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Seminário Desafios da Engenharia diante  
da Legislação Ambiental 

 
22 de novembro de 2006 

 
Rosana Vazoller, presidente em exercício do Instituto Samuel Murgel 
Branco 
O Instituto Samuel Branco cumprimenta a iniciativa do IE pela realização do 
seminário Desafios da Engenharia diante da Legislação Ambiental neste ano 
de 2006. É um momento importante para nós, do Instituto Samuel Branco, 
cuja missão é gerar e disseminar conhecimento que permita conservar a 
integridade e a diversidade da natureza em prol do desenvolvimento 
sustentável. O Instituto Samuel Branco acredita, como diria o próprio 
professor Samuel, que não tem qualquer sentido a preservação ambiental 
independentemente da preservação da vida humana porque não é admissível 
que a sociedade humana pretenda preserva uma natureza em que ela própria 
não tenha lugar. É certo que a nossa crença foi o ponto de partida da união e 
do trabalho entre o IE e a equipe do Instituto Samuel Branco para realização 
do presente seminário. Agradecemos a confiança em nós depositada e, nesse 
período em que pudemos conviver, constatamos as inúmeras atividades do IE 
e acreditamos que, num futuro próximo, vai se somar as existentes outras 
atividades desafiadoras que contribuirão para a atuação do IE na área 
ambiental. Francamente desejamos que os resultados do presente seminário 
constituam numa semente importante no IE na elaboração de documentos para 
sistematizar um colegiado com atividades permanentes na área ambiental. O 
IE tem seu espaço como referência na formação de competências, nele nos 
parece fundamental agregar o estímulo aos profissionais que integram saberes 
e enfrentam dificuldades derivadas da harmonização do progresso com o meio 
ambiente. Tenho certeza de que todos procuram essa harmonia, como buscá-
la, mais uma vez lembramos que é através do conhecimento. A engenharia, 
nos últimos anos, congrega cursos de graduação em engenharia ambiental, as 
primeiras turmas das universidades públicas brasileiras estão saindo para o 
mercado nesses últimos dois, três anos. Assim, esperamos que o IE em breve 
possa considerar a formação da sua câmara técnica em engenharia ambiental.  
A temática de hoje é atual, sua importância é indiscutível, está nos jornais, nas 
revistas todos os dias, como promover o desenvolvimento em harmonia com 
as leis ambientais? O governo federal, há menos de uma semana, no jornal O 
Estado de S. Paulo, dia 18 de novembro, afirmou que quer mudar a legislação 
ambiental para permitir avanço na infra-estrutura que o país demanda. A 
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revista Época, desta semana, traz que o Brasil propõe ao mundo que os países 
ricos financiem a proteção das florestas e comenta que a idéia é boa, mas 
polêmica. E certamente o é. Temos que participar das proposições nacionais 
com elevado nível de conhecimento e conduta, é portanto necessário reunir 
representações do governo, juristas e legisladores, do setor acadêmico, das 
atividades privadas e do terceiro setor. O IE guarda em si um espaço evidente 
para esse fim, pois seu viés tecnológico, em muito, pode colaborar com uma 
agenda positiva no sentido de adequar progresso e legislação ambiental. O 
progresso traz a necessidade de inovação. Particularmente para muitos 
técnicos, a preocupação está em inovar o setor produtivo em comunhão com o 
meio ambiente, a tecnologia em seus diferentes setores e o meio ambiente, 
dentro de suas especificidades, resultando numa composição única. Há 
diversas experiências nesse sentido que são, podem e devem ser conhecidas e 
adotadas, porém há muito a ser criado e é inegável que os engenheiros 
brasileiros possuem um papel preponderante nessa direção. Os modelos 
inovadores devem buscar adequação nas leis. Essa conformidade, 
infelizmente, ainda passa pelo desconhecimento das leis ambientais e suas 
interpretações. 
Finalmente, agradecemos mais uma vez o IE, ao Dr. Eduardo Lafraia  pela 
confiança depositada no Instituto Samuel Branco, ao Dr. Cláudio Dall’Acqua 
pela confiança e companheirismo nos trabalhos, bem como ao Dr. Aluizio de 
Barros Fagundes e ao Dr. Paulo Ferreira, com quem dividimos, desde o início, 
a preocupação com a temática que hoje se apresenta. Agradecemos em nome 
do Instituto Samuel Branco aos convidados, debatedores e particularmente ao 
Dr. Alaor Caffé Alves, pessoa a quem demonstramos o nosso reconhecimento, 
entre tantos motivos profissionais, a amizade ambiental que manteve com o 
Prof. Samuel Branco em sua luta escrita e diária para nos fazer entender que o 
ser humano é parte do meio ambiente. A obra do Prof. Samuel registra, há 
mais de 30 anos, a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento. Para 
quem não o conhece, o Prof. Samuel fez História Natural na USP, foi 
professor da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, da Faculdade de 
Higiene e Saúde Pública da USP e colaborador da Escola Politécnica. Sempre 
esteve entre os engenheiros, muitas vezes confundido como engenheiro 
sanitarista, como biólogo. Ele considerava uma boa confusão.   
 
Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia 
Quero fazer um agradecimento especial ao Instituto Samuel Branco, em nome 
da Rosana aqui presente. Começamos a discussão deste evento há mais de um 
ano, gostaria de agradecer a equipe do IE que participou, cumprimentando o 
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Cláudio Dall’Acqua, ex-presidente do IE que se propôs a coordenar a 
discussão deste tema de tão grande importância.  
O IE está tentando mudar o sistema de comunicação, chegamos à conclusão 
que é muito difícil hoje em dia a locomoção das pessoas, temos um grupo 
seleto de pessoas que se prontificaram a vir, algumas já telefonaram dizendo 
que estão atrapalhadas ou no trânsito. Vamos levar os nossos eventos para os 
nossos sócios, estamos com transmissão ao vivo pela internet, pessoas de fora 
de SP estão acessando nosso evento que ficará gravado e ficará hospedado no 
site do IE durante um ano. Estamos mudando algumas salas do Instituto, 
transformando-as em estúdio, de forma que uma palestra como essa possa se 
feita só com a mesa e cada um de vocês, de suas casas, de seus escritórios, 
poderiam ter acesso. Temos tido experiências interessantes em outros eventos, 
com pessoal de fora do Brasil acessando e fazendo perguntas.  
Temos discutido no IE muitos temas fundamentais para o nosso 
desenvolvimento. Discutimos sobre abastecimento de água e aí apareceu o 
meio ambiente; fomos discutir o Rodoanel, e o meio ambiente estava lá de 
novo; fomos discutir a exploração de gás natural, também o meio ambiente 
apareceu; o porto de Santos, meio ambiente também; discutimos também 
sugestão de obras públicas, quantas obras paradas por limitações na legislação 
ambiental. Recentemente discutimos a matriz energética. Rosana acabou de 
falar que o presidente da República reclamou das obras paradas, estamos 
correndo um risco de um apagão porque há um controle mau montado nesse 
aspecto do meio ambiente. Vamos ter no dia 30 um evento em que vamos 
discutir o sistema de gerenciamento de recursos hídricos; no período da 
manhã, vamos discutir a Região Metropolitana de São Paulo, e, no período da 
tarde, vamos discutir o aqüífero Guarani. Tudo que se faz em engenharia mexe 
com o meio ambiente, este evento é oportuno, foi planejado para ficar para o 
fim do ano porque vamos trabalhar com um novo governo, tanto estadual 
como federal, vamos ter novas idéias, é o momento de trazermos propostas e 
lutarmos por elas. Mais importante que o evento são as suas conclusões e o 
nosso trabalho pós-evento. O seminário não é o fim, mas o meio para se 
chegar a algumas conclusões e, com elas, teremos uma bandeira para carregar 
e vamos carregar junto com o Instituto Samuel Branco. 
Recebo ligações de entidades de classe ligadas ao Instituto, estou vendo aqui o 
pessoal do Sinaenco presente, o Tadeu do Crea, o João del Nero, presidente do 
Sinaenco-SP, que é um sindicato que cuida dos planejamentos e projetos. Ele 
tem um mérito muito grande, foi presidente da Figueiredo Ferraz, empresa que 
fez o projeto da Nova Imigrantes. Esta empresa recebeu recentemente um 
prêmio internacional de uma obra com preservação de meio ambiente. Não 
temos mais que discutir a importância do meio ambiente, todo mundo sabe 
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disso, não cabe mais nessa discussão. A pergunta é como vamos defender o 
meio ambiente e usar o meio ambiente como motor do desenvolvimento, 
temos que fazer que o meio ambiente seja preservado, mas ele não pode ser 
usado politicamente para travar alguma obra ou às vezes até com má fé. É 
preciso uma legislação que permita uma empresa ter segurança jurídica, que 
permita uma empresa ou um órgão público siga todos os trâmites legais 
necessários e, quando terminar esses trâmites, ele terá segurança para investir 
no projeto. Numa reunião da Fiesp, eu brinquei que no meio ambiente nunca 
sabemos quando terminou o processo. Seguem-se todos os trâmites e então 
vem o promotor público questionando uma aprovação e com um agravante. 
muitas vezes. a legislação induz quem assina, quem aprova o documento a 
dizer não porque ele pode ser acionado por crime ambiental, ele tem que se 
defender pessoalmente. Temos que preservar o meio ambiente, mas não é 
possível ficar sem uma legislação que tenha um começo, meio e fim, uma 
legislação em que o funcionário público que está assinando um documento, 
aprovando uma determinada obra tenha segurança do que está fazendo dentro 
da lei e não ser questionado posteriormente sobre isso.  
Estou colocando aspectos operacionais do problema, são demandas que 
chegam ao IE através de entidades, de empresas e precisamos ter uma 
legislação ambiental consolidada. Uma provocação para o debate de hoje: 
como vamos consolidar essa legislação ambiental dentro de conceitos 
comuns? Temos que fazer uma legislação genérica ou temos que fazer uma 
legislação dentro dos conceitos comuns ou agrupando por especialidades? Um 
exemplo: sou um crítico feroz da lei de licitações 8666, que foi feita de forma 
genérica. Para comprar uma folha de papel, usa-se essa lei; para construir 
Itaipu, usa0se também essa lei. Isso gera distorções muito grandes, hoje está 
se contratando serviço de engenharia por pregão, é um absurdo. Gostaria que 
fosse discutido hoje como funciona a aprovação de uma obra menor e a 
aprovação de uma grande usina.  
Agradeço, sejam bem-vindos, temos uma grande tarefa pela frente, vamos 
chegar a algumas conclusões e. a partir delas. vamos trabalhar muito.  
