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A PALAVRA DO SECRETÁRIO

 
   Dr. ARTUR LEMOS JÚNIOR
   Secretário estadual 
   do Meio Ambiente e Infraestrutura

“Nos propomos a uma mudança de postura. Vamos  tirar o 
foco da repressão e colocar na prevenção ambiental, sem preju-
ízos técnicos ou afrouxamento dos controles. Buscamos relações 
amigáveis com os empreendedores, o estabelecimento de critérios 
claros e bem definidos. 

 Realçamos que não se trata de menor cuidado, especialmente 
diante dos efeitos do desequilíbrio climático, mas de mudar o foco 
da burocracia para a fiscalização. Um maior cuidado ambiental 
exige que se tenha mais tempo e melhores condições para ver se 
aquilo que foi licenciado realmente acontece na prática. Não é por 
acaso que a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura aglutine 
as pautas ambientais com saneamento, energia e mineração, até 
porque são áreas ambientalmente sensíveis e é do conhecimento de 
todos o quanto precisamos progredir no saneamento. Convido a 
todos para nos unirmos sinergicamente pela preservação ambien-
tal e por um desenvolvimento sadio.” 



19

A PALAVRA DA PRESIDENTE

   Dra. Marjorie Kauffmann
   Presidente da FEPAM – Fundação 
   Estadual de Proteção Ambiental
   Henrique Luiz Roessler

“A FEPAM construiu, ao longo dos quase 30 anos de história, 
uma marca importante junto à sociedade por assegurar, com res-
ponsabilidade técnica, o respeito ao componente ambiental dentro 
dos processos evolutivos no território gaúcho. A equipe técnica, 
consolidada por anos de experiência e pioneirismo na observação 
dos preceitos legais que fundamentam o licenciamento e a fiscali-
zação dos empreendimentos causadores de impactos ambientais, 
atribui a esta casa uma posição de destaque no cenário estadu-
al. Tive meu primeiro contato com a fundação no ano de 2007, 
quando fui contratada por uma ação de força-tarefa voltada aos 
licenciamentos de empreendimentos de atividade de silvicultura. 
Naquele tempo, a inovação já era um catalisador na busca por 
alternativas que fossem tão eficientes na garantia da segurança ao 
meio ambiente quanto no atendimento às necessidades desenvolvi-
mentistas. Equilibrar esses dois importantes temas – meio ambien-
te e desenvolvimento econômico – foi e sempre será uma arte que 
deve ser executada com muita cautela e propriedade.

Depois de 12 anos fora, o convite para retornar à FEPAM trou-
xe nostalgia pelos bons tempos vividos e também expectativa pe-
los desafios que encontraria. Não tenho dúvidas da competência 
técnica do grupo, todavia acredito que a renovação de ideias, for-
mas de trabalho e dos colaboradores que acrescentam qualidade é 
a lapidação de um mineral bruto.

A minha proposta de gestão está baseada no uso das tecno-
logias para qualificar os processos de licenciamento e fiscaliza-
ção desta casa, buscando sempre fundamentação técnica para a 
tomada de decisões. Acredito que é possível estreitar os laços 
entre a conservação e o desenvolvimento com a construção do 
uso racional dos recursos naturais, e pretendo trabalhar sempre 
nesse sentido.”
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ALERTA

“Portanto, fica aqui um alerta: os fantasmas foram embora, e 
aquele velho argumento de que a demora no licenciamento impe-
dia novos investimentos não se sustenta mais. A burocracia am-
biental já não é mais entrave para o desenvolvimento do nosso 
Estado.” (site SEMA/FEPAM)

Ana Pellini, ex-secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, ex-presidente da FEPAM, atual secretária exe-
cutiva do Ministério do Meio Ambiente.
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PREFÁCIO
 

   Cláudio Dilda, ex-secretário de 
   Estado e ex-presidente da FEPAM

   “Todas as flores do futuro estão
   contidas nas sementes de hoje.”
     Provérbio chinês

José Alberto Wenzel, com a sua licença irei tergiversar, irei tan-
genciar, irei exercitar a digressão, irei, talvez, incorrer em peque-
nas transgressões, mas também irei direto ao ponto.

E, talvez, nestas páginas estarei tocando em assuntos e temas 
que são o conteúdo e a essência do livro. Porém, sem adentrar nos 
detalhes que resgatam parte da história da gestão ambiental públi-
ca neste Estado, pois é intenção provocar o leitor para que mergu-
lhe nesta obra, da primeira à última página, e consiga perceber a 
evolução da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) 
nos seus 29 anos de existência. Num momento de mudanças rápi-
das, em que tudo ou quase tudo parece fluir por vontade própria, 
a natureza em um exercício permanente se revira e se refaz lutando 
para manter seu curso. Com certeza buscando sempre o ponto de 
equilíbrio, apesar da presença humana e de sua parafernália cien-
tífica e tecnológica.

José Alberto Wenzel, missioneiro natural de Cerro Largo, geó-
logo de profissão, muito atuante agente político em seu município 
de adoção, Santa Cruz do Sul, e assim no âmbito estadual como 
secretário de Estado, tendo ocupado duas pastas, e no nacional 
como suplente de senador, conheci nos idos de 1993, período em 
que ele exercia a vereança em Santa Cruz do Sul e eu atuava na 
área ambiental em Bento Gonçalves, inicialmente, e depois no pla-
nejamento como secretário municipal do Planejamento, oportu-
nidade em que instituímos o Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Bento Gonçalves (IPPURB), similarmente ao IPPUC 
de Curitiba, tendo sido assinado Acordo de Cooperação entre o 
prefeito de Curitiba, Rafael Grecca (hoje novamente prefeito de 
Curitiba), e o prefeito de Bento Gonçalves, Aido José Bertuol (atu-
almente vice-prefeito de Bento Gonçalves). Foi nesse cenário que 
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nos conhecemos, construímos um relacionamento de amizade e 
de trabalho na área ambiental, latu sensu, que persiste até os dias 
atuais. Digressões à parte, vamos ao que interessa!

Pois bem, conheci José Alberto Wenzel num momento em que 
ele, como vereador, trabalhava na elaboração do Código Muni-
cipal de Meio Ambiente de Santa Cruz do Sul. Enviou-me uma 
cópia do Projeto de Lei, bastante extenso e detalhado. Ainda lem-
bro. Diria que, para a época, arrojado. Tanto assim que, em Ben-
to Gonçalves, também nele nos inspiramos para debates internos 
com vista a promover melhorias e avanços na gestão ambiental 
municipal. Trocamos ideias e impressões, avaliamos obstáculos 
e formas e estratégias de superação, participação da sociedade, 
estrutura administrativa (departamento ou secretaria?), definição 
de prioridades, relação com as outras secretarias e muitos outros 
aspectos associados à chegada da questão ambiental na adminis-
tração municipal a partir da Constituição Federal de 1988, espe-
cialmente todo o Capítulo VI, do Meio Ambiente, Art. 225, e dos 
incisos III, VI e VII, do caput e do parágrafo único do Art. 23, ago-
ra regulamentado pela Lei Complementar nº 140/2011. O telefone 
foi nosso principal veículo de comunicação.

Anos mais tarde, exatamente dez, nos encontraríamos na equi-
pe de governo de Germano Rigotto (2003-2006); José Alberto 
Wenzel como secretário de Estado do Meio Ambiente e eu como 
diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(FEPAM). Logo no início, em 2003, conversando sobre gestão am-
biental no âmbito do poder público estadual, propus que olhásse-
mos também para os municípios, considerando que já em 1996 
a FEPAM dera início a um processo de inserção do ente público 
municipal na gestão ambiental local, tendo delegado competência 
para o licenciamento de atividades de impacto local ao município 
de Estância Velha, na gestão do prefeito Frederico Leuck; na FE-
PAM, Verena Nygaard era presidente. Era eu diretor técnico nessa 
ocasião. Até o final de 1998, outros dez municípios conveniaram 
com a FEPAM e, ao longo de 1997 e 1998, vários cursos de capa-
citação para agentes municipais foram realizados, com a coorde-
nação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, com vista ao 
licenciamento de atividades financiadas pelo Sistema Financeiro 
dentro de programas como PRONAF, PROER e outros; foram as-
sinados 324 Acordos de Cooperação entre FEPAM e municípios, 
tendo a coordenação de Cláudio Dilda e, em seguida, Clebes Pi-

nheiro; aos servidores públicos municipais participantes das capa-
citações era enfatizado que a inserção dos municípios no processo 
de licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto lo-
cal seria somente uma questão de tempo. No período subsequente, 
na gestão do secretário de Meio Ambiente Claudio Langone e do 
diretor-presidente da FEPAM Nilvo Alves da Silva, foram sendo 
estabelecidos critérios para o exercício do Licenciamento Ambien-
tal Municipal com vista à habilitação junto à SEMA que, através 
de Comissão de Municipalização, passou a analisar os processos 
e exarar pareceres para posterior encaminhamento ao Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), que homologaria ou 
não a habilitação dos municípios.

Ao analisarmos essas questões, seus prós e contras, a importân-
cia, oportunidade e necessidade, bem como as condições dos muni-
cípios para realizar gestão ambiental local, formas de capacitá-los 
(já existiam dispositivos legais provendo suporte, a Resolução CO-
NAMA nº 237/1997 e a Resolução CONSEMA nº 05/1998, Reso-
lução CONSEMA 004/2000, Resolução CONSEMA 011/2000 e, 
mais adiante, a Resolução CONSEMA nº 102/2005), concluiu-se 
pela necessidade de fazer avançar o processo de participação dos 
municípios na gestão ambiental local, percebendo-se oportuna a 
criação de um sistema que funcionasse em rede. Nasceu aí, no 
gabinete do secretário de Meio Ambiente José Alberto Wenzel, em 
2003, a decisão de conceber e criar um sistema que se consolidaria 
como Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA) tendo fun-
cionado até a publicação da Lei Complementar nº 140/2011, em 
8 de dezembro de 2011, a partir da qual a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios passariam a atuar em cooperação 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à pro-
teção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (Em 
relação ao SIGA, Carla Piepper, Niro Piepper, Kátia Lipp Nissinen, 
André Alberto Witt, Carmen Marília Franco, Ana Lúcia Azam-
buja, Nilza dos Santos Melo, Fábio Correia, Lúcia Dilélio Becker 
e Ana Ribeiro e equipe coordenaram os processos de habilitação 
fazendo a ponte entre Municípios, SEMA e CONSEMA. É impor-
tante lembrar que a homologação da habilitação dos Municípios 
dava-se mediante Resolução do CONSEMA).

No âmbito do estabelecimento das competências para o li-
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cenciamento ambiental do Estado e dos Municípios, após a 
Resolução CONSEMA nº 102/2005, esta ainda no período em 
que vigoravam as regras do SIGA, deu-se a partir da publica-
ção da Lei Complementar nº 104/2011, e, no Estado, primeiro 
através da Resolução CONSEMA nº 288/2014 e, depois, atra-
vés da Resolução CONSEMA nº 372/2018, definindo as ativida-
des e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental de 
competência dos Municípios e de competência do Estado. Esse 
é o cenário atual, quando se continua buscando, no âmbito da 
Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado/
Municípios – CPTGEM e do Conselho Estadual de Meio Am-
biente – CONSEMA, promover as necessárias adequações a fim 
de que as ações administrativas promovidas pelo Estado e pelos 
Municípios tenham compreensão e domínio, suporte conceitual, 
administrativo e técnico e segurança jurídica.

Sem querer imitar escritores que disseminam informações de-
sencontradas e criam situações de suspense ao longo de obras, 
principalmente de ficção, para, na conclusão, elucidar e dar um fi-
nal previsível ou não, quero dizer que José Alberto Wenzel teve ím-
petos de arrojo, coragem e muita força de vontade para se dispor 
a escrever pelo menos uma parte da história da Gestão Ambien-
tal Pública no Rio Grande do Sul. Quando as fontes secundárias 
quase inexistem, do autor/pesquisador é exigida muita dedicação 
na busca de informações através do mergulho em fontes primá-
rias, através de relatos dos que viveram nos tempos e nos cenários 
analisados, através da imprensa e outras fontes possíveis. Muitos 
são os livros, opúsculos, libretos sobre o movimento ambientalista 
e Organizações Não Governamentais (ONGs) editados. Wenzel 
vem preencher a lacuna existente na história da gestão ambien-
tal pública com Fepam: raízes, trincheira e farol, livro editado 
em 2005, e que agora está tendo nova edição, revista e ampliada. 
É um mergulho na história da gestão ambiental pública no Rio 
Grande do Sul, rompendo com um silêncio de décadas ao longo 
das quais muitos fatos, informações, conquistas, perdas e ganhos 
ambientais, histórias, políticas ambientais, gestores e servidores 
acabariam por diluir-se no tempo e no espaço e até desaparecer da 
memória, mesmo que se saiba que tudo é processo e o posterior 
tem por base o anterior e assim sucessivamente até o fim dos tem-
pos, mesmo que o tempo não exista!

