakeholders. Estratégias ambientais empresariais são analisadas

pelo prisma da negociação com diferentes grupos de interesses,
que sofrem a influência e por sua vez podem influenciar o campo
de atividades das empresas, questionando ou contribuindo para
consolidar sua legitimidade (Andrade, 2000).
São freqüentes as abordagens que reconhecem o conflito ambiental
como algo a ser encarado como prioridade pela política ambiental
brasileira, um campo onde é fundamental avançar para um estágio
de gestão negociada (Leis, 1999).
A negociação é apontada justamente como via para operacionalizar
o conceito de desenvolvimento sustentável, através da construção
de
consensos
em
torno
de
planos
que
incorporem
progressivamente os requisitos ambientais, na proposta do
Programa Internacional de Gerenciamento da Sustentabilidade, da
Sustainability Challenge Foundation. Para trabalhar o obstáculo da
falta de habilidades de negociação, este Programa traz a
abordagem dos ganhos mútuos, ancorada na experiência do
Consensus Building Institute, mantido pelo Massachussets Institute
of Technology e pela Harvard Law School.
A abordagem dos ganhos mútuos propõe construir jogos em que
todos podem ganhar, o que se torna possível desde que cada ator
desenvolva a capacidade de colocar-se no lugar do outro,
entendendo suas motivações e necessidades. Um primeiro passo
neste processo de facilitação é a identificação de todos os atores
que devem participar das negociações, evitando-se deixar de fora
do processo interesses de peso. A observação dos diversos atores
que integram o campo dos conflitos deve permitir a construção de
uma matriz com os resultados ideais e os mínimos aceitáveis para
cada um, de forma a permitir a antevisão de possíveis pautas de
entendimento. A dinâmica de construção de consensos pode ser
facilitada por articulações entre os jogadores, compondo blocos de
interesses em torno de conjuntos de metas comuns. Nessa
construção, deve-se evitar a contraposição de diferentes valores
pessoais, deslocando-se sempre as discussões para o campo das
questões práticas. Nesse sentido, o mediador ou facilitador deve ter
habilidades específicas, incluindo-se a organização de uma pauta de
debates que promova consensos parciais, gerando atitudes mais
confiantes e menos agressivas, de forma a permitir que as grandes
questões de fundo possam então ser enfrentadas, de forma
cooperativa (Susskind & Field, 1997; Susskind et al., 2000).

Quando aborda a negociação para construir o ecodesenvolvimento,
Sachs (2002) lembra da importância de aproveitar os sistemas
tradicionais de gestão dos recursos. Nesta mesma linha, Ostrom e
MacKean (2001) vão buscar nas sociedades tradicionais exemplos
de mecanismos de decisão sobre recursos de uso comum, ou
recursos de propriedade compartilhada, conjuntos de cuja
indivisibilidade dependem os serviços por eles prestados às
sociedades humanas, como florestas que recarregam mananciais,
ou mares cujas condições de qualidade permitem a renovação de
cardumes essenciais ao sustento de certos grupos humanos.
Para estas autoras, as sociedades modernas deveriam reconhecer
que a propriedade privada de determinados bens, longe de se
contrapor a regras de prudência ecológica que representam limites
ao uso de certos recursos, encontra complementaridade na
existência de recursos de propriedade compartilhada, em relação
aos quais o único uso racional é aquele definido coletivamente, com
parâmetros que mantêm a integridade do patrimônio comum. Um
zoneamento urbano é um exemplo de gestão em que
procedimentos modernos se aproximam desta racionalidade
tradicional, exercida de forma social e negociada entre membros de
uma comunidade ou região.
O estuário de Santos e São Vicente é palco do choque de diferentes
racionalidades, na forma típica de águas que abrigam portos, que
são a um só tempo infra-estruturas técnicas de navegação,
paisagens para as populações urbanas, espaços naturais produtores
de organismos capturados por pescadores, conjuntos de atrativos
turísticos (Barragan, 1995). A visão do estuário como um recurso
compartilhado pode vir a auxiliar na construção de uma perspectiva
abrangente, em que os atores com suas diferentes demandas
respeitem os limites de uma proposta de usos múltiplos, vindo a
superar o presente patamar de mútua exclusão.
Nesse
sentido,
uma
concertação
de
esforços
para
o
desenvolvimento sustentável pode vir a ser construída,
incorporando inclusive o crescente papel do terceiro setor como
protagonista de novas soluções de inclusão econômica e social.

Metodologia
A pesquisa em curso insere-se na modalidade Políticas Públicas de
auxílios pesquisa da agência paulista de fomento à pesquisa,
FAPESP. A dinâmica proposta para os trabalhos visa subsidiar a
incorporação de negociação de conflitos no processo de gestão
ambiental. A adequação da abordagem dos ganhos mútuos para
negociação ambiental em nossa realidade, o levantamento e análise
das políticas ambientais incidentes na região, os comportamentos
dos diferentes atores, são temas cujo estudo se fará mediante
observação participante, em especial nas dinâmicas de oficinas de
sustentabilidade e oficinas de capacitação em negociação
ambiental, com utilização de jogos de simulação de conflitos.
Levantamentos complementares utilizam entrevistas com pessoal
de agências governamentais de meio ambiente, segmentos com
responsabilidade gerencial na atividade portuária, setores da
comunidade, autoridades locais; bem como estudo de documentos
e relatórios técnicos, e acompanhamento de imprensa regional. A
fim de balizar e fornecer subsídios aos atores locais, serão
pesquisadas experiências de gestão ambiental em outros portos
brasileiros naquilo que diz respeito à implantação de agendas
ambientais locais.
Os resultados apresentados neste artigo representam fase
exploratória da pesquisa, e resultam de registros obtidos com
observação participante em atividades de discussão com diferentes
atores, promovidas pela equipe de pesquisa em colaboração com a
autoridade portuária de Santos.

Agenda Ambiental Portuária Local: o meio ambiente como
vantagem competitiva para os portos brasileiros
A construção de mecanismos adequados de gestão ambiental em
relação às atividades portuárias no Brasil é uma meta que se
enquadra no conceito mais amplo de transporte ambientalmente
sustentável, ou seja... “transporte que não coloque em risco a
saúde pública ou ecossistemas e que atenda às necessidades de
mobilidade de forma consistente com (a) o uso de recursos
renováveis em níveis abaixo de suas taxas de regeneração e (b) o
uso de recursos não renováveis em níveis abaixo do

desenvolvimento de substitutos renováveis” (Política Ambiental do
Ministério dos Transportes, adotando definição da OCDE).
Nessa perspectiva, o objetivo geral de adequar o subsetor portuário
aos novos parâmetros ambientais vigentes no país se desdobra em
objetivos específicos:







promover o controle ambiental da atividade
portuária;
inserir as atividades portuárias no âmbito do
gerenciamento costeiro;
implementar unidades de gerenciamento ambiental
nos portos organizados;
implementar os setores de gerenciamento ambiental
nas instalações portuárias fora do porto organizado;
regulamentar os procedimentos da operação
portuária, adequando-os aos padrões ambientais;
capacitar recursos humanos para a gestão ambiental
portuária.

A idéia de uma política sustentável de transportes, com seus
desdobramentos para a área portuária, representa a aproximação
deste setor com a nova perspectiva de gestão em que a
incorporação das questões ambientais é entendida como uma
necessidade para o mundo dos negócios, e como um horizonte para
construção de vantagens competitivas diante de novos ambientes
caracterizados pela ascensão deste tema.
A modernização dos portos brasileiros traz a realidade da
competição para este campo de atividade econômica, redefinindo
sua articulação com os demais elos das cadeias logísticas. Num
contexto de crescente integração das economias e processos
produtivos, e conseqüente aumento dos volumes e velocidades dos
fluxos de bens entre diferentes lugares, a qualidade ambiental,
desafio posto de forma definitiva para o campo empresarial, tornase tema essencial também para os portos.