 
 
Alaor Caffé Alves,chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Gral da 
Faculdade de Direito da USP – Universidade de São Paulo 
O tema da palestra é “A legislação ambiental e o estado da arte”. Esse foi o 
ponto referencial pelo qual vamos enfocar a questão ambiental.  
Temos o tema e a legislação ambiental como promotora do modelo de 
desenvolvimento para o século XXI. Evidentemente, em 20 minutos, não 
posso fixar, nem fazer observações no rol de leis de todas as ordens, leis 
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federais, estaduais e municipais porque seria uma tarefa hercúlea e talvez não 
fosse tão útil. Precisamos enfrentar os desafios específicos relacionados com o 
mundo legislativo, mas mais do que isso, não é com o mundo legislativo que 
devemos nos preocupar, mas com o direito. A lei é uma parte do direito, não é 
todo o direito. Se fosse, nem precisaríamos ter faculdade de direito, bastaria 
ler a legislação e teríamos o direito presente, mas não é verdade. Toda norma é 
uma resultante da interpretação de um texto normativo. 
Temos uma escolha por parte do órgão jurídico e então o juiz ou o legislador 
ou uma entidade, uma pessoa jurídica escolhe um dos sentidos. Esse sentido 
escolhido, determinado pelo órgão jurídico, passa a ser a norma jurídica, passa 
a ser o direito, portanto, o texto pode ter múltiplas interpretações. O código 
civil não é o texto que está lá escrito, é um conjunto possível de interpretações 
e decisões a respeito. Conforme a decisão envolvendo tal ou qual sentido, 
temos basicamente a norma jurídica, o direito. Portanto, o direito é uma 
resultante da interpretação, a norma jurídica é resultante da interpretação. Não 
podemos nos aproximar do direito se não for através da interpretação. 
A legislação é texto e como texto não prescinde dessas possíveis e amplas 
interpretações feitas pelos diferentes intérpretes, quer sejam do poder 
executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Daí vem a utopia de 
imaginar que possa existir um sistema fechado, um sistema perfeito de 
legislação. E, exatamente por isso, temos mais um desafio. Imaginar que a 
legislação ambiental seja a promotora do modelo de desenvolvimento. Ela não 
é promotora de nada, ela simplesmente condiciona, é condição para isso. 
Quem promove o desenvolvimento são os homens imersos nas suas estruturas 
sociais, nas suas estruturas culturais. Os homens não podem ser pensados 
como seres universais, isso não existe, os homens são diferentes, inclusive são 
movidos por interesses diferentes. Podemos ver aqueles que são movidos pelo 
interesse do capital, do mercado diferem completamente daqueles que são 
movidos pelo interesse do trabalho. Temos uma referência de capital e 
trabalho muito séria que vai determinar outras questões, especialmente 
distribuição de renda, que tem implicação muito grave com o próprio meio 
ambiente. Quem promove, portanto, são os políticos, são os interessados no 
processo ambiental e toda a comunidade na verdade, inclusive os empresários 
e os que lidam com a construção material e de serviços da própria sociedade. 
Não são todos que o fazem, apenas os que detém o poder de fazê-lo, o poder 
econômico e não simplesmente o poder cultural, o poder humano. É o poder 
econômico que está relacionado com o poder político, e o poder econômico 
influi no poder político. Grande parte do poder econômico tem o seu pólo 
poderoso, hegemônico que atua sobre a legislação e define uma legislação a 
respeito. O fato é que o meio ambiente não é dimensionado apenas pelo 
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interesse desse ou daquele grupo, normalmente ele tem uma dimensão mais 
universal. O meio ambiente, na verdade, não se compõe simplesmente dos 
recursos naturais, nem das ações humanas no meio ambiente. Ele é formado 
de uma postulação regrada pela Constituição, que é o equilíbrio dele, tanto que 
no artigo 225, da própria Constituição, consagra esse tipo de proposta, que 
diz: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Esse 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e meio de uso comum do povo, ou 
seja, é o equilíbrio do meio ambiente que é o bem de uso comum do povo, 
mas ele é constituído de bens privados, de recursos privados, de recursos 
naturais. O solo, por exemplo, as florestas, e esses recursos privados definem 
operações muito conflitantes dentro da sociedade. É por isso que a legislação 
está sempre com problemas porque não reflete sempre a realidade concreta e 
material do mundo. Porque o meio ambiente corresponde às exposições 
efetivas da realidade natural, dos recursos naturais, assim como das atividades 
centradas e concentradas dos seres humanos, especialmente nos centros 
urbanos. E aí vêm problemas graves e sérios porque o meio urbano tem a 
influência dos pólos econômicos, principalmente do capital urbano.  Grande 
parte da comunidade que vive nas cidades não tem o controle completo do 
meio urbano. Seriam os políticos, os gerenciadores urbanos, que atuam nesse 
sentido, mas os gerenciadores urbanos não são sempre motivados pela 
dimensão universal dos interesses de toda a cidade. Eles têm os interesses 
particulares, tanto quanto os donos das florestas, os donos das minas que vão 
explorar os recursos naturais dos mais variados. Esses recursos estão 
vinculados à iniciativa privada e, muitas vezes, há interesse pelos seus  
benefícios, muitas vezes, contrários às dimensões mais universais do próprio 
meio ambiente. E aí vem o conflito sempre e continuadamente, mais ainda, as 
atividades, o processo produtivo, a economia estão sempre em grande 
aceleração de transformação, de inovação em função das estruturas 
tecnológicas e científicas que atuam sobre o processo industrial, sobre o 
processo produtivo humano. Cada vez mais temos situações diferenciadas, não 
é possível nenhuma legislação tomar conta dessa situação de forma cabal, 
plena, total, não é possível, sempre tem que haver uma atuação dos produtores 
normativos para fazer face a esse desenvolvimento, a essa estruturação, a essa 
economia em efervescência constante. O sistema mercantil capitalista tem um 
desenvolvimento e uma dinâmica muito própria dele, não há como parar 
simplesmente assim, isso não pode ser estratificado ou paralisado, qualquer 
que seja a legislação. Portanto, o ser humano tem que estar sempre à ordem de 
uma cautela, de uma precaução, de uma prevenção permanente para que possa 
ajustar suas ações múltiplas e suas ações mútuas. Na verdade, a legislação tem 
que refletir as relações mútuas entre as pessoas, a legislação em si não tem 
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sentido a não ser em função dos próprios homens que atuam e que estão 
subordinados a ela. A questão ambiental vem desafiar grandes e sérios 
problemas, se antes tínhamos questões relacionadas com o plano social, o 
contraste entre as forças de produção, entre a dinâmica produtiva, entre as 
forças econômicas e as relações entre os homens. A dimensão tecnológica não 
é suficiente senão resolvida em função das relações entre os homens, que são 
relações sociais, relações econômicas calcadas, por exemplo, numa relação de 
propriedade. Não se pode esquecer a relação de propriedade dentro das 
relações sociais, a propriedade privada está sempre em contraste com o 
contexto geral e universal, às vezes, entrando numa comunhão relativa, boa, 
interessante e, às vezes, em grandes conflitos e aí a dificuldade enorme em 
ajustar o próprio direito para esse efeito, para resolver essas questões, mais do 
que isso, exatamente aquele processo que envolve, agora, a universalidade dos 
bens e não só em nível nacional, local, regional, mas a nível internacional, 
encontramos problemas da globalização que envolve situações cada vez mais 
emergentes sobre o ponto de vista da decisão que não está mais a nível 
nacional e regional, mas a nível geral e universal, não há um estado planetário, 
um estado mundial para resolver essas questões. É simplesmente uma função 
econômica, inclusive liberal, a dimensão de ações, de atividades, de decisões 
de caráter não só econômico, material, industrial de transportes, mas também 
de caráter financeiro enorme, que vai induzir os movimentos regionais, locais  
extraordinariamente acelerados causando problemas gravíssimos de 
deslocamento de pessoas, de capitais, de dinheiro, de recursos. Isso é grave e 
não temos uma legislação específica para dar conta disso. 
Uma coisa é imaginar uma legislação universal, pré-determinada que 
pressupõe um poder legislativo que atue sobre toda a comunidade. Esse 
modelo já está fazendo água, não há condições específicas de imaginar que a 
legislação, simplesmente universal por parte dos deputados, dos vereadores 
possa resultar conseqüências efetivas para o controle ambiental. A 
Constituição de 88, sensível a essa problemática, começa a articular novos 
meios de formulação normativa de atuação sobre o meio ambiente, por 
exemplo, os conselhos. Eles são vários, existem de toda ordem até da 
educação, o conselho de saneamento, os conselhos penais, ambientais; eles 
refletem a possibilidade de uma atuação da comunidade, além da 
representação e da participação. A representação política não é suficiente para 
dar conta dos problemas ambientais, cada vez mais abrangentes, é preciso que 
haja uma coragem muito mais estreita entre aquele que decide, as questões e 
os problemas ambientais. Um exemplo singular: antigamente o empresário 
podia tomar as suas decisões sem dar conta da dimensão social, da chamada 
iniciativa privada. Hoje, não é mais possível, aquele que tem iniciativa de 
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implantar uma fábrica, um empreendimento tem que fazer os EIA RIMA, 
estudos de impacto ambiental. Esses estudos envolvem como condição de uma 
licença e da possibilidade, inclusive que, se não houver a manutenção das 
condições iniciais, poderá haver mudança por parte da decisão governamental 
para desfazer aquele empreendimento. É um grande problema, um 
investimento de grandes capitais e num determinado momento, o poder 
público pode dizer que não dá mais porque da mutação, de um lado 
econômica, tecnológica e a mutação demográfica, a concentração humana vai 
levar em conta os efeitos que daquela implantação que pode, num certo 
momento, estar perfeito, mas, no momento seguinte, vai definir uma situação 
contraditória conflitante na condição ambiental daquela localidade. E como 
fica?  Apela-se para o direito adquirido, mas poderá haver direito adquirido    
que extrapole as condições de controle ambiental ou que extrapole os limites 
de tolerabilidade ambiental? É possível? Esse problema não é específico do 
direito, é um problema das exigências da sociedade de massas, grande crise, 
grandes problemas, a sociedade de massas envolve riscos cada vez maiores, 
por isso a própria responsabilidade tem que ser mudada, não pode haver uma 
responsabilidade puramente subjetiva, mas uma responsabilidade objetiva que 
envolve o fato de se ter que  suprir um evento danoso, fazer os ressarcimentos 
independentemente da culpa. Isso é um problema grave e sério, mas é 
resultante do problema da sociedade de massas. É uma estrutura que somente 
a tecnologia não consegue resolver, não podemos pensar que a tecnologia é a 
única forma invariável que possa ser acionada para resolver os problemas 
ambientais, é uma parte que está relacionada com as dimensões políticas, com 
as dimensões  sociais, com o processo de decisão entre os homens que não é 
harmonioso, é complicado, difícil, envolve classes sociais diferenciadas, 
envolve de um lado o pólo rico da sociedade, mas de outro lado o pólo pobre 
que é intenso. Como fazer? E a sociedade está muito relacionada com essa 
dimensão jurídica, de direito. O meu desafio é ampliar a dimensão dos temas 
da palestra para mostrar que não é a legislação especificamente o foco de 
nossa atenção, o foco é o direito dessas relações, fundamentalmente sociais, 
fundamentalmente econômicas, tecnológicas, mas dentro de um âmbito 
político que é muito diferenciado, conflitante, contraditório cujos interesses 
são muito diversificados. Não é possível imaginar que a legislação não tenha 
lacunas, a única forma de fazermos é essa dos conselhos, é preciso resolver os 
problemas de forma singular. Cada conselho resolve cada problema, cada 
questão, cada implantação, cada usina singularmente. Não é possível mais 
estabelecer leis, normas gerais suficientes para dar conta desses sistemas 
todos, por isso que o empresário que implanta uma fábrica num certo bairro 
para fazer tal produto, e o segundo não pode fazer porque ultrapassa os limites 
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da tolerabilidade ambiental, da sustentabilidade ambiental do bairro. Isso 
revela como a iniciativa privada, a propriedade privada sofre profundas 
restrições nesse processo. 