A história da gestão ambiental pública no Estado inicia-se em 

1974, tendo como marco o Decreto Estadual nº 23.082, de 26 de 
abril de 1974, que “Institui a Política Estadual de Proteção Am-
biental, organiza sob a forma de sistema as atividades de proteção 
ao meio ambiente e dá outras providências”. Através desse Decreto 
(Art. 4º) é criada a Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Eco-
lógico (CCEE), órgão relativamente autônomo da administração 
direta, vinculado à Secretaria da Saúde, responsável pelo Sistema 
de Proteção Ambiental. A Coordenadoria de Controle do Equilí-
brio Ecológico foi constituída por Conselho Diretor e Secretaria 
Executiva; o primeiro, composto pelos secretários da Agricultura, 
de Coordenação e Planejamento, do Desenvolvimento Regional 
e das Obras Públicas, da Segurança Pública, da Indústria e Co-
mércio e da Saúde, presidido pelo secretário da Saúde; a segunda, 
de apoio técnico-administrativo do Conselho Diretor, possuía um 
chefe da Secretaria Executiva que, ao longo de sua existência, de 
1974 até 1979, teve os seguintes chefes: Paulo César Motta, Ja-
nete Sarmento da Silva e Jorge Ossanai. Funcionou no Edifício 
Planalto, Avenida Borges de Medeiros nº 328, Centro Histórico 
e, após, na Avenida Ipiranga. Foi nessa época que a cooperação 
entre a Secretaria da Saúde e Organização Panamericana da Saúde 
(OPAS) levou a Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Eco-
lógico a operar uma rede de monitoramento do ar, analisando a 
taxa de sulfatação total e material particulado sedimentável, dois 
parâmetros básicos para conhecer a qualidade do ar ambiente. As 
análises eram realizadas em laboratório próprio da CCEE, locali-
zado na Rua Aurélio Porto nº 37, Partenon. 

O laboratório foi inaugurado pelo governador Amaral de 
Souza e pelo secretário da Saúde Germano Bonow, no dia 27 
de dezembro de 1979. A partir de 1980, pelo Departamento do 
Meio Ambiente (DMA), foi instalada uma rede mais simples, 
mas com maior número de parâmetros, determinando também 
dióxido de enxofre e partículas totais em suspensão, por exem-
plo. Um fato importante a ser registrado é que o fenômeno da 
Maré Vermelha, ocorrido em 1978 na Praia do Hermenegildo, 
município de Santa Vitória do Palmar, desastre ambiental que 
provocou muita polêmica, levou a CCEE a montar laboratório 
de análises físico-químicas e biológicas sob a coordenação de As-
sis Piccini, mais Maria Helena Stringhini, Arynes de Figueiredo 
Ibias e Emílio Rosa; na sequência, agregou-se equipe maior. E, 
importante, em 1980, o Departamento do Meio Ambiente ini-
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ciou a coleta e análise de água dos rios do Estado.
O Decreto Estadual nº 28.650, de 15 de março de 1979, al-

terou a estrutura da administração direta, sendo a Secretaria Es-
tadual da Saúde transformada em Secretaria da Saúde e do Meio 
Ambiente (SSMA), foi extinta a Coordenadoria de Controle do 
Equilíbrio Ecológico e suas atribuições ampliadas passaram a ser 
desempenhadas pelo Departamento do Meio Ambiente (DMA), 
vinculado à Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente. O Decreto 
Estadual nº 29.621, de 12 de maio de 1980, organiza o Sistema 
Estadual de Proteção Ambiental, definindo suas funções básicas. 
Ficam atribuídas ao DMA as funções de Comissão de Coordena-
ção do Sistema, incumbida da articulação de todas as unidades da 
estrutura administrativa do Estado e a promoção do cumprimento 
das recomendações advindas da Central do Sistema, emprestando-
-lhe o necessário apoio técnico e administrativo através de ser-
vidores e material, sendo a Coordenação-Geral da Comissão de 
Coordenação do sistema exercida pelo titular do DMA. Foram 
diretores do Departamento no período de 1979 a 1990: Jorge Os-
sanai, Vladimir Ortiz da Silva, Jair Sarmento da Silva e Cláudio 
Dilda. O DMA se instalou na Avenida A. J. Renner nº 10, bairro 
Navegantes. Importante registrar que a estrutura criada para fazer 
gestão ambiental no Rio Grande do Sul, nesse período (Secretaria 
da Saúde e do Meio Ambiente / Departamento do Meio Ambien-
te) inspirou os Estados do Pará e do Espírito Santo a montarem 
estruturas semelhantes.

Diante da necessidade de melhorias na estrutura para fortaleci-
mento institucional do órgão ambiental, realizaram-se, no período 
1989/1990, junto ao governador do Estado, Pedro Jorge Simon, e 
depois Sinval Sebastião Duarte Guazzelli, e do secretário da Saú-
de e do Meio Ambiente, Antenor Ferrari, negociações propondo 
inicialmente a criação de uma Secretaria do Meio Ambiente. Essa 
proposta não foi aceita pelo governador (ele argumentou que o 
presidente Fernando Collor estava enxugando a máquina admi-
nistrativa e, no Estado, propunha-se aumentá-la), mas concordou 
com que fosse criada uma Fundação para substituir o Departa-
mento do Meio Ambiente. Os servidores do DMA mobilizaram-se 
em torno da ideia, que viria a ser concretizada no dia 4 de junho 
de 1990 através da Lei nº 9.077, que instituiu a Fundação Esta-
dual de Proteção Ambiental – FEPAM. Pela Lei nº 9.261, de 29 
de maio de 1991, passaria a ser denominada Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler. A FEPAM funcio-
nou na Avenida A. J. Renner nº 10, bairro Navegantes; na Rua 
Carlos Chagas 55, Centro Histórico, em prédio que havia ante-
riormente abrigado a Secretaria Estadual da Educação e Cultura, 
e atualmente na Avenida Borges de Medeiros nº 261. (Foram pre-
sidentes da FEPAM: Cláudio Dilda, Luciano Teodoro Marques, 
Verena Nygaard, Flávio Ferreira Presser, Claudio Langone, Nilvo 
Alves da Silva, Cláudio Dilda, Antenor Ferrari, Renato Breunig, 
Irineu Schneider, Ana Pellini, Regina Telli, Carlos Fernando Nie-
dersberg, Gabriele Gottlieb, Márcia Gomes, Nilvo Alves da Silva 
e Ana Pellini, acumulando com a Secretaria do Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável – SEMA). Em 1999, no governo de Olívio 
Dutra, pela Lei nº 11.362, de 29 de julho de 1999, foi criada a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que teve como primeiro 
secretário Cláudio Langone; a partir de 2015, no governo de José 
Ivo Sartori e da secretária Ana Maria Pellini, passou a se chamar 
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

É nesse contexto que José Alberto Wenzel – portanto a partir 
de 1990, ano de criação da FEPAM – busca resgatar fatos e feitos, 
registrar momentos importantes na evolução do processo da ges-
tão ambiental no Estado do Rio Grande do Sul através de avanços 
e aperfeiçoamento do arcabouço legal, para o qual o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) teve e tem importân-
cia basilar. É possível perceber na obra Fepam: raízes, trincheira 
e farol, ao longo dos seus 29 anos de existência, diferentes ciclos 
sempre evoluindo no rumo da adequação institucional em relação 
ao número de servidores necessários para atender à demanda ge-
rada pelo modelo de gestão em vigor, assim como pela produção 
de arcabouços técnico e legal para regrar o setor e gerar segurança 
jurídica, além do avanço em termos de adoção de recursos tecno-
lógicos que agregam ao sistema de gestão maior agilidade no trato 
de dados e no atendimento ao cidadão. É, entre outros, o caso do 
Sistema On-Line de Licenciamento (SOL), de 2017.

Por enquanto, que saiba, José Alberto Wenzel é o único que 
se propôs resgatar a história da gestão ambiental pública no Rio 
Grande do Sul, tendo como foco e centro a FEPAM. A leitura e/ou 
a releitura deste livro torna-se imprescindível para todos quantos 
tenham interesse em saber, entender e até mesmo prognosticar o 
que e como virá a ser a gestão ambiental, que não é somente licen-
ciamento. Ele é um dos instrumentos. A relação deles, os instru-
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mentos, está no art. 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.

Evidente que comando/controle, fiscalização e monitoramento 
são complementos decisivos para acompanhamento da evolução, 
positiva ou negativa, das atividades e empreendimentos. Os pro-
cessos são dinâmicos. Muito dinâmicos. Talvez em uma década, 
ou menos, tenhamos  mudanças significativas em relação à emis-
são dos licenciamentos ambientais (a partir de amplo, completo e 
sofisticado banco de dados, do zoneamento ecológico-econômico, 
do detalhamento e enriquecimento de planos ambientais, da efeti-
va mudança de pensamento, hábitos, usos e costumes da popula-
ção através de intensivos e ininterruptos programas de educação 
ambiental nas escolas e em todos os ambientes da sociedade), vin-
do então a ganhar ênfase e predominância ações de fiscalização e 
de monitoramento que darão outro sentido ao binômio comando 
e controle. Para tal, a informação e a tecnologia serão ferramentas 
imprescindíveis.

Fepam: raízes, trincheira e farol, em sua segunda edição, re-
vista e aumentada, vem em momento oportuno e importante da 
gestão ambiental no âmbito federal, no estadual e no municipal. 
Se, por um lado, podem ser constatados avanços, por outro, exis-
tem acenos de que podem ocorrer mudanças e rupturas no nível 
federal; há, portanto, riscos de retrocesso. O leitor perceberá, na 
medida em que avançar na leitura, que, como tudo, a gestão am-
biental também é processo e construção. O objetivo, explicitado 
na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis 
Orgânicas Municipais e demais dispositivos legais, planos, pro-
gramas e projetos, é o de assegurar ambiente ecologicamente equi-
librado, favorável a todas as formas de vida e da vida em todas as 
suas manifestações, dada a teia que a vida forma e da qual a es-
pécie humana é mais uma integrante. Todas as diferentes espécies 
estão interligadas, redes dentro de redes. Sempre que se rompe um 
fio da teia da vida, as consequências se fazem sentir no todo, pois 
não foi o homem que teceu a teia da vida, ele é dela apenas um 
fio. Como diz Fritjof Capra, “o que o homem fizer para a teia es-
tará fazendo a si mesmo”. A ciência e a tecnologia tangenciam os 
enigmas do universo, da vida. Já disse Louis Pasteur (1822-1895) 
que “a ciência avança por meio de respostas provisórias”. E José 
Alberto Wenzel nos apresenta em Fepam: raízes, trincheira e farol 
o caminho percorrido por um órgão ambiental oficial, público, a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), resgatando 
a memória dos feitos e dos seus realizadores, protagonistas ontem 
e hoje e desafiados, a partir de diagnósticos e prognósticos, a per-
ceber o amanhã, esse eterno amanhã que suceda ao hoje que se 
esvai e, tal como um horizonte sempre leva a vislumbrar o próxi-
mo horizonte indefinidamente (magnífica utopia!), nos conduz ao 
universo das possibilidades e da presença ativa desses agentes que 
viabilizam e consolidam essas possibilidades. Pois ao servidor pú-
blico é inerente a obrigação de perceber tendências e, percebendo-
-as, antecipar-se a elas. A isso se chama planejamento e gestão.

MENSAGEM da primeira edição

Sr. Neio Lúcio Fraga Pereira, 
ex-secretário de Estado do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Sul.

Conhecer e ajudar a perpetuar a história de uma instituição vai 
muito além da contribuição inerente de garantir para as gerações 
seguintes um documento que perpetue fatos e épocas; significa ofe-
recer registros de pessoas, episódios e condutas consagradas no 
passado e que são decisivas para entender os cenários do presente. 
Como as pessoas, as instituições são resultado da sua história de 
vida.

Esta obra do José Alberto Wenzel vai nessa direção. Trata-se 
de um relato histórico, fidedigno, desta fundação criada em 1990 
pelo governo do Rio Grande do Sul, é um compilado feito por 
alguém que viveu a história. Wenzel garimpou documentos e foto-
grafias, organizou as informações com método e leveza, fazendo 
com que o livro seja lido num só fôlego.

A história da defesa ambiental no Rio Grande do Sul carecia de 
uma obra com tal caráter. Era preciso marcar a presença do Esta-
do nessa construção. Já se contou a histórica trajetória de muitos 
dos que escolheram a causa ambiental como bandeira de lutas; 
também se contou a história de pioneiras e emblemáticas organi-
zações não governamentais cujas lutas serviram para orgulhar a 
todos nós, mas que também garantiram conquistas importantes 
nesse setor. E estava faltando exatamente isto: um livro que falasse 
da presença do Estado nessa luta, dos seus organismos e das suas 
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pessoas, funcionários abnegados e comprometidos com a causa 
ambiental. Pois o colega geólogo-escritor Wenzel encarou o desa-
fio e contou com maestria a história da Fepam, uma das mais im-
portantes fundações do Estado, que tem a árdua missão de cuidar 
da integridade dos ecossistemas naturais ao mesmo tempo em que 
viabiliza o desenvolvimento do Estado. Boa leitura!  