Sistemas de Gestão Ambiental Empresarial e os requisitos de
conformidade
Para o Diretor do Sindicato de empresas operadoras portuárias de
Santos, Carlos Magano, há três grandes conveniências em

implantar um sistema de gestão ambiental: não ficar suscetível a
processos de Responsabilidade Civil; conseguir facilidades em
órgãos
de
desenvolvimento;
e
conseguir
atender
a
regulamentações cada vez mais rígidas (Magano, 2004).
Adicionalmente, a empresa obtém redução de custos através da
prevenção e análise de ameaças de origem ambiental; da economia
de recursos utilizados; e pela minimização da geração e disposição
de resíduos. Em relação ao mercado, a empresa se beneficia com a
certificação ambiental, com a melhoria de sua imagem institucional
e com a redução de riscos de envolvimento com passivos
ambientais (Pompéia, 2004).
A implantação de sistemas de gestão ambiental e a busca da
certificação são iniciativas voluntárias das empresas, que atendem
a normas desenvolvidas com a participação das mesmas, através
dos comitês nacionais e internacionais. No caso dos portos
brasileiros, a Agenda Ambiental Portuária estabeleceu a certificação
das operadoras como um objetivo a ser promovido pelas unidades
de gestão ambiental das autoridades portuárias.
Como é bem sabido, a conformidade legal é um requisito básico do
sistema de gestão ambiental, que será verificado a cada rodada
periódica de auditoria do processo. Trata-se de uma condição
necessária, ainda que não suficiente ao longo do tempo, quando a
evolução do processo de melhoria contínua estabelecerá metas que
podem vir a ultrapassar o estrito atendimento a normas e padrões
da legislação ambiental.
Assim, embora escapando do universo dos regulamentos fundados
na legislação ambiental, as normas do processo de certificação
ambiental geram a demanda pela conformidade com estes mesmos
regulamentos. As atividades portuárias, para obterem certificação,
devem estar regularizadas junto aos órgãos ambientais
governamentais.
Embora as certificações de cada empresa se relacionem aos seus
próprios sistemas de gestão, estes guardam interfaces com a
situação geral de cada porto, inclusive em relação a possíveis
soluções conjuntas para determinados temas, como a disposição de
resíduos, ou o gerenciamento de riscos. Da mesma forma,
investimentos em infra-estrutura, de interesse geral, como obras
de dragagem ou novos acessos, dependem da aprovação por parte
dos órgãos ambientais.

O gargalo da conformidade ambiental dos portos
A preocupação do Governo Federal com a ampliação das
exportações brasileiras levou à priorização de 11 portos elegidos
para receberem investimentos em algum tipo de infra-estrutura.
Este plano recebeu a denominação de Agenda Portos.
Analisando as interações entre a Agenda Portos e a Área Ambiental
(cf. registro de março de 2005), dos 11 portos priorizados, 9 estão
em situação de não conformidade em relação à segurança
ambiental (licenciamento ambiental e planos de emergência).
Quanto à gestão de resíduos (dragagem e passivos ambientais), 10
destes portos estão em situação de não conformidade.
As dificuldades de regularização das atividades portuárias em
relação aos parâmetros ambientais são conseqüência não apenas
da ausência histórica das preocupações ambientais por parte de
gestores e operadores destas atividades. Devem ser igualmente
reconhecidas e postas em pauta as limitações da política ambiental
pública em seu atual estágio de evolução no país, limitações estas
tanto mais relevantes quanto se trata de administrar situações e
atividades pré-existentes, que não passaram por licenciamentos
prévios. Estas dificuldades se ampliam quando é o caso, típico dos
portos, de administrar transformações múltiplas e complexas em
ambientes regionais naturais e construídos, diversificados, o que
esbarra geralmente na ausência de políticas ambientais integradas
e abrangentes em escalas regionais.
Nestes casos, o enquadramento ambiental das práticas produtivas
apresenta impasses que representam dificuldades gerenciais pelo
lado dos órgãos ambientais e pelo lado dos empreendedores
econômicos, sendo interesse de ambas as partes encontrar vias
para operacionalizar este enquadramento que em geral só poderá
se dar de forma gradual e progressiva.
A ameaça que surge para agentes econômicos e pessoal dos órgãos
ambientais é o contexto de conflito ambiental, em que diferentes
segmentos das sociedades regionais têm interesses legítimos
relacionados à busca de melhor qualidade ambiental, pressionando
por soluções nesse sentido. Num ambiente marcado pela diretriz
legal do acesso à informação e à participação nos processos
decisórios em aspectos ambientais, mas também pela falta de
mecanismos e de uma cultura de construção de entendimentos em

situações de conflitos entre múltiplos atores, as decisões refugiamse na letra da lei, cuja concepção, embora abrangente, não esgota
as possibilidades dos desafios à gestão de situações de fato,
relacionadas a ações transformadoras do ambiente forjadas em
período histórico em que as prudências ambientais eram fator
alheio à racionalidade econômica que norteava os projetos de
desenvolvimento.
Recentemente, a discussão dentro do Conselho Estadual de Meio
Ambiente do pedido de licenciamento para a dragagem do Canal de
Piaçagüera, acesso para o porto da Cosipa, foi barrada por medida
judicial de iniciativa do Ministério Público, cujos representantes não
estavam satisfeitos com os procedimentos relativos à obtenção da
licença prévia. Um fato como esse ilustra o contexto que aqui se
busca desenhar.
O ambiente de conflito, ensejando o temor em relação a
movimentos
que
deságüem
em
ações
judiciais
e
de
responsabilidade, leva os decisores a guiarem-se pelos parâmetros
estritos da lei. O que deve ser examinado em profundidade é: por
que o estrito cumprimento da lei ambiental não resolve por si só
estas situações de fato?

Quem dá as licenças ambientais? Cenário de conflitos
ambientais, e as limitações da política ambiental
A política ambiental brasileira já não vive o tempo do comando e
controle exercido por órgãos governamentais, puramente. Pelo lado
das empresas, há uma enorme multiplicação de modelos de gestão
pró-ativos, em que a certificação ambiental é apenas o passo
inicial. O terceiro pólo das decisões, o conjunto das entidades da
sociedade civil, dispõe de vários canais de influência, podendo no
limite contar com o respaldo do Ministério Público sempre que se
suponha que direitos não tenham sido garantidos. Essa
configuração leva à idéia de que hoje, quem dá as licenças
ambientais no Brasil é a sociedade (Almeida, 2002).
Em relação às atividades portuárias, podem ser destacados alguns
aspectos centrais para analisar a dinâmica de conflitos ambientais,
alguns deles comuns a outros ramos de atividades.

Boa parte destes fatores de conflito se relacionam ao desempenho
das agências ambientais, sendo o mais visível, hoje, o relativo aos
licenciamentos ambientais e seu tempo de tramitação.
Reconhecidamente, a burocracia brasileira de meio ambiente vem
sendo construída pela instituição de sucessivas burocracias
especializadas, por vezes superpostas em seu campo de
competências legais. A meta de uma atuação integrada vem sendo
perseguida, tendo como marcos centrais a constituição do IBAMA,
do Ministério do Meio Ambiente, a lei do SNUC – sistema nacional
de unidades de conservação, ou a Resolução 237. Entre União e
estados, são diversos órgãos com histórias, filiações institucionais e
culturas técnicas muito diferentes. Mas é forçoso reconhecer que de
forma geral não há uma política ambiental integrada, em que os
instrumentos de gestão disponíveis em nossa ordem jurídica sejam
utilizados articuladamente. A desarticulação é o padrão geral entre
diferentes agências; mesmo dentro das agências, entre seus
diferentes setores, é raro encontrar, por exemplo, ações de
controle sendo direcionadas e executadas tendo como orientação o
planejamento ambiental; utilizando como instrumento auxiliar a
educação ambiental, e recebendo o feed back do monitoramento.
Dos instrumentos de gestão disponíveis, o mais utilizado e mais
visível é o controle. É também o mais conflitivo. O planejamento
ambiental parte de uma dada realidade e propõe metas; nesse
sentido, incorpora a não conformidade e coloca a perspectiva de
seu enquadramento. O controle trata de enquadrar as atividades
nas normas e padrões existentes, podendo recorrer, como já
comentado, a TACs, com os limites deste instrumento.
Portos lidam no dia a dia com grande número de agências de
controle. Controles de poluição, controles de desmatamento,
controles de usos de recursos naturais, unidades de conservação
terrestres e eventualmente marinhas, bens culturais protegidos,
sistemas de recursos hídricos, vigilância sanitária, e cada ramo por
vezes unindo (?) esferas federal, estadual e municipal. Sendo a
gestão ambiental portuária um novo campo de atuação, à
perplexidade dos atores econômicos se soma a perplexidade dos
agentes encarregados de controles para os quais as agências e as
equipes estão despreparadas e não equipadas.
As diferenças gerenciais entre as agências ambientais de controle,
quando ocorrem entre diferentes estados brasileiros, podem