 
Tema: A legislação ambiental como produtora do modelo de desenvolvimento 
para o século XXI 
 
Filippe Augusto Vieira de Andrade, promotor de justiça da capital - 
Ministério Público do estado de São Paulo 
O tema é complexo e espinhoso, creio que podemos superar a questão da 
necessidade de se proteger o meio ambiente, as razões pelas quais devemos 
fazer essa proteção e também a própria função do MP. A função dos 
promotores e promotoras de justiça, dos procuradores da república. Se houver 
dúvida, estaremos à disposição nos debates. 
Na condição de debatedor focamos alguns pontos que reputamos de interesse 
para uma abordagem respeitosa diante da conferência feita pelo Dr. Alaor e 
destacamos alguns pontos, entre os quais o seguinte: foi mencionado o artigo 
225, da Constituição Federal. Na menção a esse artigo que trata do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado destacou-se que esse meio ambiente é 
constituído de bens privados como os recursos naturais. Esse é o primeiro 
ponto que gostaríamos de pronunciar: com o advento da Constituição de 88, 
surgiu um novo conceito no que tange aos bens, passamos de uma categoria de 
bens públicos e bens privados para um novo sistema que inclui não apenas 
esses dois tipos de bens, mas os bens chamados de fruição difusa, são os bens 
difusos dentre os quais o meio ambiente. Isso está na Constituição no artigo 
127 conjugado com o artigo 225, segundo eles são Dr. Celso Pacheco, nosso 
professor na PUC, Dr. Paulo Ferreira bem conhece. Os bens difusos se 
diferem dos bens propriamente denominados como públicos e privados, de 
modo que não existe mais aquela categoria única. Nesse sentido como 
conjugar a questão do direito de propriedade que foi mencionado também 
como direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? A Constituição 
Federal trata o meio ambiente como bem de uso, embora, no artigo 5º, inciso 
22, garanta o direito de propriedade. Concluímos que o meio ambiente dotado 
de seus valores, de seus atributos, tangíveis ou intangíveis, materiais ou 
imateriais, naturais ou manufaturados, enfim de qualquer ordem, inclusive 
integrantes do patrimônio cultural, não se insere na propriedade, não se 
confunde com o direito de propriedade. São atributos, são valores que podem 
estar inseridos dentro de uma propriedade pública, dentro de uma propriedade 
privada, mas não se confundem com o direito de propriedade. De modo que o 
proprietário público ou privado não tem o direito de devastar, de 
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descaracterizar, de poluir, de contaminar, de alterar de forma adversa as 
características do meio ambiente, que é, segundo o comando constitucional, 
bem de uso comum do povo de quem vive e de quem nem sequer nasceu. 
Segundo ponto, ainda dentro dessa linha, mencionou-se a propriedade privada. 
A Constituição da República garante o direito à propriedade eclesiástica, 
pública, privada no artigo 5º, inciso 22, já citado, todavia no inciso seguinte 
exige que propriedade tenha função social, que seria o absoluto respeito às 
normas urbanísticas, normas ambientais e quem controla isso? Quem controla 
se a propriedade está ou não tendo função social, se está ou não observando as 
regras disciplinadoras da ocupação, do uso do solo, do parcelamento do solo, 
da implantação e da operação de empreendimentos e das atividades 
potencialmente modificadoras do meio ambiente. Essa regra está na 
Constituição e quem faz esse controle é o poder público. Nesse foco, 
mencionamos os conselhos, aqui se propôs que os conselhos passem a 
gerenciar a disciplina e o controle das atividades potencialmente 
modificadoras do meio ambiente. Vamos tentar focar esses dois pontos: a 
propriedade vinculada à questão do controle e também a questão dos 
conselhos municipais, estaduais e nacionais. 
Cientes de que a propriedade não se confunde com o bem de uso, que é o bem 
ambiental, bem de uso de quem vive e de quem vai nascer. A Constituição no 
artigo 23, incisos 6 e 7, determina que o controle sobre as atividades que 
possam alterar as características do meio ambiente deverá ser feito, no caso do 
parcelamento, da ocupação e o do uso do solo urbano, pelos municípios, 
segundo consta no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. No que tange 
às demais atividades potencialmente causadoras de poluição ou utilizadora de 
recursos ambientais, o controle é determinado pelo legislador constitucional 
não apenas aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal e à união. Existe 
um comando constitucional que, dentro do artigo 23, traça uma competência 
material de execução de tarefas atribuídas a todos os entes federados de forma, 
absolutamente indistinta, do qual nenhum ente federal pode renunciar a essa 
competência que configura e retrata um poder, dever de agir; no caso do inciso 
6, na proteção do meio ambiente e no combate a qualquer forma de poluição 
e; no inciso 7, do artigo 23, da preservação das florestas, da fauna, da flora. 
Esse dispositivo desconhecido, não muito utilizado, deve ser conjugado 
juntamente com o artigo 225, parágrafo 1º, da Constituição da República que 
determina uma série de incumbências ao poder público (município, estado e 
união) dentre as quais a utilização dos espaços territoriais especialmente 
protegidos, as unidades de conservação, reserva legal, as áreas de preservação 
permanente. Isso tem trazido uma série de debates, infelizmente vimos o 
presidente da República lançar mão de uma frase. Ele vai modificar a lei 
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ambiental para destravar empreendimentos. Ora, não estamos com medo 
nenhum, ouvimos no hino nacional que nenhum filho brasileiro vai fugir à 
luta, e a luta pela defesa do direito passa pela defesa dos cânones de ordem 
constitucional. Nenhuma lei ordinária pode alterar, suprimir competências 
constitucionalmente traçadas. E a nossa Constituição da República determina 
de forma clara que o controle das atividades potencialmente modificadoras do 
meio ambiente está cometido a todos os entes federados. Existe o parágrafo 1, 
do artigo 23, que prevê a hipótese de lei complementar que está sendo 
anunciada. Será bem vinda uma lei complementar, que atendidos os comandos 
constitucionais, vai permitir uma atuação cooperada da União, dos estados 
membros, do Distrito Federal e dos municípios para efetivação desse controle. 
Sugerimos que venha essa lei complementar, mas que se gere empregos na 
classe dos engenheiros, na classe dos biólogos, na classe dos geólogos, dos 
químicos, dos ecólogos, dos arqueólogos, dos historiadores, dos arquitetos, 
dos urbanistas, enfim todos os entes federados hão de contratar esses 
especialistas para que município, estado e União se debrucem numa sede 
única, com uma única vistoria custeada por um fundo único. Os 3 entes 
federados vão às vistorias, isso reduz no tempo uma resposta do poder público 
ao empresário que pretende intervir. O sistema capitalista é bem vindo e 
louvado pela Constituição Federal. A obtenção do lucro é absolutamente 
perfeita e louvada, isso não prejudica o sistema normativo, isso não assusta, o 
que assusta são tentativas de alteração da ordem constitucional como se isso 
fosse “destravar” os obstáculos aos empreendimentos. Na verdade, e entrando 
em outro ponto, o sistema capitalista, abrigado pelo texto constitucional, 
permite uma conclusão à luz do artigo 170 caput, da Constituição da 
República. A atividade econômica no país é fundada em dois princípios: o 
princípio da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Todavia, com um 
único objetivo a satisfação da dignidade da pessoa humana. 
No artigo 1º da Constituição Federal, que se funda no princípio da soberania, 
da cidadania, da dignidade da pessoa humana e na satisfação da dignidade 
humana se materializa não apenas com a concretização do chamado vital 
mínimo, que são os direitos sociais esculpidos no artigo 6º, da Constituição 
Federal, lazer, segurança, moradia, proteção à maternidade, proteção ao 
desamparado e etc. Mas com a proteção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como bem de uso comum do povo. Aí incluindo os bens de ordem 
natural, artificial, cultural para que haja essa sadia qualidade de vida. 
Vamos tentar focar a questão do controle diante da proposta de conselhos. 
Aqui mencionamos que existe um dever inafastável, inclusive abrigado pelo 
princípio da vinculação absoluta do poder público à defesa e à preservação do 
meio ambiente, o que exclui a discrecionalidade administrativa. Se houver 
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diante desse conceito indeterminado, haverá de propiciar a adoção da melhor 
técnica, da melhor solução que melhor salvaguarde os interesses de fruição 
difusa, inclusive a proteção e defesa do meio ambiente. Qual a solução de tudo 
isso? O artigo 23 já traça essa solução, se vier essa lei complementar que 
permita que os entes federados possam fazer essa análise, essa avaliação, o 
diagnóstico controle das atividades potencialmente modificadoras do meio 
ambiente de modo simultâneo, intersetorial, interdisciplinar, holístico, 
respeitando as competências traçadas no ordenamento constitucional 
brasileiro. Isso vai representar economia de despesas, bastará a criação desse 
fundo e uma lei que permita essa cooperação entre os diversos entes 
federados. A proteção dos pampas nos é cara, como a proteção do pantanal, da 
mata atlântica, da floresta amazônica, das dunas do NE e assim 
sucessivamente. Os nossos filhos hão de receber esses bens em condições de 
gerenciá-los, utilizá-los de forma racional, sustentável.  