 

PREFÁCIO da primeira edição

 NILVO LUIZ ALVES DA SILVA, 
ex presidente da FEPAM

José Alberto Wenzel nasceu na região missioneira, em Cerro 
Largo-RS, mas foi em Santa Cruz do Sul que abraçou a carreira 
política e uma já latente identificação com a preservação do meio 
ambiente. Naquela cidade foi vereador, secretário da saúde e pre-
feito. Também foi titular das Secretarias Estadual do Meio Am-
biente, de Relações Institucionais e da Casa Civil. Hoje atua como 
geólogo concursado da FEPAM. Agora, através de sua história da 
FEPAM, ele reforça sua vinculação com o tema ambiental no Esta-
do e nos ajuda a perceber a necessidade de mudanças. 

A longa história que o Wenzel conta para num momento em 
que a Fundação viveu talvez a sua pior crise, uma crise tanto de 
capacidade quanto de credibilidade. E as duas coisas certamente 
estão ligadas. A crise da FEPAM pode ser vista como a materiali-
zação de um problema que se tornara invisível, como se no Estado 
do Rio Grande do Sul não houvesse de fato questões ambientais 
a resolver, como se não houvesse a necessidade de instituições ca-
pazes de políticas públicas ambientais fortes e efetivas. De alguma 
forma parece que perdemos a noção da necessidade de pensar no 
longo prazo e que gestão ambiental visa também proteger a pró-
pria base que sustenta o desenvolvimento.

A situação da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), com toda 
a esperança que se tinha de uma política de meio ambiente para o 
Estado quando da sua criação em 1999, pode também ser entendi-
da através da história da FEPAM.

O trabalho do Wenzel, de escavar, entrevistar, recontar essa 
história através da pesquisa e da cacofonia de tantos depoimentos 
e tantas visões diferentes sobre a trajetória da instituição, é agora 

mais importante do que nunca. Ela ajuda a entender como o tema 
ambiental tem sido visto e tratado, em minha opinião além do 
âmbito dos governos, mas pela própria sociedade gaúcha.

O que salta aos olhos na história contada pelo Wenzel?
A falta de continuidade, os altos e baixos, a esperança e a frus-

tração. Mostra em essência uma ambiguidade crônica em relação 
tanto ao tema meio ambiente quanto à própria instituição ambien-
tal. Afinal, é bom ou é ruim ter uma instituição ambiental forte? 
Mostra também certo paradoxo. O Rio Grande do Sul tem uma 
história rica em ativismo da sociedade civil e uma honrosa lista de 
visionários e lutadores, e ao mesmo tempo vem se constituindo 
numa sociedade que nega seus temas ambientais e se recusa a tra-
tá-los de forma responsável. Na prática, foram poucas as ocasiões 
em que o meio ambiente deixou de ser um tema marginal na vida 
do Estado e também nas políticas de diferentes governos.

As permanentes reclamações da FEPAM (burocracia, demora, 
entrave, etc.), queixas crônicas que passaram a fazer parte do dia 
a dia da nossa sociedade, são certamente um sintoma disso. Elas 
nunca foram críticas para que a instituição melhorasse. Caso con-
trário, esse problema já estaria resolvido. É preciso tempo, mas 
não há mistério em preparar, construir uma instituição capaz. 
Em minha opinião, essas queixas sem fim têm tido simplesmente 
o efeito de deslegitimar o papel da FEPAM. Elas não buscaram 
demandar a capacitação da Fundação, mas simplesmente a sua 
desqualificação, como se o seu trabalho fosse apenas criar entra-
ves, coisas sem necessidade. Mais uma vez, como se não houvesse 
algo a resolver. É claro, por outro lado, a FEPAM está sempre lá 
quando as coisas dão errado. Confortavelmente disponível para 
ser cobrada pelo que todos sabiam nunca foi preparada para fazer. 
Acima de tudo, disponível para que não precisemos olhar para a 
nossa responsabilidade coletiva sobre os desastres previsíveis (as 
mortandades de peixes, as enchentes, a degradação e destruição 
de ecossistemas, etc.), criados pelo descuidado cotidiano com os 
temas ambientais. Não há instituição capaz de sobreviver a isso. A 
FEPAM vive colocada em um beco sem saída. A sociedade gaúcha 
precisa decidir o que quer com a FEPAM e com o meio ambiente. 

Este livro, ao mostrar uma história da FEPAM, ajuda a chamar 
a atenção para a necessidade de mudança. Ou pelo menos para 
cutucar o nosso sonambulismo. Mas como e para onde mudar? É 
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preciso que meio ambiente passe a ser um valor importante e obje-
to sério de políticas públicas. O problema é que é exatamente isso 
que falta. Todo o resto está dado. Dá trabalho, mas não há mis-
tério sobre como incorporar meio ambiente nas políticas setoriais 
(energia, transporte, saneamento, etc.) e de desenvolvimento. Não 
há mistério em como capacitar as instituições de meio ambiente 
para fazerem o seu trabalho. 

O fato é que a Constituição Federal estabelece um meio am-
biente equilibrado como direito fundamental. E a FEPAM é uma 
das instituições que têm como razão de existir a proteção desse 
direito conquistado pela sociedade brasileira. Mais ainda, a FE-
PAM é parte de uma questão maior, é mais parte do problema do 
que da solução. E o problema é: água é recurso escasso e precisa 
de gestão. Não há água sem rios e rios sem os ambientes naturais 
que os sustentam. Enchentes só podem mesmo ser evitadas com 
gestão ambiental no centro da gestão urbana. O Bioma Pampa e 
os grandes ecossistemas e paisagens do Estado só podem ser real-
mente protegidos com políticas agrícolas modernas, que conside-
rem que a expansão da área plantada precisa ser compatibilizada 
com a proteção dos ecossistemas nativos. E assim tantos outros. 
A gestão ambiental bem ou mal feita, queiramos ou não, é parte 
importante de nossa vida. Dela dependem a nossa saúde, o nosso 
futuro, as nossas possibilidades de desenvolvimento agora e no 
longo prazo. Como se chamaria uma sociedade que não assume 
essa responsabilidade?

ENTREVISTA

SR. JORGE OSSANAI, ex-diretor 
da Coordenadoria de Controle do 
Equilíbrio Ecológico e do Departamento 
de Meio Ambiente do Estado do Rio 
Grande do Sul

Como foram os primeiros tempos do controle ambiental no 
Rio Grande do Sul?

Jorge Ossanai – Quando foi realizada a Conferência de Esto-
colmo, em 1972, a delegação do Brasil e o governo federal não ti-
nham uma posição muito favorável à conservação ambiental, com 

receio de que esta pudesse entorpecer o desenvolvimento. Entre-
tanto, o Brasil foi signatário da carta de Estocolmo e acabou assu-
mindo uma série de compromissos para a melhoria da qualidade e 
preservação do meio ambiente. Como resposta aos compromissos 
internacionalmente assumidos, foi criada a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente. A Constituição vigente na época estabelecia as 
áreas de atuação para o governo federal, estaduais e municipais.  
As ênfases do governo federal eram a segurança nacional, a inte-
gridade territorial, a gerência e exploração do subsolo, a educação 
superior e a saúde pública. Além do desenvolvimento florestal, 
havia pouca margem de atuação em meio ambiente para os go-
vernos federal e estadual. O controle da poluição e da degradação 
ambiental poderia ser parcialmente coberto pelos códigos de saúde 
por causa da relação ambiente-saúde.

Em 1975, quando cheguei à CCEE, havia uma grande pressão 
pública para a melhoria das condições ambientais.  Alguns pro-
blemas eram percebidos pelo público e eram causas de protestos. 
Os mais frequentes eram a poluição do ar pela fábrica de celulose 
Borregaard, as condições de balneabilidade das praias, a poluição 
das águas fluviais e a mortandade de peixes na bacia do Guaíba, 
a poluição do ar por uma fábrica de cimentos, a desfiguração cau-
sada pela exploração incontrolada de pedreiras, a caça clandesti-
na, o corte de árvores em logradouros públicos, a segurança dos 
alimentos e o uso de pesticidas, o incômodo causado pelos mos-
quitos durante o verão. Para o controle dos mosquitos, a Equipe 
de Controle de Vetores da Secretaria da Saúde despejava petróleo 
nas poças de água e no Arroio do Dilúvio. Isso foi motivo de uma 
polêmica com o dirigente da AGAPAN.

 A implantação da Borregaard, em 1972, pode ser considerada 
um marco temporal entre os cuidados com a poluição, ensejando 
o surgimento da CCEE, em 1974?

Sim, acredito que a existência da Borregaard foi um fator im-
portante para o surgimento da CCEE em 1974. O odor vindo das 
emissões da Borregaard era um motivo constante de reclamações 
tanto da população quanto dos médicos. Os profissionais que atu-
avam nos centros e postos de saúde observaram um aumento sig-
nificativo na demanda por pacientes com tosse, náuseas, vômitos, 
irritação da conjuntiva e lacrimejamento e prostração geral, quan-
do o odor das emissões da fábrica era mais intenso e causava in-
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cômodo. A Associação Médica do Rio Grande do Sul, a AMRIGS, 
publicou uma nota na imprensa corroborando a vinculação entre 
esse aumento de demanda por pacientes com os sintomas listados 
e a poluição atmosférica. A AGAPAN, liderada por Lutzenberger, 
era a voz mais atuante na causa ambiental.  

No caso da Borregaard-Riocell, inicialmente se atuou em res-
posta às reclamações, mas em seguida começou-se a trabalhar com 
os técnicos da companhia para estabelecer um programa de corre-
ção dos problemas de forma sistemática e integral, incluindo-se a 
poluição do ar, das águas, gerência de recursos naturais, controle 
de qualidade ambiental e monitoramento interno e externo.

Quais foram as ações iniciais do governo do Estado em relação 
ao ambiente?

O governo estadual dispunha de alguns serviços de atuação 
limitada e não coordenada, como a Unidade de Engenharia Am-
biental e o Núcleo de Controle da Poluição do Ar e das Águas da 
Secretaria da Saúde, a Fundação Zoobotânica e a fiscalização de 
alimentos pelas secretarias de Saúde e Agricultura, entre outros. 
Para planejar e coordenar as ações ambientais, o governo criou, 
em 1974, a Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, 
CCEE, que contava com um Conselho Diretor integrado pelas se-
cretarias de Coordenação e Planejamento, da Agricultura, do Tra-
balho, da Indústria e Comércio, do Interior e Obras, presidido pelo 
secretário da Saúde, e com uma Secretaria Executiva responsável 
pela elaboração, implantação e operação de um plano de controle 
ambiental. O primeiro secretário executivo foi o economista Paulo 
César Delayti Motta. Em seguida, assumiu a dra. Janete Sarmento 
da Silva. Em 1975, quando fui designado pelo presidente do Con-
selho Diretor da CCEE, Jair de Oliveira Soares, para diagnosticar 
as necessidades de fortalecimento da CCEE, a Secretaria Executiva 
contava apenas com quatro técnicos: a chefe, Janete Sarmento da 
Silva, o químico Julio Morandi, o biólogo Lídio Aníbal Lopes Nu-
nes, a administradora Elizabeth Rosa e uma secretária.

As autoridades governamentais em todo o país, em geral, atua-
vam em resposta aos protestos veiculados pela imprensa. A CCEE 
logo se deu conta de que era preciso atuar em duas frentes: uma de 
“apaga-incêndio”, para fazer frente às reclamações, e outra para 
a ações de prevenção, mitigação, controle e resolução de forma 
sistemática e programada dos problemas ambientais. A CCEE ten-

tava atuar de acordo com as suas prioridades e programas, mas 
era necessário atender às demandas populares, além das vindas 
através do secretário da Saúde. O trabalho da CCEE com a Pe-
trobras e Petroquisa, representadas pelo engenheiro Percy Louza-
da de Abreu, para o planejamento e implantação do Polo Petro-
químico de Triunfo, contribuiu para orientar as ações da CCEE 
prioritariamente para as atividades programadas. Os processos de 
implantação do Polo Petroquímico eram liberados somente após 
aprovação pela CCEE. O Complexo Petroquímico e cada uma das 
suas indústrias passaram a submeter regularmente os seus planos 
de implantação e de operação a esse órgão ambiental do Estado. 
Da mesma forma, quando se começou a discutir o Complexo Car-
boquímico.

Por conta dos compromissos internacionais, os bancos oficiais 
de desenvolvimento, BADESUL e BRDE, deveriam exigir uma 
análise dos projetos que lhes eram submetidos para financiamen-
to. A CCEE realizava um grande esforço para trabalhar com essas 
instituições de crédito, que ainda viam a análise ambiental como 
mais um processo administrativo ou passo que se interpunha ao 
processo de aprovação do financiamento requerido e, muitas ve-
zes, já comprometido de ser outorgado.