inclusive tornar-se fator de competição perversa, na possibilidade
de prática de tarifas mais vantajosas por parte de portos dos quais
não é exigido o mesmo padrão de controle de outra região.
Dificuldades que já eram sentidas em outros tipos de
empreendimentos tornam-se mais agudas no licenciamento de
atividades portuárias. Um EIA-RIMA de ampliação portuária em
região de conurbação localizada em espaço de estuário é um bom
exemplo. De um lado, a área de avaliação de impactos do órgão
licenciador se ressente da dificuldade em avaliar caso a caso as
propostas de ampliação, cada novo terminal proposto, pois é óbvio
que se desenha um conjunto de impactos na articulação do novo
conjunto de empreendimentos, que supera em muito o impacto
específico de cada terminal. Do lado dos empreendedores, e da
autoridade portuária, sente-se falta de um planejamento territorial
prévio por parte da agência ambiental, que estabeleça as
possibilidades de expansão dentro das quais o porto orientará os
projetos específicos. Diretrizes! Clama um lado. Diretrizes! Clama o
outro lado.
Passivos ambientais acumulados no tempo, que muitas vezes não
são da exclusiva ou principal responsabilidade dos portos, são focos
para impasses decisórios. São custos herdados do passado,
externalidades que agora desafiam à sua internalização e para
tanto demandam investimentos que fazem falta para a expansão
dos negócios.
O terceiro pólo decisório, o leque de entidades da sociedade civil,
encontra suas próprias dificuldades em participar desse processo e
acompanhar as decisões do licenciamento. Dos vários fatores a
considerar, para enxergar a dinâmica das atitudes neste campo,
deve-se destacar a influência ainda recorrente da mentalidade
preservacionista, os ideais de manutenção da natureza intocada
que tanta influência tiveram na primeira fase do ambientalismo
brasileiro e que ainda têm ressonância não só entre estes atores
mas nas formas de trabalhar a questão ambiental de diversos
setores, como a mídia. No senso comum, a palavra mais usada
quando se fala em meio ambiente é preservar. Num tempo em que
a palavra de ordem em relação aos ambientes brasileiros, via de
regra – infelizmente – deve ser transformar: transformar para
melhor, face a seu estágio de devastação, poluição, insalubridade.

Em verdade, o campo da sociedade civil é um leque de interesses
diversos, aparecendo, por exemplo, grupos cujo conflito com a
atividade portuária refere-se à disputa por recursos ou espaços,
como no caso de pescadores ou moradores de áreas próximas, cuja
dificuldade é fazerem-se ouvir ou mesmo ter acesso aos momentos
de decisão sobre empreendimentos que depois afetarão fortemente
suas vidas. Sempre que sejam grupos pequenos, ou de baixa
renda, sua situação gerará o sentimento de injustiça, dando lugar a
ações agressivas, que fogem ao campo do diálogo.
Outro aspecto relevante é a dificuldade de lidar em cada situação
com os condicionantes ambientais regionais. Portos, como o de
Santos, instalaram-se ou ampliaram-se no interior de conjuntos
naturais singulares em sua importância e, por isso, hoje
enquadrados em políticas de proteção como espaços absolutamente
prioritários. O porto pode estar fora das Unidades de Conservação,
mas seus acessos de carga enfrentarão este condicionamento – no
caso, a travessia da Mata Atlântica. O mesmo vale para conjuntos
históricos tombados no perímetro urbano, onde portos antigos
foram a origem das cidades coloniais cujos remanescentes agora
condicionam as estratégias de expansão das atividades dos portos
que explicam a existência das cidades... Trata-se de condicionantes
que simplesmente não podem ser ignorados, por seus valores
concretos e simbólicos, desafiando à sofisticação técnica e a custos
de empreendimentos diferenciados para sua superação; além de,
novamente, colocar em pauta os limites da gestão ambiental
governamental, já que afloram as precariedades dos trabalhos de
implantação das UCs, das políticas de patrimônio histórico, de
gestão urbana, etc..
Os fatores de conflito selecionados por sua importância dentre um
conjunto muito mais amplo ilustram aqui uma situação em que o
processo decisório está emperrado pela dificuldade de estabelecer
decisões
legitimadas
pela
sociedade,
num
contexto
de
complexidade em que a desejada velocidade para promover o
desenvolvimento mediante o incremento do movimento dos portos
esbarra na busca da conformidade ambiental. É imprescindível
focar a política ambiental como um processo de resolução desses
conflitos.

A favela Vietnam e outros aspectos de conflito no porto de
Santos
Uma favela encravada dentro da área do porto organizado de
Santos se chama Vietnam, e mantém uma disputa pelo acesso às
águas do estuário, na margem esquerda, num espaço nobre do
ponto de vista de possíveis ampliações das áreas de atracação de
navios. O nome se presta a simbolizar uma tensão que cerca as
relações da atividade portuária com os outros usos dos espaços
regionais.
A Baixada Santista mantém com a Grande São Paulo um grande
fluxo de passageiros, diariamente. Muita gente mora na região e
trabalha fora. Há também forte movimento de pessoas que vêm à
Baixada para executar serviços profissionais, além do público que
visita a região para passear. Para este numeroso público, as épocas
em que se intensifica o escoamento das safras são períodos em que
a chegada a Santos se complica com grandes congestionamentos
na Via Anchieta, iniciando-se na entrada do acesso ao porto na
altura do terminal da Alemôa. Um enorme número de caminhões
carregados fica paralisado, já que não há capacidade da estrutura
viária para permitir seu fluxo nem áreas de estacionamento
suficientes.
A repetição destes transtornos provocou a discussão de soluções
para estacionamento dos caminhões. A implantação de uma nova e
grande área para este fim, nas proximidades da estrada, dentro
dos limites do município de Cubatão, foi anunciada. Imediatamente,
um movimento de moradores do Jardim Casqueiro, o bairro
cogitado, surgiu, com a clara disposição de evitar esta nova
vizinhança. As razões do movimento se ligam ao receio de
fenômenos que poderiam vir associados ao pátio de caminhões:
explosão do tráfego viário, atração de prostituição e de bares para
atender à nova clientela, efluentes da lavagem de contêineres.
A paralisia do tráfego na área da Alemôa é um complicador dos
mais sérios para uma outra equação ambiental: o gerenciamento
de riscos de acidentes. No terminal de produtos químicos da
Alemôa, estão reunidas várias instalações perigosas, que recebem
e armazenam substâncias que podem dar lugar a vazamentos, que
eventualmente podem evoluir para casos de intoxicações,
incêndios, ou outras formas de conseqüências negativas para o
ambiente e a população. Estão sendo construídos planos de ação de

emergência que têm como componente básico medidas que
facilitem o tráfego para sair com extrema rapidez da região, de
forma a reduzir a exposição do público aos riscos. Num desses dias
em que tudo fica paralisado na estrada e nas vias da cidade, esta
aparenta ser uma missão impossível, para quem não tenha uma
forte confiança na capacidade dos engenheiros de tráfego e nos
gestores da moderna logística.
Em outra extremidade do porto, no Corredor de Exportações
situado junto à Ponta da Praia, área que se tornou um bairro nobre
de Santos, registraram-se repetidos episódios de conflito causados
pelo mau cheiro de polpa de cítricos, cujas emanações geraram mal
estar para moradores das vizinhanças. A CETESB, agência de
controle ambiental, e o Ministério Público, foram chamados a
intervir.
A nova administração municipal sinalizou com uma atitude de maior
interesse pelo desenvolvimento do Porto, o que gerou expectativas
positivas para a evolução das tensões entre as instalações
portuárias e os projetos de revitalização urbana na área central de
Santos. Usos de antigos armazéns e configurações das vias de
tráfego são exemplos de pontos de discussão, num contexto em
que a cidade vem se propondo a valorizar sua parte histórica, sua
configuração de cidade que cresceu justamente em função da
vitalidade do porto do café de outras quadras históricas, tentando
reverter o sucateamento do velho centro.
Este tipo de política faz parte do esforço das autoridades locais para
desenvolver novas alternativas econômicas, como o incremento do
turismo, para fazer frente à crise do emprego. Na década de 90, o
Porto de Santos ampliou seu movimento em 50%, enquanto a
massa salarial associada à atividade decresceu na mesma ordem de
grandeza, no mesmo período. A sociedade local ainda vive a
perplexidade já passada por outros lugares, como as cidades que
abrigam parques industriais automobilísticos, diante dos fenômenos
de automação e mudanças gerenciais que acarretam a extinção
massiva de vagas de trabalho. Ampliando seu movimento na era do
contêiner, o Porto ocupa vorazmente os espaços numa região
estuarina, substituindo por estruturas e espaços para depósitos de
cargas os ambientes de mangue, essenciais à manutenção da
pesca. O conflito territorial, que se manifesta em diferentes locais e
mobilizando atores diversos, expressa a disputa pela base de

recursos ambientais para suportar as diferentes estratégias de
sobrevivência.