Diante dessas questões aqui colocadas, finalizando e provocando um debate, a 
questão dos espaços territoriais especialmente protegidos. O empresariado ou 
o próprio governo pretende implantar e utilizar esses espaços. Esse gênero 
inclui as seguintes espécies: as unidades de conservação lato-sensu, as 
reservas legais e também as áreas de preservação permanente. O que ocorre no 
Brasil, hoje, nos assusta porque tem vislumbrado um abuso na competência 
reguladora, na competência de regulamentação. Quando a constituição traça o 
exercício de competência por parte do poder público, não pode com uma 
resolução, com um mero ato normativo dizer que somente um ente federado 
vai licenciar aquele empreendimento, isso causa um certo choque, assombra e 
permite questionamentos judiciais.  
A solução existe, enquanto o governo  descurar de propiciar condições, de 
avançar, de desenvolver o conhecimento científico no país, não apenas 
empirismo, mas ciência, o que vemos em algumas resoluções nos leva a temer 
por conseqüências funestas no futuro porque, fora de embasamento científico, 
nem mesmo conhecimento empírico parece existir, como ignorar tragédias 
recentes  como ocupações de áreas de preservação permanente? Esses espaços 
territoriais especialmente protegidos podem ser utilizados, podem ser 
alterados desde que atendido o comando constitucional da República no 
sentido que se evite. Está proibida qualquer utilização que comprometa os 
atributos justificadores dessa proteção, isso está consagrado na Constituição 
da República. 
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Paulo Ferreira, conselheiro do Instituto de Engenharia 
Vou trazer alguma coisa da experiência que temos vivido na área ambiental e 
começo eliminando algumas dicotomias que se manifestam. A primeira delas 
é que a economia depende do meio ambiente, todos nós temos a visão correta 
e clara de que nada vale um progresso desordenado como era a visão do  
próprio Brasil antes de 1972, felizmente essa visão tem sido alterada. O meio 
ambiente presta serviços que são difíceis de serem calculados, são valores 
incalculáveis, por exemplo, as várzeas na regularização das cheias, os solos na 
purificação da água, no amortecimento da poluição, na infiltração de  esgotos, 
na reciclagem de produtos tóxicos, os aterros estão aí e não me deixam mentir, 
os espaços de convivência que queremos que seja agradável e salutar. Dentro 
dessa ótica de colocar o homem dentro do meio ambiente harmonicamente, 
temos que ter a consciência dos pilares da vida civilizada e organizada, no 
caso do Brasil, eles estão assentados em 4 pontos: água potável, alimentação, 
habitação e segurança. Isso é quase programa de governo, mas gostaríamos 
que isso se materializasse. Só para efeito de comparação, estou colando as 
metas ambientais, de desenvolvimento da comunidade européia que deverão 
ser atingidas até 2015. Eles não estão tão preocupados com as metas do 
milênio, que são a redução da pobreza, essa sim é a grande predadora do meio 
ambiente porque eles já avançaram. A água potável para a comunidade 
européia é uma coisa já resolvida, é um direito da pessoa, mas estão 
preocupados com transporte, com agricultura, com a produção de alimentos, 
de energia. O problema de habitação ainda é um problema grave para eles. Na 
minha opinião, eles colocaram como uma das prioridades que devem buscar 
até 2015 e correlacionam a indústria com diversos fatores. Os metais e 
materiais estão relacionados com os transportes, como fazer uma estrada se 
não tiver os materiais que vão usar ativos ambientais, como desenvolver 
agricultura se não tiver indústria química tanto de fertilizantes quanto de 
herbicidas tão questionados, assim como os transgênicos. Hoje, há um artigo 
interessante no jornal O Estado de S. Paulo falando sobre os problemas dos 
orgânicos, temos os diversos lados da mesma equação conflitando um com o 
outro. Aí que entra a nossa parte de tentar montar o equilíbrio. Os minerais 
que fabricam os equipamentos para poder trabalhar na indústria de energia e, 
no caso da habitação, há os materiais para construção. Se compararmos os 
pilares da vida humano-organizada com as prioridades da comunidade 
européia, vamos verificar porque o nosso PIB é de 2 mil e poucos dólares, e o 
deles está em torno de 20 mil dólares. Como disse a Dra. Rosana, no início, 
este seminário está na crista da onda, a manchete do Estadão de sábado “O 
governo quer mudar a legislação ambiental”, como se isso representasse a 
solução dos problemas. E a sub-manchete “Projeto define regras de 
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licenciamento para acelerar obras”, como se as leis estivessem atrapalhando o 
desenvolvimento. No domingo, a manchete foi “Governo diz que a lei 
ambiental trava 90% dos projetos das obras públicas”, será que esse é 
realmente o problema? Vamos dar um foco nas questões do estado de São 
Paulo se formos discutir o problema da legislação. O Tribunal de Contas fez 
um levantamento interessante, falando só sobre as leis de licenciamento, 
temos 11 leis, duas medidas provisórias, deve ter virado lei já, dois DTFs, 
resoluções do Conama 29, resoluções tratando de padrões de qualidade de 
emissão 37 e outros regulamentos sobre licenciamento 43. Essa é uma 
publicação do TCU, somando tudo deve dar 124 dispositivos legais, mais a 
legislação estadual e municipal. Temos uma fértil área de trabalho, verificando 
se há conflitos nessas legislações. No caso do estado de São Paulo, no 
encaminhamento para o licenciamento ambiental, existem diversos setores 
cada um com sua competência e precisamos analisar, como o Dr. Filippe 
estava sugerindo uma certa unificação de trabalho nessas diversas 
competências. O DEPRN autoriza a supressão ou manejo de vegetação, o 
DUSM realiza o mesmo problema ou coisas parecidas, então tem que pedir 
licença nas obras de proteção dos mananciais, será que o problema está na lei 
de proteção de mananciais? É bom que se diga que Guarapiranga e Billings 
nunca foram mananciais, foram projetadas por outra razão e se transformaram 
em mananciais, será que o problema está aqui. O DAIA (Departamento de 
Avaliação de Impacto Ambiental) tem por função licenciar aquelas atividades 
que precisam de RAP ou de EIA RIMA. Quais são essas atividades? Aqui já 
começa um aspecto discricionário, algumas atividades que seriam 
desnecessárias partir para um EIA e RIMA, bastaria que um RAP 
suficientemente bem feito e cooperativamente analisado pudesse resolver o 
problema, mas, na maioria das vezes, o empreendedor faz o RAP, apresenta, 
alguém levanta a questão que gostaria que fizesse o RIMA e aí começa um 
longo e tenebroso período. É aqui que talvez seja o ponto que deveríamos 
analisar um pouco criticamente como é esse mecanismo. A Cetesb faz o 
licenciamento daquelas atividades que estão no artigo 57 da lei 997, que é a lei 
que criou a Cetesb, há um anexo que pega todos os setores industriais 
possíveis e imaginários e outros setores. Se você necessita de EIA e RIMA, 
essa competência se transfere para a Secretaria do Meio Ambiente através do 
DAIA. O balcão único de licenciamento foi implantado em 96 foi uma 
tentativa de começar a caminhar naquele trabalho conjunto, teve por objetivo 
integrar as ações da CETESB, do DUSM, da DEPRN para empreendimentos 
localizados na Região Metropolitana de São Paulo. É aplicado quando o 
licenciamento precisa de mais de um ou dois pareceres. Hoje, o balcão único é 
um recebedor de papéis e não tem conseguido implantar sua atividade. 
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Podemos concluir que há um elevado número de órgãos que são consultados, 
cada um deles consulta órgãos externos, por exemplo, há uma portaria do 
IPHAN. Uma obra no Dante Pazzanese, se algum artista resolver consultar a 
existência de um sítio arqueológico no local, entrará em contato com o 
IPHAN, que demora 6 meses para se manifestar. Existe um elevado número 
de órgãos consultados que não estão integrados entre si, os procedimentos são 
conflitantes e as visões absolutamente fragmentadas, cada um analisa o seu 
ponto de vista. 
Em decorrência disso, os prazos para licenças têm um prazo mais ou menos 
fixado na Resolução 237. Isso dá até em jornal dizendo que o prazo melhorou, 
que está acelerando o processo. Na verdade, não é bem assim. O DAIA acha 
que, em um ano, faz-se o licenciamento ambiental, a análise do EIA e a 
complementação do RIMA, o GRAPROHABGRAPROHAB leva 60 dias  para analisar 
quando é na área de mananciais. O problema é que esses prazos não são 
paralelos, são contíguos. Um é continuidade do outro.  
Na prática como isso acontece: esse levantamento é publicado no Diário 
Oficial, eu peguei 2005, se pegarmos a semana passada, haverá alguma 
alteração, mas vamos ver que há coisas de 88, como o emissário submarino de 
São Sebastião. O problema é a Secretaria do Meio Ambiente ou a Sabesp se 
desinteressou? O fato é que essa é uma publicação oficial e está escrito: 
aguarda manifestação. Como vamos fazer esse problema, a reclamação deve 
ser dirigida só  à Secretaria do Meio Ambiente ou o problema também está 
com o empreendedor. Em 91, houve uma exploração de calcário; em 2001, 
houve uma extração mineral, normalmente pega muito na área ambiental. O 
caso do Rodoanel foi rápido, foi aprovado em 3 anos.  O processo de outorgar 
o licenciamento é moroso, depois temos o problema da cobrança da licença. 
Em 2002, implantou-se uma modificação, criada por esse decreto, criaram a 
renovação da licença e também outros mecanismos, por exemplo, qualquer 
empreendimento para obter uma inscrição estadual precisa ter a aprovação do 
meio ambiente, se ele não consegue inscrição estadual, fica totalmente 
paralisado. Isso foi colocado quando o objetivo desse decreto era 
simplesmente uma renovação de licença, criar novas condições para 
renovação de licenças. Como essas licenças são acompanhadas, se a pessoa 
que analisou o problema acompanha, o DAIA deveria acompanhar através de 
relatórios de acompanhamento; através de vistoria, somente em caso de 
denúncia que há acompanhamento. O DEPRN através da polícia florestal e de 
mananciais, aí aparece uma série de discricionalidade que todos nós 
conhecemos, o DUSM através de vistoria e a Cetesb também. Quem analisa o 
problema não fiscaliza, conseqüentemente, como ele não tem o compromisso 
de fiscalizar, faz exigências que são absolutamente inexeqüíveis. Há bom  
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senso quando uma obra do Rodoanel que tem 252 exigências? Será que isso 
não é espelhinho que está sendo solicitado, quando o problema é de outra 
ordem? Pede tanto na licença prévia quanto na licença de instalação, o que é 
um contra senso. Diversos órgãos fiscalizam, há um número elevado de 
vistorias, há um número elevado de exigências solicitadas, por isso há essa 
visão fragmentada voltando ao problema da outorga da licença. 