Antes da criação da CCEE, e que se pode estender para o iní-
cio do século (1900 em diante), me parece que preponderava a 
visão sanitarista no trato das questões de poluição (aliás era essa a 
terminologia, ao invés de ambientais, como é mais comum hoje). 
Essa visão perdurou até praticamente o tempo do Departamento 
do Meio Ambiente (DMA), quando as visões sanitarista e natura-
lista (Lutzenberger, e outros...) passaram a ser mais usuais. Você 
concorda com essa percepção?

Em linhas gerais, concordo que a visão sanitarista perdurou 
até a criação da CCEE. Esta, como o seu próprio nome e decreto 
de criação indicam, tinha o objetivo de preservar o equilíbrio eco-
lógico em uma forma multissetorial e não somente o controle da 
poluição e a preservação da natureza. A história do controle da 
poluição me parece bem relatada ao longo do seu livro.

Quais os esforços da CCEE para responder às necessidades e 
principais estratégias de ação?

A CCEE tinha uma estrutura demasiado reduzida para atu-
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ar frente ao grande e variado elenco de problemas. A Secretaria 
Executiva, em 1974, havia elaborado uma lista de atuações prio-
ritárias, mas deveria levantar os recursos para implementá-lo. Sob 
coordenação da chefe da Secretaria Executiva, elaborou-se o Plano 
Estadual de Proteção Ambiental, PEPA, aprovado pelo secretário 
da Saúde e entregue ao governador do Estado, que o aprovou. Esse 
plano foi firmemente apoiado pelo secretário de Coordenação e 
Planejamento, economista Eduardo Maurell Müller, e do próprio 
governador Amaral de Souza. O diretor da Fundação Estadual de 
Economia e Estatística – FEEE, vinculada à SCP – economista Leo-
degar Jost, foi quem possibilitou o uso da estrutura da fundação que 
presidia e possibilitou o fortalecimento da CCEE com a contratação 
de pessoal-chave.

Com uma estrutura pequena, a Coordenadoria deveria atuar, 
ter voz e ser respeitada pelas instituições a serem controladas, que 
eram enormes, caso da REFAP, Polo Petroquímico, PETROQUI-
SA, Complexo Carboquímico, Celulose Borregaard, posterior-
mente RIOCELL, curtumes, projetos públicos e privados de in-
vestimento a serem financiados pelos bancos oficiais, entre outros.  

Com o fim de aumentar a sua capacidade fiscalizadora e auto-
ridade controladora, estabeleceu-se um convênio com o Ministério 
da Marinha, responsável pela fiscalização do estuário do Guaíba e 
suas margens. Além da autoridade militar da operação, esse minis-
tério tinha capacidade operacional e experiência em fiscalização. 
As multas por ele impostas eram maiores do que as que poderiam 
ser estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Os padrões de emis-
são foram amplamente discutidos com técnicos da Petrobras e os 
de qualidade ambiental para mananciais foram estabelecidos em 
conjunto com a Companhia Riograndense de Saneamento (COR-
SAN), Departamento Municipal de Águas e Saneamento (DMAE) 
e Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).

A cobrança por ações por parte da comunidade, da AGAPAN 
e da imprensa foi fundamental para o crescimento da CCEE. O 
apoio direto e pessoal do governador Amaral de Souza e da equipe 
de assessoria do Palácio Piratini e do secretário de Coordenação e 
Planejamento e da FEEE, foram tão importantes como a determi-
nação do secretário da Saúde em tornar realidade o PEPA.

O senhor foi responsável pelo primeiro Plano Estadual de 
Proteção Ambiental, que previa o cadastramento de 3.150 fontes 

poluidoras industriais. O foco maior era em relação à poluição 
hídrica?

Baseados nos escassos recursos de que a CCEE dispunha, 
pensou-se inicialmente em concentrar as ações na proteção dos 
recursos hídricos porque o problema já atingia dimensões e ex-
tensão muito críticas. Como as indústrias do Polo Petroquímico 
iniciariam o transporte de substâncias tóxicas no manancial donde 
se extraía a água para fins de consumo a uma grande parte da po-
pulação, era de vital importância adotar medidas que eliminassem 
o risco de acidentes e consequente contaminação. Mas à medida 
que se foi desenvolvendo o Plano,  tornava-se mais evidente que, 
para preservar a qualidade das águas, era necessário preservar a 
qualidade do ar e do solo por sua forte interligação. Além disso, 
necessitava-se desenvolver uma infraestrutura para implementar 
as ações planejadas e um projeto de educação ambiental como 
sustento de tais ações.  

Como estratégia de controle da poluição, decidiu-se atuar por 
áreas mais críticas das bacias hidrográficas e por ramo de ativida-
de. Trabalhou-se em cooperação com as indústrias envolvidas. A 
Petrobras, Petroquisa, polos de desenvolvimento e órgãos do setor 
governamental tinham os seus próprios técnicos, agências e labo-
ratórios de controle ambiental. Estabeleceu-se um acordo sobre os 
parâmetros que estes controlariam, assim como a sua periodicida-
de e métodos que deveriam ser utilizados. A CCEE seria respon-
sável por esses controles internos e mediria ela mesma alguns dos 
seus parâmetros. Com a indústria de curtumes, trabalhou-se com 
a associação dos industriais do ramo. 

Outra estratégia importante foi a capacitação dos técnicos da 
CCEE nos processos dos ramos poluidores. Dessa forma, capacita-
ram-se profissionais em processos de curtição em escolas do ramo, 
na Europa e no Brasil. Além disso, técnicos estagiaram em órgãos 
de controle ambiental mais desenvolvidos na época, como a CE-
TESB de São Paulo, a FEEMA do Rio de Janeiro e a Superinten-
dência de Recursos Hídricos, SUREHMA, do Paraná, Fundação 
Ezequiel Dias, e FUNED, de Minas Gerais.

Para otimizar as ações, criou-se o primeiro comitê de gerência 
de bacia hidrográfica em nível nacional: o Comitê Estadual da Ba-
cia Hidrográfica do Guaíba – CEHIG. O comitê reunia-se mensal-
mente e contava com a participação regular de representantes da 
SEMA, CORSAN, DMAE, DNAEE  e do Instituto de Pesquisas 
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Hidráulicas da UFRGS, sendo presidido pela CCEE. Todos os par-
ticipantes relatavam os seus planos e projetos que seriam implan-
tados na área, os quais eram discutidos por todos os membros do 
Comitê, ainda que não tivessem atribuições fiscalizadoras ou de 
licenciamento. Durante as reuniões, buscava-se o consenso entre 
as instituições participantes.

Com o fim de acelerar, forçar e apoiar o desenvolvimento da 
SEMA federal, realizavam-se reuniões com alguns órgãos de ou-
tros estados para coordenar as reivindicações por legislação e prio-
ridades federais de ação. Os órgãos estaduais que normalmente se 
coordenavam eram os de Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Alagoas, entre outros.  Com essa estratégia, o governo 
era solicitado em temas coincidentes por diferentes estados de vá-
rias regiões.

A instalação do Polo Petroquímico significou um acréscimo de 
qualificação ambiental?

Sim, sem dúvidas, a instalação do Polo Petroquímico significou 
um acréscimo na qualificação ambiental. Houve um trabalho con-
junto da CCEE com os dirigentes e técnicos do Polo desde a fase 
de conceptualização do projeto, detalhamento de seus componen-
tes, medidas de proteção, definição de parâmetros e acompanha-
mento e monitoria. A responsabilidade de participar de tal projeto 
desencadeou todo um processo de qualificação da infraestrutura 
da CCEE e de formação de seu pessoal. A poluição térmica e da 
qualidade do ar pela central de geração de energia e das indústrias 
que se instalariam no polo, por exemplo, exigiu a qualificação dos 
técnicos no desenvolvimento de modelos matemáticos de disper-
são, métodos de redução de contaminantes atmosféricos e outras 
áreas relacionadas.

O evento da maré vermelha (Hermenegildo) ficou suficiente-
mente esclarecido? Esse evento igualmente pode ser considerado 
um marco, pois aconteceu em 1978, oportunizando, de alguma 
maneira, o advento do DMA em 1979?

Não considero que tal evento tenha contribuído para a criação 
do DMA.

O secretário da Saúde constituiu, em 1979, um grupo de tra-
balho para identificar uma estrutura que fosse capaz de continuar 
a implementar o PEPA. Assim, nasceu o Departamento do Meio 

Ambiente, DMA, como parte da estrutura da Secretaria da Saúde. 
Na época, eu, como diretor do DMA, era também assessor espe-
cial do governador para assuntos de meio ambiente, tendo sido 
estabelecido um escritório no próprio Palácio Piratini. O gover-
nador determinou que o diretor do DMA fosse considerado como 
um secretário, temporalmente sem uma estrutura administrativa 
de secretaria.

O episódio de Hermenegildo pôs em evidência a complexida-
de e a possível politização de problemas ambientais. Ainda que o 
governador tenha me nomeado coordenador das ações governa-
mentais, o ministro invocou para si a autoridade para coordenar 
e o secretário do SEMA como autoridade técnica. Os nomes dos 
técnicos do Estado foram omitidos do “livro branco” publicado 
pelo Ministério da Saúde, intitulado “Um Agravo Inusitado à Saú-
de”, onde se listam os técnicos que participaram direta ou indire-
tamente no estudo do fenômeno de Hermenegildo. Na época, até 
acolhi o diagnóstico de maré vermelha porque era o mais razoável 
naquele momento, pois a outra hipótese seria um enorme despejo 
por algum navio no mar. Nos fenômenos de maré vermelha, em 
geral, não há morte de animais, ainda quando a grande quantida-
de de algas e protozoários cause alteração acentuada na cor das 
águas. Tampouco a literatura se refere a forte odor perceptível nas 
adjacências das águas afetadas pela maré vermelha. O fenômeno 
observado em Hermenegildo tinha outras características.

O senhor comunga da ideia de que tanto a CCEE quanto o 
DMA absorveram o clima de contestação da época? (Estávamos 
em período da ditadura, Beatles...)

A maneira de absorver e dar resposta ao clima de contestação 
da época foi adotar uma postura proativa e cientificamente emba-
sada que não desse margem a refutações. No contexto de um siste-
ma ditatorial, numa época em que dominava o interesse econômi-
co e o desejo de “desenvolver” a qualquer preço, eu consideraria 
a ação desenvolvida pela CCEE e pelo DMA como uma brecha na 
busca de oportunidades de atuar para defender e tratar de garantir 
um ambiente mais saudável às gerações presentes e futuras.

Quanto mais tínhamos de aprofundar as ações ou abrir o leque 
de atividades, mais intenso e árduo era o trabalho de cada um 
dos técnicos, porque o aumento da equipe era paulatino e as ne-
cessidades de atuação cresciam rapidamente. Contudo, foi muito 
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gratificante ter contribuído para construir os alicerces do trabalho 
ambiental no Estado e formar um grupo de técnicos comprometi-
dos e sempre dispostos a dar o melhor de si.

Os funcionários lhe são muito gratos e o admiram muito, espe-
cialmente por sua visão abrangente e por ter “criado” algo novo?

Sempre gostei e me dediquei a construir algo novo. Dentro da 
Secretaria da Saúde, fui auxiliar e depois técnico de laboratório, 
médico de perícia em saúde pública, chefe do Setor de Pesquisas 
Especiais do IPB, chefe-adjunto da Unidade de Planejamento, di-
retor da Escola de Saúde Pública, antes de ser membro do CCEE 
e DMA. Em todas essas fases, fui responsável por “construir” ou 
iniciar algo novo. A rotina não me atrai, pois é pouco criativa.

De minha parte, também sou grato a cada um dos membros 
da minha equipe na CCEE e posteriormente no DMA por terem 
envidado muitos esforços para criar esse “algo novo”. 

Que lembranças ficaram daquela época?
As lembranças que guardo da minha passagem pela CCEE e 

DMA são ótimas, porque tive a oportunidade de liderar uma equi-
pe jovem, ávida por crescer e aprender profissionalmente. Ainda 
que não me encontre com frequência com os profissionais da épo-
ca, guardo boas lembranças do grupo de então. O trabalho tam-
bém me oportunizou a interação com quase todos os setores da 
economia e instituições governamentais de todas as esferas e com 
o setor privado.

Algo muito bom que ocorreu é que me enamorei e me casei 
com a ex-chefe da Secretaria Executiva da CCEE, e vivo feliz com 
ela até hoje.

A municipalização dos licenciamentos ambientais é interessante?
Acho pouco provável que seja viável municipalizar o licen-

ciamento ambiental. A maior parte dos municípios gaúchos tem 
uma base de população muito pequena. Não haveria condições 
de se criar a massa crítica de profissionais transdisciplinares, ou 
seja, que sejam especialistas em uma área mas conheçam e possam 
atuar cientificamente em mais de uma. Os municípios pequenos, 
principalmente, têm escassos recursos para arcar com os custos do 
processo.