Propondo uma Discussão sobre a Agenda Ambiental Local e
os Desafios da Concertação.
A política do Ministério do Meio Ambiente para promover as
Agendas Ambientais Locais tem como eixo a diretriz de que os
portos devem desenvolver este plano de ação estabelecendo
pactuação, entendimentos claros em torno de conteúdos e prazos,
com as agências ambientais e com os principais atores em cada
realidade. O primeiro passo para este trabalho é acordar um
Roteiro da Agenda Ambiental Portuária: os temas que a integrarão,
os atores que serão convidados a participar, e os mecanismos
adotados para sua validação.
Tomando como base a abordagem dos ganhos mútuos para
resolução de conflitos (Susskind e Field, 1997), desenvolvida nos
trabalhos do Consensus Building Institute (M.I.T./Harvard Law
School) e adotada como linha de apoio pela Sustainability
Challenge Foundation em seu programa internacional de
gerenciamento da sustentabilidade, podem-se destacar alguns
pontos de referência para discutir alternativas de gestão cujo
instrumento central seja o desenvolvimento da Agenda Ambiental
Portuária.
Identificar os interlocutores; conhecer suas necessidades, medos e
interesses; colocar-se no lugar do outro, para entender seu ponto
de vista; procurar organizar propostas em que existam
possibilidades de ganhos mútuos; desarmar a agressividade das
atitudes iniciais, construindo um clima respeitoso em que os
diferentes aceitem-se mutuamente como partes legítimas do
debate; organizar pautas de discussão amplas, que facilitem
convergências e estabeleçam a possibilidade de ganhos
progressivos, com o avançar do tempo. Estas são algumas das
recomendações básicas para a negociação, nessa perspectiva.
Desenvolver agendas ambientais pactuadas supõe organizar
processos democráticos de discussão, nos quais devem participar
todos os atores relevantes em cada situação. A identificação dos
interlocutores importantes e sua incorporação no processo é sinal

de respeito a seus direitos e ao mesmo tempo a base para que as
decisões que venham a ser adotadas sejam efetivamente levadas a
cabo, pois reconhecidas como legítimas. Setores deixados de fora
das decisões tenderão a buscar seus direitos na justiça ou por
outras formas não dialogadas.
Entendimentos têm maior chance de se desenvolverem se a pauta
das discussões não se limitar aos pontos mais polêmicos, aqueles
que polarizam as posições e trazem os debates para o campo das
fortes emoções, quando é difícil para os interlocutores dialogarem
calmamente. Organizar pautas amplas, com horizontes temáticos e
de tempo mais dilatados, é essencial para facilitar a convergência
de posições. Se os interlocutores convergem para os objetivos mais
amplos
e
para
metas
que
possam
ser
alcançadas
progressivamente, então é tempo de trabalhar os aspectos mais
polêmicos, pois os interlocutores terão superado a animosidade
inicial.
Estas linhas de comportamento, selecionadas de um leque mais
amplo de técnicas de negociação cujo exame exaustivo não é
objeto deste trabalho, conduzem a algumas idéias básicas para a
discussão da melhor estratégia para desenvolver uma agenda
ambiental portuária que possa efetivamente amadurecer mediante
concertação.
Conforme a perspectiva de quem analise, a regularização de uma
atividade dando-se um prazo para atendimento de certos
parâmetros pode ser a perpetuação de um processo que se arrasta
ao longo do tempo, pautado pelo descaso com os limites
ambientais; ou pode ser um passo para um gradual
aperfeiçoamento do desempenho ambiental da atividade. É a
inserção deste ponto num conjunto mais amplo de compromissos e
decisões que confere um sentido ao processo, que possa ser
reconhecido e legitimado pelos mais diferentes atores.
Preservar ou não preservar um trecho de mangue ou um casarão
histórico; construir uma via de acesso com um determinado traçado
específico, são decisões pontuais, absolutas. Manter e recuperar a
vitalidade de um sistema estuarino, revitalizar um centro histórico,
ampliar as condições de acesso de carga, são propostas mais
amplas e adaptáveis em suas conformações localizadas. Aceitam
flexibilidade ponto a ponto e distribuição no tempo, sem

necessariamente comprometer seu alcance. Pode ser mais fácil
construir consenso no segundo caso que no primeiro.
Para facilitar a visualização desta idéia, vejamos o exemplo da
política ambiental do porto de Sydney, recuperada no trabalho
sobre “Modelos internacionais de gestão ambiental portuária”
(MMA, 2005).
A gestão ambiental da Corporação Portuária de Sydney é realizada
através de um sistema de gestão ambiental (SGA) baseado na
norma ISO 14001. As principais atividades estabelecidas têm como
tema: qualidade da água; qualidade do ar; ruído; biodiversidade;
erosão costeira; contaminação do solo e remediação; substâncias
perigosas; uso de recursos; outras atividades em que estão
inseridas o cuidado com as áreas de importância histórica, o
paisagismo e a educação ambiental dos funcionários, o apoio a
eventos
comunitários
(exposições,
museus,
festivais,campeonatos,regatas, etc.). Além destas atividades do
SGA, a Corporação Portuária de Sydney reconhece os interesses
distintos dos diversos usuários do estuário de Sydney. Dessa
forma, a CPS apóia a proposta do Departamento Estadual de
Planejamento, que elaborou uma política de gestão integrada para
esse estuário. Nessa política, o cenário futuro desejado para o
estuário de Sydney envolve quatro aspectos centrais: um estuário
com ecossistemas e biodiversidade preservada (componente
natural), um estuário que é cercado pela maior cidade do país
(componente urbano), um estuário que seja de fácil acesso às
pessoas (componente humano) e um estuário que deve continuar
sendo um foco gerador de oportunidades de trabalho (componente
econômico). Assim, entende-se a indústria marítimo-portuária
como sendo um dos diversos usos legítimos desse corpo d’água,
uso esse que tem papel vital para o crescimento econômico e de
melhoria de vida dos australianos. Dentro dessa perspectiva, o
planejamento integrado do estuário prevê a garantia do espaço
para a ampliação da infra-estrutura portuária, garantindo condições
para que esta seja moderna, de alta qualidade e competitiva, sem
deixar de reconhecer e atender aos anseios de outros setores da
sociedade”.
Em seu conjunto, esta política ambiental cumpre dois papéis
básicos em relação à dinâmica de conflito ambiental.