Um ponto que é importante e que deve dar bons resultados, que o mundo 
utiliza com muita eficiência. Os Estados Unidos são o país que usa melhor 
esse mecanismo, que é a participação através das audiências públicas. 
Participam aquelas entidades que estão envolvidas e interessadas no problema, 
aqui nem sempre isso acontece. Este Instituto foi palco de uma situação 
vexatória, o Rodoanel disse que este auditório não era suficiente para propiciar 
uma audiência pública do Rodoanel. Temos utilizado mal esse mecanismo de 
participação. Outra forma de participação. Às vezes, questionamos porque não 
fornecer as informações devidas, as informações técnicas-informativas são 
manifestações que o órgão ambiental recebe em 30 dias, logo depois do 
pedido da licença prévia que deveria estar corretamente formulado. Essas 
informações deveriam estar sendo contempladas no EIA RIMA ou no 
processo de licenciamento. Aqui estou falando no pedido da LP, ele não 
formulou ainda todo o cabedal de informações que precisa fornecer para obter 
a licença.  
Outro ponto de acesso de informação que a comunidade tem é através das 
cópias do EIA RIMA. Conseguimos colocar uma outra questão, o conceito foi 
que o estudo ambiental deveria ser aprofundado, e o RIMA seria um relatório 
de uso comum, com linguagem fácil e acessível. 
Estou reivindicando que haja necessidade, esse mecanismo está desenvolvido 
na Secretaria do Meio Ambiente, mas por algumas razões ele não foi. Temos 
que dar transparência ao processo e ao mesmo tempo temos que ter 
instrumentos para o acompanhamento efetivo. Foi desenvolvido lá um sistema 
pelo Frederico, há até uma resolução criando esse núcleo na Secretaria do 
Meio Ambiente - Núcleo de Pesquisa e Tecnologia Avançada para 
Monitoramento -  para subsidiar. Esse núcleo procuraria utilizar as tecnologias 
de imageamento que há disponível. O objetivo fundamental para o qual estava 
sendo criado esse núcleo era maior segurança e agilidade no licenciamento. 
Por exemplo, o problema da queima da palha de cana, que é um drama na 
região do norte do estado, pegando principalmente Ribeirão Preto, aquilo era 
uma vergonha. Através desse mecanismo, conseguia-se não só licenciar a 
queima da palha de cana com antecipação como poderia gerenciar a queima da 
palha de cana. Foram expedidas licenças via internet, e esse controle a 
Secretaria do Meio Ambiente tinha. Ela autorizava a queima de determinados 
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taliões de cana em determinados tempos, de tal maneira que não houvesse o 
conflito. Esse mecanismo foi abandonado. Outro processo seria o zoneamento 
ambiental, que se poderia fazer com segurança, com as imagens de resolução 
programadas. Controle de resíduos perigosos, controle de queimadas, controle 
da poluição hídrica, acompanhamento do uso solo, ações de planejamento e 
gestão ambiental, geração de planos de contigência e principalmente seria 
dado à cidadania a forma e os meios para que ela pudesse acompanhar tudo 
com a maior transparência.  
Esse decreto, que já citei anteriormente, foi feito para resolver o problema da 
renovação das licenças. Há algumas incoerências, por exemplo, ele inclui a 
elevatória de esgoto, no entanto, não inclui atividade agro-pastoril, 
laboratório.  
Uma outra distorção é o problema do controle de resíduo perigoso, aquele 
núcleo era feito para que você tivesse o acompanhamento através do 
Smartcard, era fácil de controlar. Os preços das licenças apresentam 
distorções. Um exemplo, uma estação de tratamento de água pagaria um 
absurdo de 285 mil a licença prévia, 953 a licença de instalação, 953 a licença 
de operação, comparativamente com uma indústria altamente poluidora do 
lado de lá pagaria 11 mil, ou seja, um preço elevado para um serviço de 
utilidade pública.  
 
Sugestões: 
A legislação é adequada, precisa ser consolidada. Há uma lei promulgada pelo 
procurador da justiça Drauzio Barreto, quando era deputado. No projeto 
consolidação das leis do estado, um dos capítulos era consolidar as leis 
ambientais. Na verdade, precisa  um choque de gestão nos órgãos ambientais, 
eliminar a discricionalidade, incentivar o setor produtivo a utilizar tecnologia 
de eco-eficiência, os grandes empreendedores já estão fazendo isso, introduzir 
gradativamente no setor  produtivo a necessidade de produzir um relatório 
anual  de sustentabilidade fazendo um inventário das suas fontes, mostrando a 
evolução tecnológica que hoje todo empreendedor precisa fazer para diminuir 
seus custos e mostrando como isso ajuda o meio ambiente.  
Existe um outro decreto de incentivo ao plantio de madeira de lei, deveria ser 
muito incentivado, poderia eliminar muito o desmatamento da Amazônia, o 
maior consumidor de madeira é o estado de São Paulo, poderia incentivar o 
plantio de madeira de lei como manejo. Aqui no estado de São Paulo já existe 
uma iniciativa, um projeto de um grande engenheiro do Instituto Florestal, o 
engenheiro Baitelo, estabelecendo um diálogo produtivo com o ministério 
público estadual e federal para que ele faça parte da solução. Os dois têm dado 
grande colaboração para se obter a correção nos rumos de alguns 
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empreendimentos, mas muitas vezes são utilizados por aquilo que 
chamaríamos de vivandeiras no MP, aparecem alguns lá e vendem algumas 
idéias. Por exemplo, no caso da rodovia Fernão Dias, as empreiteiras não se 
acertaram e acharam uma vivandeira que eles chamaram de laranja, 
movimentou toda a justiça e era um grande acerto que não estava sendo 
conseguido na outra ponte, em BH.  
Outro caso absurdo é essa rodovia 116, vidas e vidas ceifadas e assim por 
diante.  
 
 
Romildo de Oliveira Campelo, diretor-titular adjunto do Departamento 
de Meio Ambiente do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo 
A indústria paulista tem feito um esforço fantástico no sentido de resolver 
problemas ambientais. Tenho ousadia em dizer que de todos os organismos 
organizados deste país, principalmente em São Paulo, quem melhor trata o 
meio ambiente é a indústria. Nós tratamos 100% dos afluentes líquidos que 
nós geramos, não emitimos afluentes gasosos e damos destinação correta aos 
nossos resíduos, não porque somos uma comunidade de santos, não porque 
somos bons, não porque somos caridosos, mas porque o sistema de comando e 
controle implantado no estado de São Paulo, principalmente, nos obrigou de 
maneira muito forte a fazer isso. Contra a força não há argumento e nós 
descobrimos tardiamente que poluição dá prejuízo. Poluição é erro de 
processo ou desperdício de material,  conseqüentemente dando prejuízo. 
Sendo obrigados a fazê-lo, fomos docemente constrangidos a cumprir  
completamente a legislação ambiental. A nossa reclamação é que 
historicamente temos um grande problema: cria fama e deita-te na cama, como 
o Brasil é um país que tem certidão de nascimento para industrialização. Até 
1930 éramos uma grande fazenda que produzia café e açúcar e, por questões 
externas, vivemos uma grande crise. O país tomou uma decisão de se 
industrializar, em pouco mais de 70 anos, nós que não produzíamos nada, 
produzimos do prego ao avião a jato,  disputando com a Bombardier o terceiro 
lugar na maior indústria de aviação do planeta, tivemos alguns problemas. 
Fomos uma colônia, somos resultado de uma invasão, o grande processo de 
globalização começa em 1500 e fomos pautados para fornecer commodities. 
Como não havia mão-de-obra, que era escrava, conseqüentemente, em 30, 
quando decidimos industrializar, não tínhamos inteligência, tivemos que 
buscar fora esse conhecimento, fomos buscar nos centros industrializados, 
compramos essa tecnologia e trouxemos para cá. Quando nos venderam essa 
tecnologia, não nos venderam a melhor, venderam aquela que estava sendo 
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desativada por questões ambientais ou por questões de processo. Quando 
vieram para cá, foram recebidas com palmas e louvor, o grande problema é 
que os portugueses tinham implantado um sistema de saneamento no Brasil, 
muito bom para um sistema rural. O sistema rumano capta a água montante, 
utiliza e descarta a jusante, isso funciona magnificamente bem. Quando 
decidimos industrializar, o Brasil, naquela época, não tinha petróleo, o carvão 
que tínhamos no sul não prestava porque não era do padrão inglês. Não era a 
máquina inglesa que não prestava, era o carvão  brasileiro que não prestava, 
portanto, não poderíamos utilizar nas máquinas o nosso carvão e a única coisa 
que era possível utilizar era a energia elétrica e o único lugar do Brasil que 
tinha energia elétrica, paradoxalmente não tinha carvão nem petróleo era São 
Paulo, no que pese estar a nascente do rio Tietê. O trecho do rio Tietê é um rio 
de várzea serpenteando e nós fizemos a represa Billings, que não foi 
construída para servir de manancial  de água para uso humano. Ela foi 
construída para gerar energia através da hidrelétrtica Henry e aí tivemos um 
quadro muito interessante, São Bernardo da Borda do Campo está a 730 
metros de altura em relação à Cubatão, faz uma hidrelétrica lá embaixo e 
temos um dos melhores aproveitamentos hídricos energéticos do mundo na 
Henry. Pena que esteja desativada neste momento. Todo mundo vem para o 
ABC, as indústrias foram para lá porque lá tinha energia elétrica, o modelo é o 
rumano, capta-se a água montante, utiliza e descarta a  jusante, a única 
novidade que temos hoje é a bomba de recalque, no resto o sistema é 
exatamente o mesmo, talvez em alguns momentos pior do que o rumano. A 
montante da minha fábrica tinha um número determinado de fábricas, pegava 
a água, utilizava e descartava; a jusante da minha tinha nas fábricas. 
Conclusão: chegamos nos anos 60 e tivemos uma crise fantástica, que já tinha 
acontecido na Alemanha em 1890. Acabou a água do ABC, ficamos 
desesperados tentando resolver o problema e aí começa a criação da 
legislação, senhores, não para resolver a questão ambiental, mas para tirar a 
indústria daqui. Vou lembrar, o Paulo Maluf quando foi candidato a 
governador, o mote dele era levar a capital para o interior, para Brotas, porque 
a idéia não era resolver o problema do meio ambiente, a indústria era uma 
coisa má, muito embora necessária. Não queríamos a indústria junto de nós, a 
idéia era afastá-la e toda a legislação foi montada filosoficamente com 
pressuposto de que a indústria era uma coisa ruim. O Dr. Caffé disse que a 
indústria está montada ali , mas ela  não tem direito adquirido porque ela é má, 
ela é intrinsecamente ruim, nós resolvemos todas essas coisas. Você pode ser r 
vizinho de uma fábrica, é mais seguro do que ser vizinho de um hospital que 
não tem saneamento básico, não há tratamento de esgoto nos hospitais, mas na 
fábrica há tratamento. Se passar um cano Sabesp em frente à fábrica, eu que 
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captei uma água horrível no rio, tratei, utilizei, tratei novamente, a água está 
dez vezes melhor do que a do riacho, não posso descartar a água no riacho, 
tenho que pagar para descartar num cano da Sabesp que não trata. Se fosse 
uma indústria, estaríamos sendo acusados de estelionatários, mas como é o 
estado que faz isso, passa desapercebido. Nós olhamos para o Tietê e vemos 
negro como a Graúna, se nós quisermos plagiar o poeta, é uma beleza trágica. 