Ademais, alguns projetos podem ter impacto em outros países, 

estados e municípios, pois compartem os mesmos recursos hídri-
cos, os poluentes diversos não ficam limitados ao município. As 
pessoas que buscam oportunidades de trabalho, seja durante a fase 
de construção na fase operativa, num dado projeto, podem assen-
tar-se em outro município vizinho. Portanto, os projetos devem ser 
estudados de acordo com a natureza, magnitude e extensão dos 
seus impactos.

E o futuro? Qual deve ser o caminho dos órgãos ambientais?
A minha experiência mais recente no controle de grandes pro-

jetos foi entre 1999 e 2003, quando integrei o Comitê Externo 
de Controle da Gerência do Programa Ambiental do projeto de 
construção e operação do oleoduto entre o Chad e a República 
dos Camarões, na África. Esse Comitê Externo era integrado por 
um engenheiro de obras e de segurança do trabalho, um enge-
nheiro ambiental, um geólogo, um economista, um arqueólogo, 
um biólogo, um especialista em educação e eu, como médico sa-
nitarista, epidemiólogo, microbiologista e médico do trabalho. 
Dessa experiência, deduzo que no presente e no futuro, o licen-
ciamento ou aprovação de grandes projetos de desenvolvimento, 
sob o aspecto de seu impacto ambiental, está sendo cada vez mais 
complexo e completo.

Os bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, do gru-
po Banco Mundial e os bancos homólogos com atuação regional, 
como o BID, BAD, BAfD e BED, atualmente exigem muito mais 
que um relatório de impacto ambiental do projeto acabado e em 
operação. É feito um estudo dos impactos sociais e econômicos, 
transitórios e permanentes dos projetos em sua fase de constru-
ção e outro na sua fase de operação. Isso é sobretudo importante, 
porque na fase de construção de estradas, oleodutos, transmissão 
elétrica em grandes distâncias, vão se estabelecendo novas vias de 
acesso e produzem-se alterações de habitats, mudanças na flora 
e fauna naturais, mobilizações de pessoas e novos assentamentos 
humanos, alterações em populações indígenas, transporte de ve-
tores de doenças, remoção e substituição de solos, alteração de 
preços do mercado afetado, destruição de plantações e de fontes 
de alimentos, danos a marcos e objetos arqueológicos. 

À medida de seu desenvolvimento, os traçados de estradas e 
outros projetos precisam ser modificados, com a participação das 
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comunidades, suas lideranças e governos locais, com o fim de pre-
servar os domicílios, as escolas, igrejas, cemitérios, marcos arque-
ológicos. Nos projetos financiados pelo BIRD, as escolas e outros 
estabelecimentos relocalizados pelos projetos são financiados com 
recursos do Banco, assim como são indenizadas as plantações e 
árvores destruídas para a construção das estruturas do projeto. Já 
na fase de operação, outras alterações se produzem em todos esses 
aspectos, alguns não previstos ou insuficientemente estudados. O 
processo de modificações nas legislações ambientais nunca estará 
terminado. Será um processo de evolução contínua.

E o atual momento ambiental, como o senhor vê o trabalho da 
FEPAM?

Como resido no exterior desde março de 1981, quando vim 
trabalhar no BID, como especialista em saúde, tive um novo rumo 
na minha carreira. Portanto, tive de estudar tudo sobre bancos, 
desenvolvimento e o setor saúde de cada um dos países da América 
Latina e do Caribe. O aprendizado em identificação, desenvolvi-
mento, análise, implantação e operação de projetos e desenvolvi-
mento do setor me consumiu o tempo disponível. Depois de 15 
anos, fui para o setor privado atuando em firmas de consultoria 
em saúde e meio ambiente. Por essas razões, não tenho acompa-
nhado os progressos da FEPAM e da SEMA e não conheço as suas 
situações atuais. Seria injusto que eu fizesse comentários baseados 
em fatos ou observações superficiais. Confio que, seguindo a tra-
dição herdada da CCEE e do DMA, a FEPAM seja constituída por 
uma equipe técnica dedicada, responsável e bem capacitada. Dese-
jo a todos os seus integrantes que se realizem em nível profissional 
e de satisfação pessoal.

A você, agradeço a oportunidade de reviver momentos tão im-
portantes da minha vida. Muito obrigado! (2014)

QUE OBRA É ESTA?

Bióloga dra. Luiza Chomenko, servidora 
da FEPAM, muitos anos cedida para a 
FZB e atualmente na SEMA.

  
Quando recebi convite para colaborar com esta obra, tive um 

sentimento estranho. 

O que dizer? Como dizer?
Talvez muitos não saibam, mas eu sou uma pessoa que faz par-

te da história desta instituição, atual FEPAM, desde o fim da déca-
da de 70 (na verdade, último mês de 1979). Provavelmente tenho 
mais tempo de instituição que muitos que lerão este livro têm de 
vida. Ainda estava na universidade quando comecei meu caminho 
na seara ambiental. Eu sempre digo que,  se não fosse trabalhar 
em meio ambiente, provavelmente não saberia fazer mais nada.  E 
agora, vendo o momento atual de conflitos e buscas em torno de 
um novo caminho, faço reflexões. 

O que será que a gente buscava naquela época? 
Muitos anos mais tarde, a conferência de meio ambiente (ECO-

92), promovida pela ONU, quando descreveu seus preceitos bási-
cos, afirmava que “a criatividade, idealismo e coragem dos jovens 
do mundo são essenciais para se atingir o desenvolvimento susten-
tável e assegurar um mundo melhor para todos”.

Ao analisar esta obra do Wenzel em seu conjunto, ao ver mui-
tas idas e vindas, sua significância nas distintas fases de construção 
do movimento ambiental no mundo e daí buscando adaptar isso à 
realidade do Rio Grande do Sul, me pergunto: de que serviu todo 
o esforço, meu e de muitos outros, que lutaram com idealismo, 
coragem e destemor enfrentando desafios? O que conseguimos?

Este trabalho do Wenzel, na verdade, induz a uma reflexão. 
Sua busca de reconstruir um passado até chegar ao momento atual 
é uma verdadeira provocação. A questão nos mostra como a ques-
tão ambiental é vista nos distintos âmbitos da sociedade. Mais do 
que nunca, ficam claros conflitos que se sucedem nas décadas de 
história das instituições FEPAM, FZB E SEMA. Tantas vezes se 
tinham esperanças e tantas vezes vieram lamentos e frustrações. 

O RS historicamente foi um dos Estados que com mais vigor 
atuaram no âmbito do ativismo ambiental. Ao mesmo tempo, é 
um Estado que ainda hoje mais fortemente reage às leis ambientais 
e no que se refere à aceitação de preceitos internacionais relaciona-
dos com questões de gestão de recursos naturais.

Fica uma dúvida. Onde falhamos, nós, que há tantos anos tra-
balhamos nesse tema? Por que ainda hoje se tem tanta dificuldade 
em convencer a sociedade da necessidade de se tratar a variável 
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ambiental como BASE de todo e qualquer processo de efetiva sus-
tentabilidade? (ou “permanência”, segundo LÉVÊQUE, C. – A 
biodiversidade, EDUSC – Bauru, SP, 1999). 

Passaram-se muitos anos, muitos governos e muitas formas de 
encarar o tema MEIO AMBIENTE. Ora com vitórias, ora com 
derrotas, mas sempre sendo este visto com um viés de marginali-
zação. Em anos recentes tem-se um novo modelo de tratar de ques-
tões planetárias, a partir da utilização de modernas tecnologias, 
novos processos, o que teoricamente levaria a uma nova forma de 
enfrentar problemas e riscos ao ambiente; porém, paradoxalmen-
te, cada dia mais a sociedade, pelo menos em alguns setores, tem 
regredido violentamente no que tange a questões de gestão am-
biental. Há um modelo que tenta enfraquecer processos de funcio-
namento de instituições de fiscalização, gestão, monitoramento, 
pesquisa. Questionam-se, a cada momento, funções estruturantes 
fundamentais para a própria sobrevivência humana, em nome da 
necessidade de “desenvolvimento”. 

Me pergunto: que desenvolvimento é esse? Qual é sua possi-
bilidade para uma sustentabilidade ambiental, social, ambiental e 
inclusive econômica? Será que a humanidade tem se dado conta de 
que, sem instituições fortes e eficientes, estão sendo colocados em 
risco processos vitais de sobrevivência humana?

É fundamental que se entenda que um processo de licencia-
mento ambiental não é mera concessão de um documento com 
anuência para a implantação de uma atividade. Uma licença é um 
instrumento que deve ter bases técnicas fundamentadas em ver-
dadeira ciência e conhecimento e, então, ser a base para que se 
implantem atividades que venham a gerar empregos, crescimento 
econômico e principalmente melhoria de qualidade de vida para 
todas as categorias de seres (humanos ou não) que ocupam  espa-
ços constituídos por recursos abióticos com condições adequadas. 
Uma instituição ambiental precisa ter claro que abrange TODOS 
os setores de uma sociedade e deve ter interfaces com as mais dis-
tintas variáveis de organização. 

A obra que ora se apresenta é um constante vai-e-vem, mos-
trando muitas faces de uma mesma moeda. O seu grande mérito é 
nos obrigar a refletir. O que queremos de instituições ambientais? 
Que vida queremos para o planeta? Que caminhos queremos to-
dos seguir?

Mais do que nunca, faz-se verdadeira uma reflexão de Paulo 

Freire: “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem apren-
der a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho 
pelo qual se pôs a caminhar”.

Que os muitos tropeços... erros... acertos... que a cada dia têm 
de ser enfrentados sirvam para que novas mentes se aliem ao so-
nho de outrora e que se torne uma realidade efetiva: um plane-
ta melhor... um Estado melhor... seres humanos que efetivamente 
compreendam para que vieram para esta vida.
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APRESENTAÇÃO

GLAUCUS VINICIUS
BIASETTO RIBEIRO
Chefe do Departamento de 
Qualidade Ambiental – DQA. 

O entendimento de questões, de qualquer tema levantado pela 
curiosidade humana – por que o sol brilha?; por que a maçã cai da 
árvore e por que apodrece?; por que os rios correm para o oceano? 
– implica em buscar, registrar e interpretar os fenômenos e conhe-
cimentos adquiridos ao longo do tempo. “Se vi mais longe foi por 
estar de pé sobre ombros de gigantes”, disse Isaac Newton quando 
indagado sobre a origem de seu conhecimento e criatividade. Ou 
seja, nada escapa, ou melhor, tudo tende a ficar mais esclarecido, a 
partir do conhecimento do processo histórico e de tudo aquilo que 
esse processo oferece para a reflexão mais profunda e verdadeira 
dos eventos. Não há como negar que o maior inimigo do obscu-
rantismo é o conhecimento e aí o conhecimento histórico, levando 
a História como Magistra Vitae – mestra da vida –, é essencial.

É esse o caminho trilhado pelo colega José Alberto Wenzel, 
geólogo, político, analista ambiental concursado, servidor públi-
co da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís 
Roessler no livro FEPAM: raízes, trincheira e farol, em sua nova e 
ampliada edição, que aqui temos a honra de apresentar. Obra de 
fôlego, que exibe registros da história da instituição, com relatos 
de quem viveu e vive o dia a dia, consubstanciando a história oral, 
registros fotográficos, farta documentação e consistente listagem 
de fontes consultadas. Com isso a história da FEPAM nos é conta-
da inserida em contextualizações globais, não se distanciando do 
processo histórico local, visão esta que vem contribuir para o me-
lhor entendimento da nossa realidade. A obra aborda a evolução, 
os percalços, as vitórias, as derrotas que a questão ambiental, tão 
importante para a sobrevivência do planeta Gaia e a nossa, tem 
atravessado, em um processo de longa duração histórica. Apresen-
ta assim um relevante legado para as futuras gerações.

A busca de respostas para questões não bem compreendidas, 
esclarecimentos de controvérsias, pesquisa, a inquietação, o relato 
e o resgate de eventos que poderiam se perder ao longo do tem-
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po encontram-se sedimentados neste livro. Nesse sentido, somos 
impelidos a salientar a grande coragem do autor em mergulhar 
nesta difícil e exaustiva empreitada, de resgatar importante parte 
da história do nosso Estado, da nossa história. Se o medo destrói, 
a coragem, como sua antítese, só merece elogios, e esforços dessa 
monta somente ajudam a construir e moldar cidadãos.

Wenzel apresenta com vigorosa competência o contato com as 
origens e os antecedentes – as raízes – da FEPAM;  por que essa 
instituição muitas vezes se configurou em um abrigo, um reduto 
– a trincheira – da questão ambiental no Rio Grande do Sul e no 
Brasil; e por que ao longo do tempo permanece como uma luz ou 
uma tocha a guiar os navegantes – o farol – nas turbulentas águas 
da defesa do meio ambiente. Boa leitura!