As responsabilidades da atividade por afetar negativamente a
qualidade ambiental são assumidas, mediante vários tópicos
específicos.
A visão de sustentabilidade, respeitando os conjuntos de recursos
de uso comum e reconhecendo que outras economias devem ser
suportadas pelos mesmos, completa e dá sentido aos resultados
específicos das ações da categoria anterior.
Ainda que num momento inicial haja um volume muito maior de
ações detalhadas no SGA, voltadas a corrigir, atenuar e prevenir
problemas negativos pontuais (responsabilidade e compromisso da
atividade com os próprios impactos), o claro enunciado de
participação e apoio à plataforma para o estuário e a região
demonstra respeito pelos demais atores sociais e econômicos, e
estabelece o horizonte de tempo que passa a orientar as
expectativas de desempenho, além de comunicar o compromisso
maior com a melhoria geral das condições ambientais.
O porto assume sua responsabilidade como ator econômico de
grande peso na dinâmica territorial. Além disso, incorpora na pauta
de discussões o conjunto de intervenções da sociedade no
ambiente, o que ademais situa cada participante do debate como
um dos sujeitos no campo dos problemas e no campo das soluções.
Em suma, o que se coloca como aspecto estratégico para uma
pactuação em torno de uma agenda ambiental é como conquistar a
possibilidade de que o porto se torne um dos participantes de uma
aliança a favor da sustentabilidade em escala regional. Nessa
operação, que só se torna possível se o porto efetivamente assumir
esta diretriz de gestão, criam-se condições para que os avanços
pontuais sejam legitimados como parte de progressos gradativos
rumo à melhoria da qualidade ambiental e ampliação das
oportunidades de desenvolvimento e inclusão. Os ganhos de
competitividade da atividade, que envolvem inclusive as mudanças
tecnológicas que redefinem o perfil e o número das vagas de
trabalho, e a expansão destes negócios – que são os benefícios
esperados e almejados pelos segmentos que vivem da economia
portuária - deixam de ser ameaças reais ou imaginadas para os
demais ramos da economia efetiva ou potencial da região, e seus
protagonistas, e para a conquista de melhores condições
ambientais e de qualidade de vida em geral. A economia portuária
precisa agora ser dinamizada para poder cumprir o papel que lhe

cabe no financiamento da melhoria ambiental da região,
modernizando-se, arcando com seus passivos e colaborando para
que os demais potenciais econômicos se desenvolvam.
Estas são algumas das questões a serem colocadas para a
discussão da Agenda Ambiental para o porto de Santos, processo
que se inicia, e permitirá que se acompanhe como as estratégias
dos diferentes atores serão mais ou menos facilitadoras para a
construção de entendimentos, sem dúvida um desafio central para
a equação do desenvolvimento regional.
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Capítulo 13
Conflitos ambientais das atividades portuárias e política de
gerenciamento costeiro*

Introdução
Administração ambiental portuária, um novo campo da política
ambiental brasileira.
“...brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar;... o mar é de
quem o sabe amar...”
Milton Nascimento/Leila Diniz
“Um cafuné na cabeça, malandro, eu quero até de macaco”
(Sentinela)
A conservação dos recursos do mar é conteúdo importante do
raciocínio
estratégico
sobre
nossas
alternativas
de
desenvolvimento. Na década de 80, a Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar, cuja Secretaria é ocupada pelo Ministério
da Marinha, iniciou o desenvolvimento de duas políticas correlatas,
destinadas a este fim: a política setorial de recursos do mar e a
política nacional de gerenciamento costeiro. Ambas as iniciativas se
relacionam aos acordos e convenções internacionais sobre o
aproveitamento do mar e das zonas econômicas que podem ser
utilizadas pelos países, redefinindo os anteriores entendimentos
sobre mar territorial.
A preocupação com a qualidade ambiental da zona costeira vem do
reconhecimento das características ecológicas da vida marinha. Aí,
como nos ecossistemas terrestres, a produtividade ecológica dos
diferentes espaços é desigual. Há regiões em que há mais
transformação de energia e matéria em outras formas de matéria e
energia; num deserto, a vida se multiplica menos e com menor
diversidade que numa floresta tropical úmida. Em alto mar, a
produtividade biológica é semelhante à dos desertos. É na zona de
costa, onde ocorrem as interações terra-mar, que a cadeia
alimentar marinha se inicia, a partir de uma enorme atividade de
fotossíntese das espécies vegetais, muitas delas de pequeno porte.

Escapa muitas vezes ao senso comum que a fotossíntese que
ocorre no mar, especialmente na zona costeira, produz a maior
parte do oxigênio de nossa atmosfera. Ou que os cardumes que
aproveitamos para a pesca dependem, para sua renovação, da vida
que ocorre nessas regiões. Por sua vez, os espaços naturais
costeiros têm diferentes graus de contribuição para este conjunto
de fenômenos vitais, devendo-se reconhecer a importância
ecológica extraordinária dos ecossistemas estuarino-lagunares,
onde as águas doces e salgadas se encontram e se misturam e
formações como os manguezais desempenham funções que muitos
comparam à de berçários das espécies marinhas, por fornecerem
abrigo, nutrientes e outros fatores ambientais propícios a múltiplas
espécies em diferentes estágios da reprodução e crescimento.
Não menos importante que os fenômenos de renovação da vida
ligados aos processos ecológicos é o fato da costa guardar também
uma memória cultural de nossa história, monumentos construídos
que documentam, como bem lembra a estudiosa Judith Cortezão, o
namoro do homem com a natureza no território brasileiro.
As águas calmas fizeram dos estuários tropicais os portos que
articularam ao longo da história nossa economia ao exterior. Nas
recentes décadas, um estilo de desenvolvimento predatório fez
dessas estruturas e atividades grandes pólos econômicos e ao
mesmo tempo concentrações de práticas poluidoras, combinadas a
outras infra-estruturas de extração de recursos naturais, transporte
e áreas de instalações industriais. Por diferentes razões, todas
ligadas às limitações da política ambiental brasileira, os controles
ambientais sobre as atividades portuárias foram até recentemente
iniciativas fragmentadas e de alcance parcial, incapazes, portanto
de inserir satisfatoriamente fenômenos tão decisivos para a
qualidade ambiental da costa brasileira em planos de
desenvolvimento cujo objetivo seja harmonizar atividade
econômica e características do meio ambiente, numa perspectiva
sustentável.
A agenda ambiental portuária é uma iniciativa governamental que
surge recentemente no contexto do Programa Nacional de
Gerenciamento Costeiro, visando levar os portos brasileiros a
desenvolverem sua administração ambiental, de forma abrangente
e compatível com o zoneamento ecológico-econômico da costa.
Entre outras características definidas em função da experiência do
trabalho de gerenciamento costeiro até aqui amadurecida, esta

agenda portuária propõe um papel ativo em seu desenvolvimento
para os diferentes setores das comunidades afetadas/envolvidas
com a vida dos portos, em especial as universidades.
Um dos aspectos de interesse no acompanhamento dessa nova
etapa na vida do porto de Santos é a multiplicação das experiências
de gestão ambiental empresarial que vão sendo implantadas nos
terminais privatizados, ensejando uma discussão sobre o papel
deste tipo de iniciativa na redefinição das relações do porto com a
cidade e com os mercados extra-regionais, a partir de suas
repercussões na qualidade dos espaços estuarinos.

Crise ambiental e degradação da costa brasileira
A degradação dos ambientes naturais e construídos da costa é uma
das manifestações da crise ambiental vivida pelo país, que se
associa ao caráter predatório do processo de desenvolvimento
experimentado a partir da configuração do pós-guerra, quando as
grandes empresas localizadas nos países mais dinâmicos do mundo
capitalista passam a transferir suas plantas para os países
periféricos. Esse movimento, que caracteriza na abordagem
cepalina o “estilo de desenvolvimento transnacional” (Sunkel,
1984), tem entre outras características a transferência de
processos de transformação marcados por um alto potencial de
impacto ambiental, por tratarem-se de tecnologias antiquadas no
que se refere à geração e controle de resíduos e efluentes, além de
intensivas no uso de recursos naturais e energia. O padrão de
localização dos parques industriais assimilados nesse contexto pelo
território brasileiro se definiu por alto índice de concentração
espacial (Santos, 2001), e pela escolha de locais em função de
vantagens como a proximidade de mercados ou facilidades de
escoamento/fornecimento de produtos e matérias primas, como no
caso dos portos. Isso acarretou também a concentração das cargas
poluidoras e seu despejo em ecossistemas de grande
vulnerabilidade, como os estuários.
A decorrente concentração espacial da oferta de empregos atraiu
movimentos migratórios, para os quais contribuíram também as
mudanças na agricultura, fortemente mecanizada e quimificada,
utilizadora enfim de capital intensivo, e, portanto concentradora da
propriedade e poupadora de mão de obra. A dinâmica das novas