Se o milagre de Cristo de andar sobre as águas fosse no Tietê, ele era relativo, 
a água não é líquida, é pastosa. Existe um esgoto de 20 milhões de pessoas 
que compõem a Bacia do Alto Tietê carreados para o rio, acabou de se fazer o 
rebaixamento da calha, já estão retirando sedimentos porque os córregos só 
trazem esgoto.  
Em 72, tivemos a primeira conferência mundial de meio ambiente em 
Estocolmo. Não havia Ministério de Meio ambiente, havia Ministério do 
Interior, novamente vou ser irreverente, o ministro do Interior tem qualidades 
fantásticas é cearense, criado em Pernambuco e era coronel do exército 
durante os anos de chumbo. Ele foi para Estocolmo, nós estávamos no meio 
do milagre brasileiro e, como ele viu todas as dificuldades que os outros países 
começaram a criar para implantação de indústrias poluentes , ele levantava e 
fazia um discurso em que dizia “venham poluir no Brasil”. Ele queria dizer o 
seguinte: venham para o Brasil porque o governo dará facilidades para 
implantação de novas indústrias, isso virou um escândalo mundial. Quando o 
Costa Cavalcanti voltou para o Brasil, o Médici tomou uma providência 
dentro daquele esquema de lei para inglês ver e criou o primeiro órgão 
ambiental do Brasil, SEMA - Secretaria do Meio Ambiente, apensa à 
Presidência da República, algo que tem que ser municipal, em alguns 
momentos quando houver conflito de municípios, estadual e só federal quando 
houver conflitos entre os entes federados. Em 75, a crise da indústria era 
imensa, tínhamos em São Paulo a fábrica de cimento Perus e tínhamos em BH 
uma fábrica de cimento da Itaú e filtro de chaminé. Quando a chaminé exauria 
os gases levava consigo cimento e cimentava o entorno, inclusive o pulmão 
das pessoas que moravam no entorno. Coisa que não acontece mais, o  
prefeito de Contagem, onde estava a fábrica, Newton Cardoso, que era do 
MDB, tomou uma atitude e intimou a Itaú mais uma vez. Ele determinou o 
fechamento da fábrica de cimento Itau, os donos não gostaram e foram ao 
presidente da República, já era o Geisel, rapidamente ele passou um decreto-
lei que proibia os municípios de intervir no problema de licenciamento 
ambiental. Ele fez uma lista das indústrias que o município não tinha 
competência de intervir, a competência era federal. Em 76, São Paulo 
conseguiu se antecipar a esse problema e criamos a Cetesb. Só para lembrar a 
Cetesb é uma sociedade anônima em que o estado de São Paulo tem a maioria 



 21 

das ações, não é um órgão do estado, é uma S.A. Como os direitos do estado 
são indelegáveis, a lei autoriza a Cetesb a fazer determinadas ações, ela não 
tem poder, além dos poderes constantes na lei que a criou. Isso é em 1976. 
O Dr. Caffé vira secretário, num momento de fraqueza, me chama para ir para 
a secretária que era um Frankstein, o DEPRN que o senhor falou, Dr. Paulo, 
era da Secretaria da Agricultura, o DUSM era da Secretária de Negócios 
Metropolitanos, o DAIA foi uma criação do Dr. Caffé. Temos uma coisa 
híbrida e o mais fantástico é que eles não se falavam, o José Fernando Bruno, 
que era o chefe de gabinete dele, me convida para trabalhar na secretaria para 
fazer com que o DEPRN, o DUSM e o DAIA se falem. Minha função era 
fazer andar os processos. Ontem quando eu vi o José Serra fundindo as 
secretarias de Energia, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, esse vai ser um 
mega  Frankstein. Imaginem o DAEE subordinado à Secretaria de Meio 
Ambiente, vale a pena esperar para ver. Ele escolheu uma pessoa competente, 
o Grazziano, mas tenho a experiência de ontem que me deixa muito 
preocupado. Quem criou o DAIA foi Dr. Alaor, a idéia era fantástica, vamos 
fazer uma licença prévia para não ter que consertar problemas, é muito mais 
barato fazer medicina preventiva, do que curativa, mas o problema é que a 
indústria é má. Quando a Dra. Ester Goldstein estava na secretaria, o 
presidente da Fiesp, na época, Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e o 
Vladimir Sperandelo me chamaram para o departamento, colocaram-me como 
representante do sistema no Consema, foi uma experiência fantástica. No dia 
que cheguei vi o que significa a encarnação do mal, quando entrei: silêncio 
total. Começou uma guerra com todos os ambientalistas, eu era o mal a ser 
destruído, não conseguiram. Quando se começou a fazer o EIA RIMA, um dos  
grandes problemas é que o conhecimento é holístico, ele tem 360 graus, e aí 
eu fazia um EIA RIMA nessa direção e os técnicos queriam que fossem em 
outra direção. As coisas evoluem, como nos Estados Unidos, os conselhos 
funcionam muito bem e como gostaríamos de ser americanos do norte, 
copiamos os conselhos e a participação popular, o povo não pediu, mas a 
constituição deu direito à audiência pública. A lei antecede a vontade coletiva, 
mas isso é uma outra história. Agora há audiência pública preliminar para 
discutir o termo de referência, ninguém sabe o que vai dizer. Nessas reuniões 
se discute tudo menos o objeto do projeto que está sendo discutido porque 
ninguém falou o que vai fazer. E aí começamos uma coisa cumulativa. Devido 
a esses fatores que somos a encarnação do mal, quando houve a 
redemocratização, tínhamos os entulhos autoritários, que foram removidos. Eu 
diria que o Brasil, hoje, é um país relativamente seguro do ponto de vista dos 
direitos civis, mas a questão ambiental transformou-se numa causa pétrea, não 
se pode revogar a lei ambiental, revogar é corrupção, é safadeza, é 
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desonestidade. Dr. Paulo, o senhor mostrou  120 leis, mas informo que passa 
de 15 mil se pegar portarias, resoluções, decretos-leis, nem o Dr. Alaor 
consegue saber todas as leis que existem sobre a questão ambiental.  
Isso é uma coisa atrasada, como agora ficamos tristes, quando éramos ricos 
FIESP, CIESP, e nós éramos  um departamento, tínhamos uma equipe técnica 
muito boa e fizemos um levantamento do que era preciso fazer para se obter 
um licenciamento ambiental, portanto, isso está velho e devassado, é muito 
pequeno, não reflete a realidade atual, mas é o que tenho. 
Começa aqui e vai até lá embaixo, que é a renovação da licença. É uma coisa 
fantástica, isso está incompleto porque faz 3 anos que não atualizo. 
O DEPRN que veio da Secretaria da Agricultura trata, hoje, do problema da 
fauna e da flora e das águas no sentido da intervenção em São Paulo. O 
DEPRN cada dia fica menor porque ele é um filho bastardo da secretaria, não 
tem quadros, cada dia tem menos gente lá, houve uma manobra jurídica para 
contratar através de uma fundação, mas já repetiram duas vezes e a 
promotoria, dentro de suas funções, determinou que não pode renovar pela 
terceira vez os contratos. O DEPRN fiscaliza ocorrências, não tendo quadro, o 
Goldemberg com uma intenção boa, já que o DEPRN não pode fiscalizarm 
vamos colocar a policial ambiental para fazê-lo, basta uma portaria para que a 
polícia faça isso. A polícia ambiental confunde poder de polícia com ação 
policial, parece simples, mas muda a relação. Estou na minha fábrica, no meu 
sítio, em qualquer lugar onde haja um evento ambiental sujeito à fiscalização 
do DEPRN, de repente, pára uma viatura policial, descem dois rapazes com 
colete à prova de bala, um revólver 45 na cinta e uma escopeta na mão e 
começa a fazer fiscalização para mim. Se eu não conversar com ele de 
maneira que ele entenda, ele fará uma denúncia e me mandará para um colega 
do senhor, como eu sei que o seu colega chegando a denúncia, se sente 
obrigado a encaminhar imediatamente, não verifica se aquilo é procedente ou 
não, o sujeito entra em pânico. E aqui se cria o pior dos mundos com essa 
intenção magnífica de termos uma legislação moderna, a melhor do mundo, a 
mais ampla do mundo, criamos algo que nenhum senhores quer, não estou 
falando porque tenho medo de tomar um processo, vocês imaginem o que 
acontece quando alguém fiscaliza com colete à prova de bala, revólver 45 na 
cintura e uma escopeta na mão. Não há nenhuma conseqüência se a acusação 
for leviana, improcedente, incoerente ou inexistente, não haverá punição por 
isso.  
Só vejo uma saída para nós, uma revisão da legislação, Dr. Alaor falava, na 
década de 90, num código ambiental, vamos ter que fazer isso, 80% da 
legislação é desnecessária, incoerente e só causa problemas, reduziríamos isso 
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a 20%, passaríamos a viver no estado de direito e com certeza iríamos avançar 
muito. 
 
Cristiano Kok, presidente da Engevix Engenharia 
Vimos um lado jurídico, um lado técnico e um lado político de quem 
realmente sofre as conseqüências de um embaralhado de processos em que 
estamos envolvidos. O tema que foi colocado foi os desafios da legislação 
ambiental como promotora de desenvolvimento no século XXI, eu concordo 
com Dr. Alaor que a legislação ambiental não é promotora de nada, quem 
promove desenvolvimento nunca foi legislação, que é uma manifestação do 
direito. No entanto, temos que qualificar o que foi esse processo de 
desenvolvimento. Até a metade do século passado, o desenvolvimento foi 
feito via industrialização, via agricultura sem nenhuma preocupação com a 
questão ambiental, era uma questão absolutamente fora de todo e qualquer 
empreendedor, de todo o processo de desenvolvimento. Se olharmos a cidade 
do Rio de Janeiro jamais seria licenciada, nunca teria um EIA RIMA 
aprovado, ela tem um cristo redentor no alto da mata atlântica, tem um aterro 
derrubando o Morro do Castelo, aterrando a baía da Guanabara, depois a praia 
expandida, um Pão de Açúcar no meio de um granito que fica na entrada da 
baía, o Rio de Janeiro é uma cidade que foi feita porque não existia legislação 
ambiental.  