TERCEIRA PERGUNTA

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
HENRIQUE LUIZ ROESSLER – FEPAM é uma conquista dos 
seus servidores, da comunidade gaúcha e seus governantes. Nos 
depoimentos colhidos junto aos seus colaboradores diretos, trans-
parece com nitidez o sentimento de construção coletiva da Funda-
ção. Convicta dessa constatação, a narrativa desfiará a linha do 
tempo, respaldada na pesquisa documental e nos relatos obtidos. 
Distribuímos a narrativa humanizada em sete capítulos historica-
mente contextualizados. Inicialmente, percorremos o período da 
servidão pública dos espaços marginais dos fluxos hídricos e da 
instalação da Unidade de Saneamento Ambiental. Seguimos com 
a criação da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, 
que cedeu lugar à implantação do Departamento do Meio Am-
biente, que por sua vez evoluiu para a Fundação Estadual de Pro-
teção Ambiental, a FEPAM, que viria vincular-se, à semelhança da 
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB), à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA), esta posteriormente nomi-
nada como Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e atualmente redenominada para Secretaria do Meio Ambiente e 
Infraestrutura. 

Em relação à primeira edição, atualizamos a exposição dos 
programas prioritários e eventos balizadores que demarcaram 
acontecimentos de grande repercussão ou provocaram modifica-

ções na condução da gestão pública ambiental. Merece narrativa 
especial o tema dos licenciamentos e a atuação dos servidores dos 
órgãos ambientais públicos.  Seguimos pela necessidade do repo-
sicionamento integrador da Fundação frente aos detectados cená-
rios sanitarista e licenciador, o que tomou corpo a partir de 2015, 
com a instalação da Sala de Atendimento Integrado. 

O leitor perceberá que os temas trabalhados, revistos, repo-
sicionados e expandidos perpassam o tempo, não se atendo de 
forma estanque a este ou aquele determinado momento, situação 
realçada nos depoimentos, que não objetivam respaldar o que ex-
pomos e propomos, mas contribuir com vivências e percepções. 
Contudo, episódios significativos, de grande repercussão em cer-
tos momentos históricos, nos permitem o adensamento espaço-
-temporal na exposição. 

À temporalidade e espacialidade agrega-se a contingência da 
escala. Ecossistemas que, por exemplo, guardam os segredos do 
cádmio e do mercúrio, das dioxinas e furanos, apenas mensurá-
veis em partes ínfimas, pelos métodos usuais de avaliação podem 
passar como inexistentes. Fato que se reflete na narrativa histórica 
dos eventos ambientais. Sempre quedará angustiante o questiona-
mento sobre o acerto ou equívoco no trato dos temas ambientais. 
É da inerência ambiental enfrentar riscos, surpreender-se frente 
ao inusitado, integrado e complexo em constante movimento de 
transformação. 

Frente a esse panorama nos cabe renovar as duas perguntas 
já levantadas quando da primeira edição: “O que seria do Meio 
Ambiente sem a FEPAM? Que FEPAM queremos para o futu-
ro?”. Pergunta que poderia ser igualmente apresentada como 
“Que Sistema Ambiental a natureza quer e precisa?”. Contu-
do, uma terceira questão se ergue ao final da presente obra: “a 
prática usual de avaliação ambiental atende ao imprescindível 
cuidado ambiental?”.

Na busca incessante pelas respostas, propomos a presente obra 
em renovada edição, reforçada em sua inserção histórica, preven-
tiva e propositiva em perspectiva futura, especialmente quando 
nos aproximamos dos trinta anos de existência da FEPAM. Os 
próprios avanços atinentes ao processo de licenciamento ambien-
tal, o novo Regimento Interno da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler, emitido através da Portaria nº 
36/2018 de 25 de maio de 2018, e as ações de gestão ambiental em 
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curso nos impulsionam para um novo patamar de gestão ambien-
tal pública. Já não nos basta a face mais exposta da FEPAM, a do 
licenciamento ambiental, ainda que imprescindível.

Importa salientar que, assim como a Fundação foi sendo im-
plementada e desenvolvida, a presente obra se caracteriza pela 
construtividade e constante aperfeiçoamento. Com o que todas as 
contribuições, novos depoimentos e possíveis correções serão mui-
to bem-vindos e desejados.

 

I – DA MARGEM DO RIO À 
BACIA HIDROGRÁFICA (1900-2019)

“Meu avô, Henrique, foi minha maior paixão, incentivo e bús-
sola. Herdei dele o amor pela natureza, enquanto que de meu pai o 
lado da arte, pois o sr. Milton foi um pianista. Hoje procuro trans-
mitir às minhas filhas Cláudia, Carolina e adorados netos Aurora e 
Ramiro todo esse amor pela vida e preservação da natureza.

Convivi com as pessoas entrando e saindo lá de casa. Fazíamos 
tala para curar as pernas dos passarinhos e animais maltratados, 
os alimentávamos e deles cuidávamos, o que continuo fazendo até 
hoje, procurando seguir o que meu avô dizia: “As coisas fáceis são 
para qualquer um. O difícil interessa às pessoas especiais, determi-
nadas e persistentes”. 

Me empenho na busca pela plenitude da vida e a todo final de 
dia chegar com a consciência do dever cumprido, como fazia o 
patrono da FEPAM, meu avô.” (Maria Luiza Roessler)

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
HENRIQUE LUIZ ROESSLER-RS, nossa FEPAM,  não surgiu 
de repente. Foi sendo gestada muito antes da sua instituição 
legal, até mesmo antes da existência dos primeiros órgãos de 
gestão ambiental instalados no Rio Grande do Sul. A surgên-
cia da Fundação bebeu das fontes mais diversas, absorvendo os 
fluidos, preocupações, manifestações e esperanças de toda uma 
comunidade.

Assim sendo, iniciamos a presente narrativa por uma sucin-
ta visualização panorâmica de cunho histórico para, a partir do 
ano 1900, nos atermos com maior detalhamento à descrição da 
gestão ambiental pública, com ênfase para o subsequente desen-
volvimento da FEPAM. Veremos que da percepção e avaliação 

localizada ocorrerá a evolução para uma análise mais abrangen-
te, sinérgica e integrada.

VISUALIZAÇÃO PANORÂMICA
Lembremos que, ao contrário do que os estrangeiros europeus 

imaginavam, o Rio Grande do Sul não era um território desabi-
tado. Ao norte do Rio Ijuí predominavam os ancestrais dos Kain-
gang, ao passo que, mais ao sul, habitavam os Minuanos, Guenoas 
e Charruas. Junto ao litoral viviam os Carijós ou Arachãs, conhe-
cidos como Patos. A partir do ano 100 chegaram os Guaranis, 
provenientes das florestas do norte do país. A presença deles mu-
daria a relação estabelecida. Os Guaranis, além da caça e pesca, 
praticavam o cultivo em incipientes lavouras, valendo-se do méto-
do de “coivara”, onde pequenas frações de terra eram desmatadas 
e queimadas para então receber o plantio. Em alguma medida, eles 
se constituíram nos primeiros colonizadores em plagas sulinas.

Comum aos nativos era sua relação tribal, não raro vinculada 
a laços de parentesco, quando não a alianças de mútuo interesse. 
Congregados em grupos de aproximadamente 100 indivíduos, sob 
os desígnios interpretados pelos pajés e baseados na experiência 
transmitida oralmente pelos anciãos, tinham no cacique seu líder 
referencial. A figura do cacique, escolhido por hereditariedade ou 
por suas qualidades condutoras, estava associada à condição da 
sua manifestação pela palavra. Quanto melhor soubesse se valer 
do recurso discursivo, maiores seu prestígio e o respeito a ele de-

Imagem da pesquisadora dra. Ítala 
Irene Basile Becker, em sua residência 
em São Leopoldo-RS. (Fonte: foto do 
autor em outubro de 2016)
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Momento do encontro 
entre o autor e o padre 

Ignácio Schmitz, 
arqueólogo, professor e 

pesquisador do Instituto 
Anchietano de Pesquisas 

da UNISINOS – SÃO 
LEOPOLDO, em seu 

gabinete. (Fonte: autor, 
abril de 2016)

vido. Nem todos os grupamentos se guiavam da mesma forma. A 
eminente pesquisadora Ítala Irene Basile Becker nos relata que en-
tre os Charruas e Minuanos havia “aparentemente uma estrutura 
de bando, coordenado por um conselho de chefes de família e por 
caciques” (Informação verbal em outubro de 2016).

Fizemos a seguinte pergunta ao reconhecido arqueólogo pa-
dre Pedro Ignácio Schmitz, do Instituto Anchietano (UNISINOS): 
“Procede a observação de que a chegada dos Tupi-guarani modifi-
cou profundamente o cenário sulino instalado, uma vez que além 
da caça, pesca e coleta praticavam a horticultura, constituindo-se 
em colonizadores, o que os diferia em muito das populações indí-
genas já instaladas?”. Ao que ele nos respondeu: “Do mesmo jeito 
como os colonizadores europeus, açorianos, alemães, italianos, o 
Guarani, com seu sistema de cultivo, criou uma nova paisagem. As 
outras populações indígenas do Estado também criaram a deles, 
como as populações do planalto que deram nos Kaingang modifi-
caram a paisagem dos pinheirais, e os antepassados dos Charrua e 
Minuano, que encheram de aterros os campos alagadiços do Sul”. 
Acrescentamos a seguinte questão: “Se dispusessem da tecnologia 
da qual os futuros imigrantes alemães/italianos e outros se vale-
ram, a degradação do ambiente natural teria sido semelhante à 
ocorrida a partir de 1824?”. O arqueólogo respondeu: “A tecnolo-
gia foi semelhante, porém mais simples; a população menos nume-
rosa e a possibilidade de migração dentro de um espaço intocado 
causaram um impacto menor. Mesmo assim, o P. Roque González, 
quando chega no oeste do Rio Grande do Sul, observa que tudo 
tinha virado capoeira e era difícil encontrar um lugar válido para 
estabelecer uma redução”.

Por sua capacidade de permanecerem assentados por determi-
nados períodos, entre a plantação e a colheita, e sua espiritualidade 
nata, os Guaranis foram os escolhidos pelos missionários jesuítas 
para formatarem as “reduções”, constituídas por assentamentos 
de até 7 mil indígenas, num território relativamente limitado, cujo 
núcleo seguia um traçado urbanístico padronizado. Na aceitação 
do assentamento reducional contribuiu decisivamente a segurança 
que os jesuítas prometiam frente aos avanços dos predadores de 
nativos, fossem estes os bandeirantes ou mesmo os encomende-
ros. Segurança que incluía a garantia de alimentação, proporcio-
nada pelas lavouras, hortas, pomares e criação de animais através 
da manutenção de estâncias de gado. Rapidamente os Guaranis 
deram-se conta de que sair do mato para se abrigar, trabalhar e 
serem catequizados era de maior proveito do que viver às custas 
da caça incerta e da cobiça dos que desejavam escravizá-los. Con-
tudo, permaneceram em seu “habitat” os nativos “revoltosos”, 
entre eles diversos pajés, que eram desdenhados como feiticeiros 
pelos padres. 

Para conquistar as tribos, os missionários perceberam que pri-
meiro era necessário que fossem acolhidos pelos caciques. Na se-
quência entenderam que era preciso mais, a ponto de os caciques 
serem mantidos como partícipes privilegiados na gestão reducio-
nal dos cabildos, organizações que atualmente poderiam ser com-
paradas às prefeituras.

Vez por outra, os padres distribuíam cunhas de ferro entre 
os reduzidos ou aos que assim se pretendia assentar. As cunhas 
de ferro, que substituíram com vantagem os utensílios de pedra 
e madeira, a par da carne abundante das vacarias missioneiras, 
exerceram grande poder de atração. Esse mesmo gado atrairia a 
ganância dos proprietários de sesmarias, dos “gaúchos” errantes 
pelas coxilhas pampianas e logo a seguir dos charqueadores, que à 
força de trabalho escravo produziam as mantas de carne desidra-
tadas pelo sal, destinadas ao consumo no centro do país e exterior. 
Celebrizaram-se as estâncias espalhadas pelo território gaúcho e 
as charqueadas ao longo do rio Pelotas. Preferencialmente instala-
das por portugueses, as estâncias e charqueadas contribuíram na 
fixação de fortes militarizados e núcleos populacionais na paisa-
gem sulina. Nas estâncias o senhorio exercia o patriarcado, sob o 
binômio terra-gado, e suas determinações eram feitas cumprir pelo 
capataz e executadas pelos “peões”.
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Imagem típica do 
cavalo no bioma 
Pampa. (Fonte: 
foto de Sergio 
Neglia Bavaresco. 
Uruguaiana, 
2015).