fronteiras agrícolas e de garimpo, impulsionadas também pelas
estratégias de viés geopolítico das administrações do ciclo militar,
incrementou por sua vez este aspecto demográfico fundamental da
relação sociedade/ambiente do Brasil atual: a mobilidade da
população, construindo e reconstruindo assentamentos precários
nas periferias das cidades do automóvel (Martine, 1993; Hogan,
1999).
O risco ambiental, associado a fenômenos naturais amplificados
pela urbanização caótica (como no caso de enchentes e
escorregamentos de encostas de morros) ou aos acidentes
tecnológicos, distribui-se desigualmente entre os diferentes
segmentos da população. Como outros países latino americanos,
temos os males ambientais do superconsumo convivendo com os
males ambientais do sub-consumo. A insalubridade ligada à
convivência com o lixo e os esgotos nas áreas pobres está tão
presente quanto os impactos associados ao desperdício dos padrões
de consumo dos estratos de maior renda. Problemas ambientais de
primeiro mundo e de terceiro mundo conferem a nossa realidade
peculiaridades em relação às características gerais da sociedade do
risco, descrita por Ulrich Beck (1998): atingimos a disseminação do
risco sem que as carências básicas das maiorias tenham sido
mitigadas.
A costa brasileira, que guarda as marcas mais antigas de um
povoamento europeu predatório desde os primeiros momentos,
vive nas últimas décadas um novo movimento de ocupação, que
está em curso, impulsionado não apenas pelos grandes projetos de
impacto que combinaram pólos industriais a portos, rodovias e/ou
ferrovias, articulados conforme o caso a novas frentes de produção
agrícola ou extração de minérios, e em certos casos
empreendimentos de geração de energia. Novas facilidades de
acesso favoreceram um surto de urbanização, conduzida pelo uso
especulativo dos recantos “isolados” tornados próximos dos
grandes mercados a partir da abertura ou asfaltamento das
estradas (Moraes, 1995). Expulsando dos terrenos junto ao mar
seus moradores tradicionais para vender residências caras, o
veranismo, turismo de sol e mar fortemente sazonal, trouxe
consigo os vários problemas ambientais relacionados ao turismo de
massa, configurados no desequilíbrio entre a oferta de infraestrutura – inclusive sanitária – e o volume concentrado de
visitantes nas temporadas de verão (Ruschmann, 1999). Em
algumas regiões, como o litoral norte de São Paulo, a construção

civil associada a este movimento de ocupação/especulação funciona
como fator de atração para fluxos migratórios que se mantêm no
tempo.
É drástica a mudança dos espaços costeiros a partir da instalação
dos processos de transformação, armazenamento e transporte de
produtos e matérias primas com maior ou menor potencial de risco
ambiental, e dos assentamentos urbanos estruturados com base
neste processo brevemente esboçado, em que se combinam a
segregação espacial dos segmentos de baixa renda com a
apropriação especulativa dos espaços mais nobres em termos de
atratividade paisagística, em todos os casos sem maiores
prudências no que se refere à liberação de diferentes formas de
poluição orgânica ou química, nas águas, no solo ou no ar;
desmatamentos, aterros de áreas úmidas; descaracterização
cultural e urbana; desalojo e marginalização de populações
tradicionais. A atividade pesqueira enfrenta a redução de cardumes,
associada às diferentes formas de poluição e devastação em que se
inclui a própria pesca predatória.
O litoral paulista faz parte da porção de costa brasileira que abriga
os remanescentes da mata atlântica, protegidos formalmente e
integrantes de uma Reserva da Biosfera decretada pela UNESCO,
mas cujo patrimônio de diversidade biológica, similar à da
Amazônia, se vê constantemente ameaçado por esta dinâmica
devastadora. É comum encontrar conflitos em relação às áreas de
Parque que protegem a mata atlântica, patrocinados pelos
interesses que constroem a partir das planícies costeiras as cidades
do lucro, e que encaram os limites ambientais de usos como
entraves ao desenvolvimento (Cunha, 1996; Dias e Padovan,
1995).
A costa brasileira assim aparece como uma verdadeira frente de
ocupação e mudança do território. Este fenômeno passa agora a
ser alavancado pelo elenco de alterações institucionais e nos
padrões de gerenciamento dos portos, que atingem as técnicas e as
relações de trabalho, e de forma geral prometem redefinir as
repercussões destas atividades na economia e no uso dos recursos
das regiões em que se inserem, inclusive as próprias cidades que
os abrigam.
O porto de Santos, historicamente um elemento articulador das
configurações espaciais no conjunto da região estuarina da Baixada

Santista – tendo sido um dos fatores de origem, por exemplo, da
própria instalação do pólo de Cubatão (Goldenstein, 1965) - trilha
um caminho por onde já avançaram outros grandes portos do
mundo. A conteinerização das cargas, a automação dos processos,
o uso da telemática no controle dos sistemas de trabalho, são
aspectos de uma mudança tecnológica e operacional com foco na
eficiência de áreas portuárias que passam a ser centros de
logística, articulando redes de transportes de terra, ar e mar, a
serviço de fluxos internacionais de bens, cujo gerenciamento lança
mão em escala crescente de infra-estruturas de telecomunicações e
tecnologias de informação (Meyer, 1999). Essas mudanças têm
amplas repercussões sobre a vida dos lugares, seja por alterarem
drasticamente o volume e o perfil das oportunidades de trabalho,
seja por acelerarem o tempo da economia e da vida cotidiana,
criando o ambiente que Milton Santos define como o meio técnicocientífico-informacional (2001).
As conexões entre as novas e as antigas economias e suas
repercussões na costa compõem o contexto em relação ao qual
procura atuar a política do gerenciamento costeiro.

Gerenciamento costeiro como evolução da política ambiental
A proposta do gerenciamento costeiro traz uma promessa de
evolução da administração ambiental brasileira, marcada pela
superposição de atribuições entre diferentes compartimentos
burocráticos e ao mesmo tempo pela falta de cooperação e visão
integrada capaz de reunir as intervenções destas mesmas
burocracias numa política abrangente de qualidade ambiental.
Tais características são herdadas da fase em que o estado brasileiro
foi sócio da economia predatória, criando, no período autoritário, as
condições de estabilidade sociopolítica requeridas para o ciclo de
investimentos estrangeiros e alocando os investimentos em infraestrutura que alavancaram os novos pólos de desenvolvimento
numa perspectiva de maximização dos usos do território. Esta era a
fase em que o discurso oficial comemorava a poluição como o
“preço do progresso”, e o Brasil liderava, na Conferência sobre
ambiente humano em Estocolmo, em 1972, um bloco de países que
se opunha às idéias de limitar o crescimento econômico, em função
dos problemas ambientais que já se desenhavam com alcance

global. A política ambiental do período se caracteriza por tentar
responder às denúncias dos casos de poluição e devastação – cuja
repercussão eventualmente poderia afetar os financiamentos
externos para os grandes projetos de impacto – com a criação de
uma agência voltada ao equacionamento da poluição, mas com
poucos poderes hierárquicos em relação ao conjunto da
tecnoburocracia desenvolvimentista. Reunião de especialistas
dedicados a temas específicos, esta Secretaria teve via de regra
uma ação despolitizada e concorrente com outras agências préexistentes, como a Superintendência da Pesca ou o Instituto de
Desenvolvimento Florestal, IBDF, na melhor tradição de uma
burocracia personalista e patrimonialista (Guimarães, 1986).
Muitas das bases conceituais e legais do Sistema Nacional de Meio
Ambiente, desenvolvidas em parte pelos técnicos destas agências,
só passariam a ser postas amplamente em prática com o avanço do
processo de democratização, que teve no movimento ambientalista
uma das energias impulsionadoras. Esta força, com a ascensão ao
poder de governadores eleitos, passava a influenciar nas novas
conformações dos órgãos oficiais, especialmente através da
constituição de Conselhos de meio ambiente abertos a entidades
não governamentais, além de colocar em funcionamento de forma
sistemática, já no governo Sarney, o Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), cuja primeira resolução instaurou o Estudo de
Impacto Ambiental como instrumento de licenciamento para
grandes projetos.
O ápice da expressão do movimento ambientalista como
transformador do estado brasileiro se daria na Constituinte,
mediante a conquista de um capítulo dedicado ao meio ambiente,
além da presença deste parâmetro em diversos outros capítulos e
através ainda das novas divisões de responsabilidades entre os
níveis da Federação, o que criou condições para a descentralização
da política ambiental (Cunha, 1996, Machado, 1991). Na opinião
pública, a eclosão do tema meio ambiente ocorreria em 1992, com
a Conferência Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento no Rio de
Janeiro. Em paralelo a este evento, ficaria também evidente a
diversificação de atores envolvidos com a questão ambiental, que
agora passavam a ir muito além dos ambientalistas tradicionais
(Viola e Leis, 1992; Leis, 1996).
O arcabouço legal destinado aos controles de poluição,
desenvolvido em boa parte ainda antes da democratização do país,