Criar a figura que o desenvolvimento poderia ser alguma coisa possível sem 
que isso fosse uma agressão ao meio ambiente. Esse desenvolvimento do 
século XXI que vem a partir de 70 é um processo diferente do processo de 
desenvolvimento do século passado. O desenvolvimento que procuramos hoje, 
antes de mais nada, será sustentável, vai procurar atender o meio ambiente, vai 
estar inserido no meio ambiente, o homem é parte do meio ambiente, que não 
pode ser preservado em detrimento do homem, o homem tem que estar 
inserido no processo.  
Os recursos renováveis ou abundantes, o processo de desenvolvimento do 
século XXI vai ter que trabalhar com renovação de recursos ou com recursos 
mais abundantes da natureza, vai ter que preservar os recursos que são mais 
escassos porque os recursos naturais são finitos, vão ter que ser preservados. 
Vai ter que haver um processo de conservação, reciclagem, de redução de 
demandas. Esse conceito de desenvolvimento do século XXI não é induzido 
pela legislação mas a legislação foi criada para que esse conceito de 
desenvolvimento pudesse existir e pudesse ser, hoje, considerado. Essa 
dimensão ambiental que a sociedade vem dando hoje, não se pode mais fazer 
o projeto e ficar brigando pelo licenciamento, o projeto tem que nascer com 
consciência de meio ambiente. Essa idéia de engenheiro ambientalista acho 
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um erro, o engenheiro tem que ter na sua formação a sua dimensão ambiental, 
não pode iniciar nenhum projeto que essa dimensão ambiental da intervenção 
que ele vai fazer deixe de ser levada em conta.  
Nesse modelo de desenvolvimento, vamos ter incorporação de tecnologias 
novas, que vão ser tanto mais facilitadas quanto mais amigáveis em relação ao 
meio ambiente, vamos ter tecnologias que permitam reuso de águas, que 
permitam completa despoluição de fontes, que permitam a produção industrial 
com um mínimo de danos ambientais e que passem por investimentos em 
infra-estrutura sem que ocorram os danos ambientais feitos no passado. 
Vamos ter um mecanismo fortíssimo e necessário de distribuição de riquezas, 
a idéia de que é possível crescer o bolo para depois cortar as fatias e distribuir 
é uma idéia que não existe mais. O bolo só vai crescer se for distribuído entre 
todos da mesa. Esse processo é o maior problema do desenvolvimento 
brasileiro que é a concentração de riquezas, que produz uma desigualdade sem 
limites, sem esse processo de distribuição de riquezas não haverá 
desenvolvimento. 
Outro fator importante nesse processo é o fator educacional, não podemos 
conceber mais falar em desenvolvimento sem falar que esse processo de 
educação de toda a sociedade venha junto, não se concebe mais uma 
sociedade que ainda conviva com o semi-analfabetismo, com pouca 
capacidade de fazer contas, é uma coisa fora de padrões de desenvolvimento 
do século XXI. Precisamos fazer enorme investimento de talento e de força no 
sentido de criar esse desenvolvimento educacional com distribuição de 
riquezas. Esse processo tem que ser muito acelerado, o desenvolvimento do 
século XXI requer velocidade para isso precisa ter educação, tem que ter a 
consciência ambiental. 
Chegamos nesse programa de legislação ambiental, toda a legislação do 
Brasil, não só a ambiental, teria que passar por um processo de simplificação, 
de codificação e eliminar essa hierarquia de leis, mas isso não é privilégio da 
área ambiental, é conseqüência de um problema que temos aqui, que, se não 
tem uma lei, então a coisa não existe e achamos que fazer a lei resolve todos 
os problemas.  
Parodiando um pouco o que vem da filosofia do direito que diz: só se tem uma 
lei para ela ser descumprida, senão seria desnecessária, não há lei que diga 
para se entrar numa fila, todos entram na fila. Tínhamos que ter um sistema 
legislativo, mais simples, mais fácil e mais orgânico sem as contradições que 
existem hoje. E, no caso da legislação ambiental, temos a fase EIA RIMA,a 
fase preliminar, que vai definir a viabilidade daquele empreendimento do 
ponto de vista ambiental, teoricamente é um estudo complexo, mas pode ser 
simples se houver uma clara definição do que se quer. Esse estudo passa por 
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uma apreciação, por uma audiência pública e recebe uma licença prévia 
dizendo que esse empreendimento é viável se o empreendedor fizer isso e 
aquilo. Na prática o Dr. Romildo disse isso muito bem, não é isso que ocorre, 
para saber qual EIA RIMA o órgão licenciador quer, começa o primeiro 
drama, para saber que EIA RIMA vai ser aprovado, que requisitos ambientais, 
há alguma coisa errada no processo de licenciamento. 
Na fase de implantação, superada a fase de licença prévia, o empreendedor 
complementa seus estudos, faz os projetos básicos e consegue sua licença de 
instalação que permite iniciar sua obra. Essa licença de instalação vem cheia 
de pré-requisitos e hoje existe uma demanda de que o empreendedor tem que 
resolver diversos problemas que não são ambientais, mas sociais. Ele é 
obrigado, para conseguir sua licença, a fazer escolas, fazer creches, dar cursos 
profissionalizantes porque aquele empreendimento vai afetar aquela região. 
Acaba se transferindo tarefas ao empreendedor privado que seriam do estado. 
Hoje, um empreendimento de uma usina hidrelétrica de médio porte está tendo 
15% de seus custos de implantação ligados à área de infra-estrutura, 
compensações ambientais e compensações sociais. Evidentemente esses 15% 
estão sendo repassados para tarifas que todos nós estamos pagando para ter 
esse processo. 
E finalmente a fase de operação, saber se cumpriu aquilo tudo dá a licença de 
operar. Se fosse simples assim, seria bom, mas existem injunções políticas, às 
vezes, não claras. Obter licença prévia, licença de instalação demora 4, 5, 6, 7 
anos sem explicações plausíveis. Se há licença de instalação e está terminando 
a obra, pede-se licença de operação. Demora um ano para ver se cumpriu tudo 
direito, a pessoa que investiu um bilhão de reais numa obra que foi feita para 
operar durante 30 anos. 
As soluções para isso passam por um aparelhamento, não no sentido político, 
mas no sentido técnico de todos os órgãos ambientais da União, do estado, dos 
municípios. A máquina pública foi, ao longo desses anos, sucateada e nós não 
temos órgãos técnicos capacitados para analisar, fiscalizar e acompanhar esses 
processos, ligado ao fato de que a lei ambiental criminaliza o funcionário 
público que faça alguma coisa errada no processo, independentemente de 
culpa e se fez por desconhecimento do processo. As pessoas estão preferindo 
não fazer nada ou fazer exigências e mais exigências, muitas vezes 
descabidas, apenas para evitar que lhe seja imputado um crime. Essas áreas 
precisam de pessoal qualificado, precisam de tecnologia, precisam introduzir 
tecnologia de informação em todo o processo. É preciso dar transparência ao 
processo de licenciamento, precisa de infra-estrutura, isso envolve veículos 
para fiscalizar, envolve toda a área de computadores, envolve laboratórios, 
precisa aprender a construir soluções. Os órgãos de licenciamento ambiental 
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têm que parar de dizer não pode fazer, mas dizer como pode ser feito de forma 
que isso seja adequado ao processo. Existem várias possibilidades de 
modificações, de soluções que permitam resolver o problema, mas se a pessoa 
só fica dizendo para trazer alternativas porque essa não serve, isso produz um 
desgaste e um aumento do prazo de licenciamento que leva a condições 
absurdas. Esse processo de desenvolvimento sustentável é necessário, é um 
processo desejado, mas para ser implantado precisa ser despolitizado, ser 
colocado no seu lado técnico mais importante. Isso se aplica aos órgãos 
ambientais, se aplica ao MP, se aplica a todos os envolvidos. As empresas que 
atuam nessa área estão no processo de aprendizagem, a legislação é recente, a 
tecnologia envolvendo questões ambientais é nova. Há questões que em esfera 
mundial ainda não estão resolvidas. 
Aqui eu queria colocar a questão da infra-estrutura e como ela se liga nessa 
questão toda. Quando o Lula diz que temos entraves ambientais que estão na 
lei, não há necessidade de mudar a lei, há uma necessidade de aparelhar os 
órgãos ambientais e levar a sério essa questão de licenciamento, mas em todo 
o setor de infra-estrutura, e o Brasil vai ter que investir pesadamente nisso se 
quiser ter desenvolvimento sustentável. Temos a possibilidade no Brasil de 
energia renovável, temos a biomassa eólica, a solar e temos a energia 
hidráulica, que é hoje 80% da matriz energética brasileira, até mais. 85% são 
de origem hidráulica e estamos criando tal nível de dificuldade na aprovação 
de um projeto de geração hidrelétrica que estamos tornando o país dependente 
da geração a gás, que não é renovável, tem efeito estufa. Não temos esse gás, 
estamos importando da Bolívia, estamos ficando dependente. Hoje, temos 80 
mil megawatts de potência instalada no Brasil, 10 mil são de origem 
termoelétrica a gás. Não temos gás para gerar mais de 1.500 megawatts, 
estamos com uma história de mentira, temos aí energia disponível e essa 
energia se for chamada não existe. Temos óleo, gás e carvão, necessariamente 
vamos voltar a utilização do carvão para geração de energia com todos os 
problemas ambientais que ele tem e temos a questão nuclear que deixou de ser 
o patinho feio, a única forma de energia que não deixa resíduos, não tem efeito 
estufa, não ocupa reservatórios, não desloca populações, o problema é apenas 
o armazenamento do resíduo nuclear da usina, hoje estão em condições 
seguras. Tenho certeza que a opção nuclear virá para o Brasil e para o resto do 
mundo já na próxima década. 
Temos a questão de transportes, rodovias, o Paulo falou do Rodoanel, 
mencionou a Régis Bittencourt, é uma questão ambiental que não é impossível 
de ser resolvida, resolvemos na Imigrantes. A Serra do Cafezal na Regis 
Bitencourt é ambientalmente possível ser feita, temos um processo parado há 
mais de 10 anos, morrendo no mínimo duas a três pessoas por ano, para 
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eventualmente proteger um papagaio de peito azul, que não será protegido, 
não pela existência dessa rodovia. Há um exagero de vários lados que levam o 
processo a condições muito difíceis.  