O tradicionalista Manoelito Savaris nos alerta para as diferenças 
entre o trabalho escravo praticado nas estâncias e charqueadas: 

“Primeiro deve-se distinguir o escravo da charqueada daquele da 
estância. O primeiro é o protagonista da pior atividade que um 

escravo desenvolveu no Brasil. Sob o ponto de vista humano, foi 
a pior condição registrada. Nas estâncias, era diferente: o escravo 
é ‘quase livre’. Era tratado como membro do sistema, mesmo que 
sem direitos, era tratado como ‘parceiro’. Na estância, o escravo 

e o peão (gaúcho) realizam o mesmo trabalho e convivem no 
mesmo ambiente. A diferença estava na possibilidade de um sair se 
desejasse, enquanto o outro, se saísse, seria caçado. Sob o ponto de 
vista meramente econômico, o escravo estava para as charqueadas 

como o ar para o ser humano, ou seja, a falta da mão de obra 
escrava, nas charqueadas, alterou completamente o sistema. Nas 

estâncias isso não se registrou porque o escravo ficou, mesmo livre, 
por vontade e porque ali ele tinha um mínimo de expectativa de 

melhora” (Informação verbal de dezembro de 2017).

Fotografia do tradicionalista Manoelito 
Carlos Savaris, bacharel em História, 
autor de diversos livros versando sobre 
o tradicionalismo e identidade do 
gaúcho. Savaris foi patrão de Centros de 
Tradicões Gaúchas (CTGs), presidente 
do Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG) e do Instituto Gaúcho de Tradição 
e Folclore (IGTF).

Consideradas insuficientes, pela Coroa, as iniciativas de 
ocupação via estâncias e sesmarias, datas e aquartelamentos, 
foi promovida a vinda de europeus. Imigrantes que seriam 

impedidos de se valer do trabalho escravo e teriam de cultivar, 
com a força da mão de obra familiar, sua gleba num curto espaço 
de tempo, correndo o risco, em não o fazendo, de perderem sua 
propriedade, fosse esta recebida ou adquirida via financiamento. 
À chegada dos açorianos em 1750 somou-se maciça imigração de  

alemães a partir de 1824 e dos italianos depois de 1870.

Os alemães foram instalados inicialmente no Vale do Rio do 
Sinos, mais especificamente em São Leopoldo, enquanto aos 
italianos couberam terrenos de topografia mais acentuada a 

nordeste do Estado. Arrimados em seu núcleo familiar, esteio 
material e espiritual, os colonizadores europeus rapidamente 

organizaram-se em associações de ajuda mútua no atendimento 
de suas necessidades comunitárias. Implantaram escolas, templos, 
espaços de entretenimento, casas de saúde, cemitérios e núcleos 

de socorro financeiro.

Se o sesmeiro e estancieiro eram considerados comandantes 
de sua propriedade, o colono se percebia proprietário de sua 

gleba, conduzindo-a familiarmente. Lembremos que as colônias, 
organizadas ao longo das “picadas”, referenciavam-se à 

autoridade de um diretor nomeado pelo Governo da Província. 
Através do diretor, os colonos eram destinados ao seu lote de 
terras, obtinham mantimentos e equipamentos básicos. Ao 

diretor recorriam na busca por atendimento à saúde e na solução 
de conflitos. Aos diretores somavam-se influentes pastores e 
padres, ainda que na condição de visitantes, pois era comum 
a itinerância catequética, até pela falta de padres e pastores. 

Igualmente proeminente na condução das questões locais 
erguia-se a figura do professor, geralmente escolhido em sua 

comunidade, por sua distinção cultural e moral.

Cabe reforçar que o imigrante era “largado” em sua propriedade, 
a qual deveria ser cultivada o mais rapidamente possível, até por 

questões de sobrevivência alimentar.
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Companheiras indesejadas dos imigrantes, as doenças os segui-
ram desde sua chegada, quando agrupados nos galpões à espera 
do assentamento definitivo. Crianças e idosos ressentiam-se muito 
das condições de saneamento, ou melhor, da falta de saneamento. 
Epidemias como febre tifoide, diarreias, tuberculose, gripes e sífilis 
grassavam por todos os lados, a ponto de, mesmo sob a égide de 
um governo positivista, serem deflagradas campanhas de combate 
às doenças e vacinações em massa. Acentuaram-se as caracterís-
ticas de rurbanização, em que paralelamente à manutenção das 
propriedades rurais, mesmo em meio urbano, acentuavam-se as 
instalações típicas das cidades, com seus traçados, equipamentos, 
estabelecimentos comerciais e unidades de atendimento ao públi-
co, dentre elas os chamados “postos de higiene”, caracterizando a 
crescente preocupação com as condições sanitárias e de saúde da 
população. 

Com a virada do século XIX, em função das mazelas origina-
das pela falta de saneamento e atendimento tardio das doenças, foi 
criada a Diretoria de Higiene. A ação da diretoria foi muitas vezes 
compreendida como invasiva – pois estamos num tempo em que 
cada um, na sua propriedade, percebia-se como mandante pleno. A 
atuação dos médicos e trabalhadores da área da saúde tornava-se 
difícil e mal compreendida. O uso do termo “medicocracia” expres-
sou o sentimento de desconforto que perpassava entre as pessoas 
frente às iniciativas por saneamento básico e vacinação em massa.

A partir dos anos de 1970, o cenário gaúcho sofreria forte mu-
dança em sua distribuição populacional: de rural para prioritaria-
mente urbana, com todas as consequências daí advindas, como a 
intensificação no atendimento social, auxílio à moradia, instalação 
de educandários e postos de atendimento à saúde a par da necessi-
dade de expansão da oferta de empregos. De rurbano da virada do 
século para urbano a partir dos anos 70 e daí para a globalização, 
foi um passo. O acesso às informações, a monetarização interna-
cionalizada, o desenvolvimento tecnológico e a interdependência 
econômica e comercial entre países importadores e exportadores, 
a internacionalização do idioma norte-americano e a busca por es-
paços para crescer economicamente abriram a possibilidade para 
um cenário ampliado muito além-fronteiras.

Paisagem gaúcha que lembra “O tempo e o vento”, de Erico Verissimo. 
(Fotografia de Glaucus V. B. Ribeiro. Pelotas, 2016)

Paradoxalmente ao processo inexorável de globalização, re-
centemente tem-se observado uma espécie de retorno para casa, à 
medida que se percebe, de forma crescente, que ao mesmo tempo 
em que se precisa das amplitudes internacionais, das quais dificil-
mente poderemos nos afastar, as soluções para os problemas se 
encontram, em boa medida, no espaço regional. A virtualidade 
instalada em nossos lares, locais de trabalho, de estudo e lazer, e o 
círculo das relações culturais-socioeconômico-ambientais nos per-
mitem estar instantaneamente em qualquer parte do mundo, mas 
ao mesmo tempo nos remetem para a territorialidade localizada 
de nosso cotidiano, valendo sobremaneira o chavão divulgado a 
partir da Conferência Ambiental de Estocolmo em 1972: “pensar 
globalmente e agir localmente”.

Se formos enfeixar os cenários, perceberemos que não deixa-
mos de nos organizar em tribos, constituídas por aqueles que nos 
são mais próximos e consuetudinários nas atitudes; em reduções, 
formatadas pelas vilas, distritos, condomínios e cidades onde ha-
bitamos; em estâncias, fazendas e lavouras, de onde vêm principal-
mente as proteínas e grãos; em unidades familiares comunitárias, 
geralmente ligadas à produção na pequena propriedade de estilo 
colonial; ao desempenho das instalações e iniciativas vinculadas à 
saúde e  higiene.

Somos, pois, índios nômades e reduzidos; fazendeiros, lavou-
reiros e pequenos produtores; industrialistas, comerciantes e pres-
tadores de serviços; empregadores e empregados; possuidores e 
despossuídos; inseridos na sociedade e dela marginalizados; cita-
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Imagem perturbadora de um 
exemplar isolado de araucária 
resistindo na ampla paisagem 
coberta por soja. (Foto de Vera 
Wenzel, na região entre Lagoa 
Vermelha e Barracão-RS, 2017)

Interface fisionômica entre a 
lavoura de soja e remanescentes 
herbáceos no território do bioma 
Pampa em Pantano do Sul-RS.
(Foto: Vera Wenzel, em março 
de 2017)

dinos, cosmopolitas e periféricos; com e sem família; moradores 
em meio rural, rurbano e urbano globalizado. Somos os mesmos, 
diferentemente instrumentalizados ou aquinhoados, mas igual-
mente necessitados das mesmas essencialidades, dentre as quais 
a de um ambiente sadio e equilibrado. Nos estendemos nas águas 
das mesmas vertentes.

Se somos os mesmos, podemos nos visualizar nos diferentes 
cenários. Ao silenciarmos “por entre” os remanescentes das arau-
cárias de São Francisco de Paula, não será difícil compreender a 
coleta de pinhões praticada pelos nativos Coroados. Ao visitarmos 
as ruínas de São Miguel ou a disposição dos prédios do Colégio 
Santo Inácio, até há pouco seminário de preparação dos padres 
jesuítas, em Salvador do Sul, estaremos comungando com as Re-
duções Missioneiras. Casarões remanescentes das estâncias os en-
contramos em diversos lugares, como em Pelotas, onde poderemos 
sensibilizar cruamente a aproximação da estância com as charque-
adas e sua relação com a cruel escravidão praticada. Na busca pelo 
cenário imigratório europeu, não precisamos nos distanciar muito 
da capital gaúcha, basta seguirmos em direção às cidades de Feliz, 
São José do Hortêncio, Santa Cruz do Sul ou rumarmos ao inte-
rior de Garibaldi e Caxias para adentrarmos no típico clima das 
propriedades rurais familiares. Ao conhecermos regiões como a de 
Cerro Largo e Guarani das Missões, entenderemos a coexistência 
do rural com o urbano. Antigas casas de saúde, hoje transforma-
das em outros equipamentos, como o Sanatório Kaempf de Santa 
Cruz do Sul, atualmente encaminhado para um espaço de pesquisa 
pela Faculdade Dom Alberto, nos trarão à memória os tempos em 
que o tratamento, no caso das doenças mentais, e atendimento à 
saúde e higiene eram centralizados em alguns pontos do Estado. 
Não nos distanciamos tanto assim dos antigos problemas de sane-
amento e dos acometimentos à saúde. Continuamos a sofrer surtos 
de “caxumba” e nos mantemos expostos à “Chicungunha”, como 
sofremos com o ainda insuficiente tratamento de esgotos domésti-
cos e os sobrecarregados passivos ambientais.

Contudo, os cenários, se assemelhados em muito, em outro 
tanto se apresentam profundamente alterados. A paisagem encon-
tra-se bastante modificada. Mesmo em territórios tradicionalmen-
te ocupados por pequenas lavouras, como de milho e outros pro-
dutos de subsistência, a mudança impressiona: hoje a soja domina 
amplamente os territórios gaúchos e brasileiros.

Com o advento avassalador do cultivo da soja, ocupando tanto 
o bioma Pampa quanto a Mata Atlântica, apresenta-se forte pro-
cesso de mudança não apenas cultivar mas cultural, este secular-
mente instalado. A mata e o campo teriam moldado duas socieda-
des: a pastoril e a colonizadora. Os campos abrigaram indígenas 
charruas e minuanos, gaúchos e estancieiros; as matas os coloniza-
dores e estes, por sua vez, assim se distribuíram abrangentemente: 
nos vales e meia encosta, os alemães; nas serras, os italianos.

À semelhança das mudança que o cultivo maciço de soja pro-
porciona, outro paradigma vem passando por mudança: o das re-
lações pessoais. Entre os nativos, as relações parentais e de alian-
ças estabeleciam contatos de convivência diária e de reciprocidade. 
Nas reduções, nas relações, ainda que hierarquizadas ao modelo 
inaciano, praticava-se o “tupambaé” e o “abambaé”. Igualmente 
havia mutualidade entre o pastoreio e o bioma Pampa. Já entre os 
imigrantes instalados nas “picadas” era muito valorizada a rela-
ção de vizinhança, enquanto nas estâncias imperava o isolamento 
de uma propriedade em relação a outra, até pelas distâncias que se 
alongavam entre aquelas. Com o advento da urbanização, picadas 
transformaram-se em vilas, distritos e até cidades, estabelecendo 
padrões de proximidade distanciada. Com a conurbação, atual-
mente observada, é comum pessoas morarem no mesmo pavimen-
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to de um edifício e apenas se cumprimentarem educadamente, sem 
sequer saber o nome das pessoas que habitam ao lado. Situação 
que se potencializa com a baixa participação, em geral, nas reuni-
ões de condomínio, enquanto no interior as questões importantes 
para as comunidades locais são ainda mais amplamente debatidas, 
com participação maior de moradores. Esse distanciamento urba-
nizador, motor de muitas vicissitudes, como o crescente estado de-
pressivo que acomete as pessoas, deve merecer atitudes reflexivas 
e modificatórias. Atitudes que apontam para a imersão territorial 
comungada, que tem na regionalização uma de suas possibilida-
des, preponderando ainda o movimento globalizante.