combina instrumentos administrativos, centrados na necessidade
de licenças ambientais, com a obediência a critérios técnicos
(padrões de qualidade e normas de emissão) que de forma geral
foram copiados da legislação estrangeira, em especial norte
americana (Monosowski, 1989; Zulauf, 1994). Sua aplicação
passou a ter amplitude variada nos diferentes estados brasileiros
em função do maior ou menor grau de estruturação de agências
estaduais, da atuação supletiva do órgão federal, e da abertura das
agências de meio ambiente às pressões e reivindicações dos grupos
de cidadãos (Ferreira, 1998). A abertura à participação era uma
mudança cultural importante que desafiava os técnicos dos órgãos
ambientais, já que se vinha de uma era em que havia atividades de
interesse do desenvolvimento e da segurança nacional cujo controle
fora centralizado na União por decreto presidencial, em 1977.
A ideologia preservacionista de muitos dos tradicionais grupos
ambientalistas funcionou muitas vezes como obstáculo a um
acompanhamento mais constante das políticas de controle de
poluição, que por sua complexidade técnica e por não estarem
aparentemente relacionadas ao “verde”, ou seja, à preservação de
florestas e outros conjuntos naturais, eram mais difíceis e menos
interessantes como foco de atenção, em contrapartida à
implantação de parques ou estações ecológicas, enquadrados no
ideário que persegue a constituição de “paraísos” intocados
(Diegues, 1994).
Estes fatores ajudam a entender por que a política ambiental
brasileira apresenta-se como um conjunto de procedimentos
fortemente burocratizados, uma sucessão de guichês de
licenciamento e fiscalização cuja efetiva operacionalização não gera
confiança na melhoria da qualidade ambiental, necessariamente. As
mudanças institucionais, como a criação do IBAMA (Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), não
chegaram a resultar na construção de um patamar satisfatório de
desempenho integrado, como mostra o fato de em uma década de
existência este órgão ser objeto da segunda reavaliação
institucional, recentemente decretada.
Em relação a este contexto fortemente conflitivo, o gerenciamento
costeiro inova por adotar sistematicamente o uso do zoneamento
ecológico-econômico. Este é um dos instrumentos de gestão
ambiental previstos na legislação brasileira, que permite avançar do
conflito pontual entre projetos econômicos e critérios de

licenciamento, para estudar o conjunto dos ecossistemas de uma
região, identificar potenciais e vocações e propor uma distribuição
das atividades conforme as capacidades de sustentação ecológica.
Nesse sentido, é um instrumento de planejamento e de negociação,
abrigando um vasto leque de possíveis usos, dos mais
preservacionistas aos mais tolerantes em termos de alterações
ambientais, e comportando o reconhecimento de situações de fato
(usos atuais) e cenários desejados, horizontes de qualidade que
podem merecer prazos mais ou menos dilatados conforme as
relações de força entre os diferentes interesses em questão, a
disponibilidade de recursos e outros fatores que interfiram na
viabilidade das operações necessárias para atingir-se determinadas
metas (Moraes,1999; Filet, 1995).

Política de recursos hídricos
Outra ação governamental que incide sobre a vida dos portos, em
maior ou menor escala, é a política de recursos hídricos. Seu
escopo básico consiste em estruturar colegiados de interesses por
bacia hídrica, com representação de governos, usuários e entidades
da sociedade civil, de forma a estabelecer planos de gerenciamento
dos recursos hídricos, com adoção de alguns instrumentos de
gestão inovadores, como a própria cobrança pelo uso da água, na
expectativa de gerar atitudes mais responsáveis no que se refere à
economia de recursos hídricos (Muñoz, 2000). Esta política
representa uma evolução da anterior situação em que os usos das
águas eram decididos com forte influência de alguns usuários,
como os interesses das obras de geração de energia elétrica,
saneamento e irrigação, e embora ocorra novamente certo grau de
superposição com outros colegiados e agências de meio ambiente,
ao menos integra nos objetivos da ação proposta a perspectiva da
sustentabilidade ambiental.

Agenda ambiental portuária
Oriunda da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar –
CIRM, a agenda ambiental portuária responde às demandas postas
pelo programa integrado de modernização portuária, PIMOP.
Lembra que os portos do país fazem parte dos Corredores

Estratégicos de Desenvolvimento, respondendo pela movimentação
de 90 % do conjunto do comércio exterior do país, o que levará não
apenas a utilizar a atual rede de instalações, mas certamente à
necessidade de sua ampliação, com repercussões no meio
ambiente. A implantação de infra-estruturas novas acarreta, lembra
o documento, alterações na dinâmica costeira, com indução de
processos erosivos e de assoreamento e modificações da linha de
costa; supressão de manguezais e de outros ecossistemas
costeiros; dragagens e aterros; comprometimento do uso de
recursos ambientais por outras atividades, como turismo, pesca,
transporte local; alterações na paisagem (CIRM, 1998). As
operações portuárias têm impactos diretos que incluem acidentes
ambientais com derrames, incêndios, perdas de cargas; dragagens
e disposição de sedimentos dragados; geração de resíduos sólidos;
contaminações por lavagens de embarcações e drenagens de
instalações; introdução de organismos nocivos por águas de lastro
e passageiros contaminados; lançamento de efluentes líquidos e
gasosos. Tais impactos se ampliam, segundo o documento, quando
se analisa a indução da ocupação nas áreas retroportuárias e
adjacentes aos eixos de transporte, bem como o desenvolvimento
de atividades industriais e agrícolas associadas.
Para fazer frente a estes fenômenos, e coerentemente com o
andamento dos trabalhos do gerenciamento costeiro, a agenda
ambiental portuária propõe um modelo de gestão ambiental para os
portos, cujos parâmetros incluem a observância às políticas de
meio ambiente, recursos do mar e recursos hídricos, bem como às
convenções internacionais e ao plano nacional de gerenciamento
costeiro, destacando-se a compatibilização de propostas de
ampliação de portos com as diretrizes do zoneamento ecológicoeconômico da costa. Os planos diretores municipais são igualmente
evocados para fim de compatibilização dos planos de
desenvolvimento e zoneamento, e os de revitalização de áreas
portuárias; bem como a necessidade de monitoramento e controle
ambiental da atividade portuária, e a implementação de planos de
contingência para preparação e resposta em casos de acidentes. O
documento destaca a meta de implantação de normas de
qualidade, como as ISO 9000 e ISO 14000, que além de seus
reflexos
positivos
para
a
vida
portuária
aumentam
a
competitividade do porto em mercados cada vez mais exigentes.
Está assim aberta uma nova frente de política ambiental, dedicada
a um esforço global de equacionamento dos problemas ambientais

associados às atividades portuárias. Até então, de forma geral, os
portos não foram objeto de iniciativas de controle ambiental
amplas, em parte por pré-existirem à legislação ambiental, em
parte pela situação confusa de superposição de competências entre
os diferentes órgãos ambientais. Entre outras conseqüências
negativas, esta falta de controles traz o próprio desconhecimento,
por parte das comunidades de trabalhadores e moradores das
regiões portuárias, a respeito dos riscos a que estão submetidas
direta ou indiretamente.