Temos as condições de aproveitamento das hidrovias é outro assunto que gera 
uma questão ambiental complexa. Quando se fala da hidrovia do Paraguai que 
poderia escoar a soja via porto de Montevideu, há o problema do Pantanal, há 
o problema de não poder aumentar a profundidade. Temos várias questões, 
São Paulo precisa de um anel ferroviário, que vai colocar em discussão de 
novo a questão de licenciamento ambiental, do transporte aéreo para cada 
aeroporto, da localização do aeroporto e, hoje, esse problema de controle de 
tráfego aéreo. Temos a possibilidade de dutos e, cada vez que vai se licenciar 
um duto, nós assistimos um episódio de trazer um gasoduto de Campos para 
São Paulo. O governo do Rio de Janeiro fez um embargo da obra e preferiu 
trazer o óleo por navios até São Sebastião. Aparecem problemas que não tem 
nada a ver com a questão ambiental, mas que estão sendo usados como 
pretextos.  
Temos a questão da cidade que envolve toda essa dimensão, citei o exemplo 
do Rio, não existe nenhuma cidade no Brasil, e talvez no mundo, que tenha a 
sua dimensão ambiental totalmente levada em conta. Quando Brasília foi 
implantada, havia uma certa expectativa que ela pudesse fazer isso, mas 
acabou criando as cidades satélites que têm os mesmos problemas urbanos que 
temos.  
O tratamento de esgoto, problema de lixo e resíduos sólidos, problema de 
drenagem e impermeabilização, transportes coletivos e planejamento e uso do 
solo. São questões que estão longe de serem resolvidas e equacionadas.  
A questão ambiental tem que estar presente na sociedade, mas ela precisa ser 
tratada de uma maneira mais técnica, mais objetiva, menos passional para 
permitir que o país possa ter desenvolvimento com respeito à dimensão 
ambiental. 
 
Marcelo Vespoli Takaoka, presidente da Y. Takaoka Empreendimentos 
Vou propor transformar esse final de evento não em debate, mas em diálogo. 
A diferença é que no debate as pessoas defendem suas próprias opiniões e 
interesses; no diálogo as pessoas entendem os problemas dos outros e tentam 
achar uma solução em conjunto. Essa é a maneira de a gente conseguir chegar 
a uma boa conclusão. 
O modelo social, hoje, é muito complexo, e as pessoas estão perdendo a 
compreensão de como funciona hoje a estrutura social e principalmente qual 
vai ser o meu futuro. No mundo ocidental, isso está transformando as pessoas 
em individualistas, ou seja, vou segurar o máximo do meu para preservar o 
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meu futuro. Isso cria desigualdades porque aqueles que têm mais capacidade 
de segurar suas riquezas seguram em detrimento da distribuição de melhor 
renda. O mundo está mudando muito rápido, e os conhecimentos estão se 
expandindo de forma extraordinariamente veloz, não estamos conseguindo 
absorver todo esse conhecimento. Tudo isso gera mais insegurança, mais 
medo, e isso faz com que as pessoas se fechem e fiquem protegendo ao 
máximo aquilo que é dele, dificultando o diálogo e facilitando o debate. 
Qual seria proposição? Por que não voltamos às nossas bases, o que é 
importante para o homem e para a natureza, por que a gente não junta essas 15 
mil leis, resoluções num conjunto de leis harmônicas, mais conceituais e 
menos normativas, ou seja, para dar a base, para se fazer um mundo mais 
sustentável. Qual é o principal objetivo de cada um de nós? O objetivo de cada 
indivíduo é buscar a sua própria felicidade, e o objetivo da sociedade é buscar 
a felicidade da sociedade. Existem algumas iniciativas de fazer gestão de 
empresas, empreendimentos e até de países por meio de felicidade e não 
apenas pelo PIB. O Produto Interno Bruto é apenas um dos elementos 
necessários à sociedade. A economia existe porque existe o homem, hoje, 
entendo que a maior parte da sociedade vive em torno dos indicadores 
econômicos, o que estão dizendo os indicadores e o que tenho que fazer em 
cima disso. A posição está invertida, a riqueza material, o dinheiro foi 
importante para atender as necessidades de compra daquilo que é necessário 
basicamente para nós, ou seja, comida, água, casa, saúde. A partir de um 
determinado nível de riqueza para você atingir um melhor bem-estar não é 
necessário dinheiro, são necessárias outras coisas que não estão sendo levadas 
em consideração. Dentre elas a harmonia do homem com o ambiente. Se a 
gente começa a repensar sustentabilidade, a partir dessa base, temos como 
avançar de maneira simples para que as pessoas e a sociedade possam 
compreender o que é meio ambiente e o que é sustentabilidade porque 
enquanto a sociedade não entender o que é sustentabilidade, meio ambiente, o 
que é menos ou mais importante, não se tem aquilo que o Dr. Romildo falou: 
alguém diz que tem que seguir para cá e outro está pensando exatamente o 
oposto, as pessoas não entram num acordo.   
Quem usa índices de felicidade aumentou em 20 anos a expectativa de vida, 
sem aumentar a riqueza  do país. O índice de bem-estar cresceu enormemente 
nos últimos 50 anos. A universidade da Holanda tem um Banco Mundial de 
Felicidade, que diz que o índice de bem-estar humano de Costa Rica é muito 
maior do que o Japão. O índice de bem-estar humano dos Estados Unidos é 
menor do que o nosso brasileiro que, por sua vez, é menor do que alguns 
países da América do Sul e é menor do que alguns países da África. Existe um 
outro caminho para isso. 
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Baseado no princípio da individualidade, cada um quer preservar o seu e a sua 
família e depois vem o resto, daí aparecem os conflitos. Como o Oriente 
pensa, como Japão, China pensam? A China pensa primeiro na sociedade, no 
Japão também porque se aquilo é bom para a sociedade, indiretamente vai ser 
bom para o indivíduo e aí você cria um processo, contrário do processo 
individualista ocidental que usa muito a lei de Gerson, só que lá na frente a 
longo prazo a sociedade como um todo perde e ele acaba perdendo também. 
Daí, temos problemas de segurança, há necessidade de aumentar policiamento, 
fiscalização e o que parecia ser uma fonte de renda passa a ser uma fonte de 
custos. Cada um está lutando pelos seus ganhos e é preciso aumentar a 
fiscalização. O nosso modelo fiscalizatório é muito caro e muito custoso. Cria 
um novo órgão, começa a funcionar, passa um tempo e já não é suficiente 
porque o pessoal se acomoda e tem que arranjar uma saída em outro canto e 
vão se criando outros órgãos e outros fiscalizadores. Isso vai aumentando o 
custo. Há 15 anos, fazíamos o edifício com um engenheiro; hoje, precisamos 
de 5 porque um está fiscalizando o outro. Não estou querendo tirar emprego 
de engenheiro, estou dizendo que está sendo gasto dinheiro em lugar errado, 5 
engenheiros poderiam estar fazendo 5 coisas importantes para a sociedade. 
Para isso é importante se pensar em transparência, em ótica e em intenções. 
Exemplo, tenho um tempo de 20 minutos aqui, se eu estiver bem 
intencionado, vou ficar procurando ver se a placa de 2 minutos levanta; se 
estiver pensando em mim, vou falar o máximo possível para essa platéia, e o 
resto pouco interessa, vou fingir que não vejo a placa de dois minutos. Quando 
finjo que não vejo, estou mal intencionado; se não vir por acaso a placa, tudo 
bem, tive a melhor das boas intenções, mas isso é que move a sociedade para 
um caminho positivo. 
Fico triste quando vejo essas certificações que estão aparecendo agora e que 
falam assim: redução de impactos ambientais. Outro dia, veio uma pessoa da 
França que está criando certificação para loteamento lá, perguntei por que só 
redução e não impacto positivo, ele respondeu que construção civil não tem 
impactos positivos. Claro que tem, desde que você alie, por exemplo, 
programas de reflorestamento a empreendimentos imobiliários. Você pode ter 
impactos positivos, por que a imagem da área de construção e engenharia é 
tida como impactante negativamente para a natureza? Por causa de um 
histórico, por causa de falta de conhecimento, mas não é por falta de boas 
intenções porque ninguém quer ser ruim. Muitos anos atrás, havia uma 
indústria no interior de São Paulo que poluía o rio de uma cidade, até que um 
dia, esse fulano liga para uma ONG que combatia essa indústria pedindo que o 
ajudasse a despoluir o rio da cidade. Depois de tantos anos, a gente lutando e 
agora você me liga e pede ajuda? O outro respondeu: fui buscar minha neta na 
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escola e ela me perguntou se era verdade que eu poluía o rio da cidade e não 
quero mais a minha neta falando isso. E ele despoluiu o rio da cidade. Na 
parte ambiental, falta aquele clic que muda a nossa consciência, temos que 
partir do princípio que todos somos bons, apenas que muitos não estão 
conscientizados. Temos que correr atrás daquilo que dá o clic nas pessoas.  
Se a gente conseguir dessas pessoas que aqui estão com essa diversidade de 
conhecimentos que foram trazidos à mesa um entendo o ponto de vista do 
outro e sentar para achar uma solução conjunta para isso, como a gente 
consegue fazer um protocolo de intenções de trabalho conjunto, não sei o 
nome jurídico disso, como chegamos a um consenso, vamos montar um grupo 
de trabalho e pensar positivamente.  
Em algum momento a gente é poluente, se estou no meu carro, sou poluente, 
mas vamos ver o resultado das minhas ações ao longo do tempo. A variável 
tempo nas questões ambientais é pouco considerada, mas é fundamental; a 
outra variável é a do conhecimento. Muitas vezes  para implantar práticas 
mais sustentáveis nos nossos negócios temos que transmitir conhecimento 
para as pessoas, não só para o pessoal da obra, mas para a vizinhança e para a 
comunidade que vai ocupar aquele espaço depois. Não existem comunidades 
sustentáveis se não houver comunidades sustentáveis conscientizadas e 
empresas sustentáveis ocupando aquele espaço. Para isso, há necessidade de 
conhecimento, de informação. A gente sente carência de informação 
confiável, transparente por parte de empresas para a sociedade e isso começa a 
criar desconfiança. Isso volta à questão inicial da individualidade, se eu 
desconfio, eu vou me fechar. Foi muito bonita a atitude do Gorbachev, quando 
foi tratar com o Reagan da questão do desarmamento nuclear, no debate, ele 
abriu o paletó e disse que faria qualquer coisa para assinar o desarmamento 
nuclear, essa atitude desarmou o Reagan e ele ganhou o prêmio Nobel da Paz 
por essa atitude. Isso que devemos fazer, abrir o nosso íntimo para chegar a 
um consenso como Dr. Alaor falou.  
 