As várias burocracias e os conflitos de usos na área
portuária
Em 1996, a Câmara Paulista do Setor Portuário dedicou-se, através
de um de seus grupos temáticos, a elencar as demandas para
desenvolver um plano de gestão ambiental da atividade. O
Relatório deste grupo elenca como intervenientes em relação a este
objetivo, na região de Santos, o seguinte conjunto de instituições:
Marinha do Brasil, CETESB (Companhia Estadual de Saneamento
Ambiental), IBAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente com
seus órgãos DEPRN (Departamento Estadual de Proteção de
Recursos Naturais, que controla os desmatamentos) e DAIA
(Divisão
de
Avaliação
de
Impactos
Ambientais),
DAEE
(Departamento estadual de Águas e Energia Elétrica), Comitê de
Bacia da Baixada Santista, Instituto de Pesca, Vigilância Sanitária,
Prefeituras Municipais, Conselho da Região Metropolitana da
Baixada Santista, SABESP (Companhia de Saneamento básico do
Estado), além da participação para fins de estudo e pesquisa de um
sem número de instituições. O documento identifica uma situação
de fragmentação dos instrumentos de gestão ambiental por todos
estes órgãos das três esferas do Executivo, bem como o aspecto
pontual e conflitivo dos interesses dos usuários das águas
estuarinas, em que se incluem as demandas reprimidas por
espaços habitacionais, que vão competir com o porto e as
indústrias pelos espaços remanescentes junto aos canais. Por tudo
isso, a Câmara apontava a ausência de uma política integrada de
meio ambiente para o porto, resultando em deficiente controle dos
impactos ambientais da atividade portuária (Câmara Paulista do
Setor Portuário, 1996).

A gestão ambiental desenvolvida pelas empresas que atuam
no porto: as respostas a um novo ambiente de negócios
Os contratos de arrendamentos de terminais que vêm sendo
assinados, atendendo à legislação de modernização dos portos,
exigem o estabelecimento de metas de gestão ambiental, através
das certificações de qualidade e meio ambiente (séries ISO 9000 e
14000). A implantação dos sistemas de gestão ambiental baseados
nestes critérios vem sendo desenvolvida pelas empresas, algumas
das quais encaminhando-se para a certificação relativa ao ambiente
interno e segurança dos trabalhadores. Isso configura uma
realidade peculiar, em que de imediato se destacam três pólos de
atuação: a agência estadual de controle ambiental, que vem
estruturando um esforço de acompanhamento e controle do
conjunto de atividades potencialmente poluidoras, inclusive aquelas
geradoras de riscos de acidentes; a Companhia Docas, dotada de
uma superintendência de qualidade e meio ambiente, responsável
pelas metas de qualidade de sua competência direta e em certa
medida pela articulação das iniciativas dos terminais privados; e os
programas de gestão adotados por cada empresa usuária do porto,
cuja contribuição para uma efetiva despoluição do ambiente
regional poderá ser progressivamente aferida, desde que exista um
trabalho sistemático e abrangente de monitoramento da qualidade
ambiental.
A exigência geral das certificações ambientais por parte do
programa de modernização dos portos ocasiona assim uma
experiência regional em que se poderá visualizar mais
concretamente, uma vez que o ambiente seja monitorado e sua
evolução de qualidade estabelecida, o efetivo alcance dos
instrumentos empresariais de gestão para a melhoria do ambiente.
Estes instrumentos surgem historicamente como resposta do
campo
empresarial
à
ascenção
dos
comportamentos
“ambientalizados” dos mercados consumidores, e especificamente
ao ambiente de discussão da idéia de desenvolvimento sustentável,
consagrada na Rio 92 como um horizonte que articula, e não mais
opõe, as esferas da economia e da ecologia (Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1988). A resposta
adequada aos desafios de qualidade ambiental é hoje um dado
reconhecido dos ambientes de negócios, em especial para
empresas que transacionam diretamente com mercados de paises
desenvolvidos (Andrade, R. et al, 2000).

O cenário dos conflitos ambientais na região
Um estudo sobre o esforço que se inicia para implantação da
agenda ambiental portuária permitirá assim não apenas
acompanhar as respostas ao desafio de equacionar estas atividades
com as perspectivas de um desenvolvimento sustentável, no que se
refere ao controle dos impactos ambientais negativos, mas uma
experiência que necessariamente terá seu alcance condicionado
pela capacidade dos agentes em enfrentar as diferenças de
interesses entre as agências públicas, os setores econômicos que
utilizam os recursos ambientais, as diferentes demandas da
comunidade, tudo isso contrabalançando as metas de desempenho
perseguidas no que se refere à movimentação de cargas e preços
praticados.
Nessa observação, algumas categorias de análise são desde já
estratégicas. A possibilidade de um controle efetivo dos riscos
ambientais, gerando em especial conhecimento dos mesmos pela
comunidade potencialmente afetada, que poderá assim capacitar-se
para influir nos parâmetros de redução destes mesmos riscos e
para agir em casos de emergências, é uma demanda que emerge
da compreensão dos riscos como dimensão central da crise
ambiental, hoje. Autores como Sevá (1989, 2000) acreditam estar
aí um desafio para a possibilidade de uma política ambiental
democrática, capaz de romper com a fatalidade da exposição aos
perigos.
A sustentabilidade como horizonte inclui, por outro lado, não
apenas o respeito aos limites ecológicos, mas também a geração de
possibilidades de bem estar para o conjunto da população, o que
implica em oportunidades econômicas diversificadas, associadas
aos diferentes usos dos recursos ambientais, como destacam linhas
de análise como a de Sachs (1993). Isso nos levaria a acompanhar
a compatibilização do espaço econômico do porto com as demais
vocações econômicas regionais, potencialmente geradoras de
oportunidades de negócios e trabalho. Incluem-se aí os negócios do
saneamento ambiental, que podem ser impulsionados por um
esforço de despoluição da região estuarina.
Já a discussão sobre os limites da política ambiental brasileira
contém questões como a trazida por Leis (1999), que identifica
justamente no uso de repertório basicamente regulatório por parte
das agências governamentais do setor a chave para entender as

dificuldades de avanço neste campo. Para este autor, é preciso que
técnicos de governo e ambientalistas descubram a negociação
ambiental, capaz de articular os interesses conflitivos envolvidos e
estabelecer
novos
consensos
em
torno
de
planos
de
desenvolvimento.
Esta é uma percepção que conflui com as alternativas de
operacionalização da proposta de desenvolvimento sustentável
difundidas pela Sustainability Challenge Foundation, entidade
vinculada ao governo holandes e ao Massachussets Institute of
Technology, cujo programa de gerenciamento da sustentabilidade
capacita pessoal de diferentes países para a negociação de conflitos
ambientais, na perspectiva de que a sustentabilidade deve ser vista
como uma construção progressiva, em que nos aproximamos
gradualmente de novos patamares da relação sociedade/natureza,
mediante a concertação entre diferentes atores que só pode existir
se o jogo de ganha/perde da economia predatória der lugar a um
jogo ganha/ganha, de soma positiva, o jogo de múltiplos
aproveitamentos da economia sustentável (SCF, 1994; Susskind,
1996).
A discussão de opções gerenciais empresariais associadas ao meio
ambiente feita por Hart (1999) caminha nesta perspectiva, ao
lembrar que a reação aos tempos de poluição sem controle deu
lugar, numa primeira etapa, às regulações “end of the pipe”, ou
seja, aquelas geradoras de controles dos efeitos das atividades
econômicas. A esta seguiu-se a fase dos mecanismos mais
preventivos através de adoção de padrões de qualidade que
viessem integrar as considerações ambientais ainda nas etapas de
planejamento físico dos projetos produtivos. A etapa seguinte, diz o
autor, aberta diante de nós, é a etapa da sustentabilidade, um
enorme desafio e uma enorme oportunidade, em que a tecnologia e
os negócios poderão contribuir para resolver questões sociais e
ambientais mediante procedimentos gerenciais que evitem os
problemas administrativos que costumam gerar perdas de tempo
com atendimento a regulamentos ambientais, permitindo inclusive
que se explorem as oportunidades econômicas representadas pelas
demandas ambientais. A nova postura gerencial proposta por Hart
tem a negociação ambiental como um de seus parâmetros centrais,
fazendo parte de uma visão ampla da sustentabilidade que deve
levar os administradores a tornarem-se “sustainable leaders” (Hart,
1999, p. 86).

Estas possibilidades relativas ao repertório e às atitudes dos
diferentes atores regionais são um outro foco de interesse central
na análise dos conflitos ambientais associados às atividades
portuárias, num momento em que ocorre uma mobilização de
esforços
voltados
ao
equacionamento
ambiental
de
empreendimentos que articulam diferentes ramos da economia e
diferentes espaços regionais, tendo desta forma grande potencial
de repercussão.
Estes são aspectos centrais para um acompanhamento da
experiência de implantação da agenda ambiental portuária na costa
de São Paulo, visando avaliar seu alcance e as principais
dificuldades em sua dinâmica de desenvolvimento.
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