Nessa visão panorâmica, nos aproximaríamos de uma preten-
são desmesurada ao tentar entender a visão de mundo dos que nos 
antecederam. São tantas as circunstâncias por nós desconhecidas 
que dificilmente teremos um quadro suficientemente iluminado à 
nossa frente. Mesmo assim, depreende-se que a visão de mundo 
dos nativos não era uniforme. Para os habitantes da região serrana 
dos pinhais, a dualidade, a exemplo do sol e da lua ou da busca 
pessoal pela outra metade que os completaria, era de complexida-
de diversa da mítica “terra sem males”, incessantemente almejada 
pelos Guaranis. Compreender que, para o Guarani, essa terra boa 
e ideal se identificaria com o lugar onde se dariam as melhores 
condições para ele ser o que na verdade é, não nos parece tarefa 
simples. Ainda que diferentes as formas de ver o mundo, há uma 
dimensão que aproxima as etnias nativamente presentes nas pla-
gas sulinas: a percepção da terra como um ente vivo, animado. 
Animismo que migraria para o monoteísmo, como o coletivismo 
inicial para o individualismo.

Com a chegada dos missionários, a valorização da natureza 
como um conjunto animado é completamente revista. O mato, o 
ambiente natural, é percebido como um local de onde se deve sair 

para migrar e assentar nos “pueblos”, ou seja, nas reduções.
Igualmente, na visão ocidental e cristã, não são mais aceitos, 

através da metodologia catequética, os deuses e o “anima” das 
florestas, das rochas e animais, até porque Deus, só existiria 
um. Para os pregadores cristãos, assumir que outros deuses e 

semideuses existissem, responsáveis pelo raio e trovão e outras 
manifestações naturais, os exporia ao pecado da idolatria. 

Eis uma das razões dos constantes conflitos com os pajés, 
pejorativamente alcunhados como feiticeiros, pois estes insistiam 
que a eles pertencia a capacidade de contatar as forças naturais 
e sobrenaturais. Os jesuítas,  também os padres e pastores de 

outras congregações cristãs, esforçavam-se na divulgação de uma 
única divindade superior, num sistema definido como teocrático. 

A intervenção dos catequizadores missioneiros transformou 
mitos, lendas e gênios da mata em peças endemoniadas e os 

deuses originais em entidades que deveriam ser substituídas por 
outra e única divindade. Acrescente-se que a teocracia encontrava 
respaldo argumentativo no ganho social auferido pelos nativos. 

Podemos aceitar, ainda que com ressalvas, como teocrática a 
visão de mundo ao tempo das reduções missioneiras, até porque o 
termo “teocracia” foi amplamente utilizado nas descrições acerca 
daquela época. 

O estancieiro, por sua vez, ainda que não se considerasse divi-
no, agia como plenipotenciário em sua propriedade. Evidentemen-
te que essa é uma perigosa e talvez indevida generalização, contu-
do, em seus domínios territoriais, particularmente os donatários 
e herdeiros de sesmarias percebiam-se como proprietários com 
amplos poderes sobre a propriedade e tudo que nela estivesse con-
tido. Sua visão de mundo dominial, sobre aquilo que lhe fora aqui-
nhoado, incluía o cuidado com o bem-estar de seus comandados, 
zelando por sua educação e saúde, até porque cada propriedade 
funcionava como uma unidade autônoma, com suas oficinas, gal-
pões, casario, moradias dos “peões”, templo e cemitério. Porém, 
como esquecer que a escravidão se constituiu em dolorosa chaga, 
particularmente nos espaços das charqueadas? 

Diferentemente dos plenipotenciários e charqueadores, os co-
lonos para cá imigrados não puderam dispor de escravos, ainda 
que se encontrem relatos históricos de que essa não se constituiu 
em toda a verdade. Alguns deles usaram do expediente da escra-
vidão em suas propriedades. Em algumas versões, os próprios 
colonos vieram para substituir a mão de obra forçada. Essa re-
lação aderente ao trabalho se constitui em especificidade muito 
particular dos assentados alemães, italianos e demais imigrantes 
aqui chegados. Sua visão de mundo encontrava no trabalho a 
justificativa e honorabilidade de seu esforço. Valorizava-se quem 
trabalhasse, desdenhando os que não se dedicassem ao cultivo da 



64 65
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terra recebida ou adquirida. Eram estes considerados preguiço-
sos ou inaptos. Sua dignidade estava diretamente vinculada à sua 
capacidade laboral. Labor que levou a um significativo proces-
so degradatório da natureza. Não pode ser desconsiderado que, 
mesmo antes de chegada dos europeus, os nativos promoveram 
modificações ambientais. Os índios praticavam a caça, a coleta 
e se valiam de queimadas para abrir pequenas roças. Portanto, 
cada agrupamento populacional, em alguma medida, contribuiu 
para a mudança da paisagem natural.

A pesquisadora Virgínia Elisabeta Etges (UNISC) nos lembra 
que não se pode criminalizar o “colono” pelo desmatamento e seus 
impactos ambientais: “Era viver ou morrer – morrer de fome, de 
ataque de animais ou mesmo de bugres que habitavam as matas. 
E para sobreviver era preciso ‘dominar a natureza selvagem’, era 
preciso derrubar a mata e abrir clareiras. A questão era de sobre-
vivência e foi assim para as gerações seguintes. Mais recentemente, 
a partir dos anos 1980, quando o mundo todo começa a se dar 
conta da destruição da natureza (a começar pelos países altamen-
te industrializados no hemisfério norte que elaboram o Relatório 
Brundtland), começa-se a discutir leis voltadas à proteção da natu-
reza (águas, rios, florestas), tanto no Brasil quando no Rio Grande 
do Sul, em que se passa a dirigir um novo olhar a essas questões. 
Mas é importante que se diga que a “Revolução Verde” (promovi-
da pelos mesmos agentes do hemisfério norte que promoveram a 
industriação desenfreada e altamente poluidora) foi a grande res-
ponsável pelo desmatamento da metade norte do Rio Grande do 
Sul (originalmente coberta de mata subtropical atlântica). Tanto 
assim que os resquícios dessa mata no Rio Grande do Sul hoje 
são encontrados nas áreas das colônias velhas, principalmente em 
trechos de difícil acesso ou em pequenas propriedades que desde o 
início da colonização tiveram a preocupação de manter a floresta 
em parte do lote” (Informação por e-mail em dezembro de 2017).

Imagem da primeira década de 1900 de uma madeireira no atual 
município de Salvador das Missões. As toras, geralmente oriundas de 
matas próximas, trazidas à força de bois, eram deslocadas nas serrarias 
por sistemas de alavancas. Observe-se sentada aos fundos, com a 
cuia de chimarrão, uma índia, testemunhando o congraçamento entre 
autóctones e imigrantes europeus. (Acervo: dr. Roque Wenzel) 

Com as imigrações internas, especialmente a partir de 1900, 
a visão de mundo valorativa do trabalho, sob um viés positivista, 
foi expandida para outras paragens gaúchas, reproduzindo-se o 
mesmo processo de equivalência entre desmatar e progredir.
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A forma positivista de ver o mundo se coadunou com a re-
alidade colonial instalada. Sob a preconização da “ordem e do 
progresso”, que valorizava a sociedade constituída em famílias só-
lidas, movidas pela fé, instaladas em propriedades próprias e que 
se comunicavam em sua linguagem natal, temos como substrato o 
elo com o trabalho ordeiro.

O cientificismo igualmente se nutriria dessa visão de mundo. 
Sob a moldura positivista cabia muito bem a investigação do mun-
do real, pelas mentes dos sábios e cientistas, ao mesmo tempo em 
que o processo metodológico, cartesianamente alinhavado a partir 
do ordenamento fracional, do mais simples ao mais complexo, 
foi amplamente aceito e praticado. Acrescente-se o conceito de 
sustentabilidade desenvolvido a partir da Conferência Mundial de 
Estocolmo, de 1972, e teremos uma visão de mundo calcada no 
tecnocientificismo sustentável. Percebia-se o mundo como algo a 
ser conquistado e colocado à disposição dos humanos, e para tal 
invectiva, a ciência, respaldada pelos valores do trabalho desen-
volvido por uma sociedade ordeira e progressista, serviria como 
mola propulsora.

Paulatinamente vem se constatando que a tecnologia e a ciên-
cia, amparadas na intervenção sustentável no meio natural, her-
daram da metodologia cartesiana o reducionismo fragmentador 
não só em relação ao seu objeto de análise mas à realidade em 
sua abrangência existencial. A visão de mundo tecnocientífica sus-
tentável não conseguiu, efetivamente,  afastar-se do reducionismo 
investigativo, ainda que busque a integração sob o viés sustenta-
bilista desenvolvimentista numa aproximação holística e sistêmica 
da realidade.

Curiosamente, a percepção de mundo integratória nos remete 
aos primórdios da ancestralidade mítica, verbalmente transmitida 
pelos nativos indígenas. Reforça-se esse retorno ao se analisar a 
“teoria de Gaia”, em que a Terra age e reage como um imenso 
organismo vivo. 

 
Novamente nos percebemos como resultantes de uma mescla 

de visões de mundo: cremos em deus e deuses, nos sentimos donos 
de nossa propriedade, valorizamos o trabalho como viabilizador 
de nosso bem-estar e busca pela felicidade, consideramos a ordem 
como fator decisivo para nosso desenvolvimento, acreditamos na 
ciência e nos justificamos através da sustentabilidade para inter-

virmos na natureza. Reforçamos nossa visão dualista: nos vemos 
acima e assenhorados do ambiente natural. 

A forma de ver o mundo condiciona nossa relação com a natureza.
Caracterizar a relação dos nativos com seu ambiente natural 

como usufruitiva pode não revelar toda a verdade. Talvez devêsse-
mos realçar sua aderência proximal de troca mútua com o ambien-
te natural. O fato é que os silvícolas viviam dentro da natureza, 
encontrando nela alimentação e abrigo. Inegavelmente, os nativos 
usufruíam do que lhes estava próximo; quando os elementos de 
subsistência se tornavam escassos, moviam-se em busca de espaços 
novos ou dos que já haviam se recuperado de passagens anteriores.

Imagem do encontro do autor 
com o cacique Florindo Lima 
no município de Charrua-RS, 
na área da Reserva Kaingang 

“Ligeiro”, equivalente a 
4.552 hectares. A reserva, 

homologada pela Presidência 
da República em 1991, abriga 
em torno de 1.900 Kaingangs. 

Segundo o cacique, hoje 
“somos cidadãos agricultores” 

(Informação verbal em 8 de 
fevereiro de 2017. 

Foto de Vera Wenzel)

Conduzidos às reduções missioneiras, os nativos se distanciaram 
do ambiente natural, sendo instruídos a se valerem dos bens natu-
rais na medida em que estes pudessem melhor prepará-los para se 
tornarem merecedores das benesses divinas. Permanecer no mato 
significava continuar na ignorância e não ter acesso à doutrinação 
cristã que os alçaria à condição de verdadeiros catequizados, rei-
dentificados pelo batismo. A mudança de compreensão da morte 
caracteriza a forte mudança da cosmovisão nativa para acultura-
da. Acerca do contraste entre a inserção orgânica natural/cultural/
sobrenatural nativa e a “passagem à vida eterna”, ao modo cristão 
europeu, nos é relatado pelo cientista social Rodrigo Venzon, que 
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O cientista social Rodrigo 
Venzon em sua área de 
trabalho, como assessor 
pedagógico em Educação 
Indígena da SEDUC. (Porto 
Alegre, 15 de maio de 2017)

Paralelamente à relação fundamentada nos “Exercícios Espirituais” 
dos jesuítas, desenvolvia-se a face apossatória praticada pelos ses-
meiros, estancieiros e charqueadores, que, como vimos, foram se 
apoderando do gado e terra. Terra entendida com tudo o que nela 
estivesse: campos, florestas, fluxos hídricos e animais. Contudo, a 
prática da mutualidade, expressa na relação pastoril com a manuten-
ção da biodiversidade, dualizou com a atitude apoderadora.

Antes subjugatória do que apossatória foi a relação que os imi-
grantes europeus estabeleceram com a natureza. Havia que se der-
rubar florestas para cultivar a terra, os animais silvestres deveriam 
ser espantados ou abatidos, os bugres distanciados ou dizimados.

A subjugação implicava na utilização do que “prestasse”, como 
o louro e o cedro para levantar as moradias, o cascalho para man-
ter as estradas e a água para mover moinhos. Com o advento do 

há 35 anos convive com os povos indígenas do Sul do Brasil: “O 
ser humano é divino e animal. O animal não como ser inferior, mas 
de outra natureza. Assim como cada ser humano, cada animal tem 
o seu protetor divino. O Guarani leva, em sua estrutura escapular 
superior (cabeça e ombros), uma alma vinculada ao discernimento, 
enquanto na cintura escapular inferior (quadris) carrega a alma da 
divindade animal instintiva. Assim, ao morrer, tanto retorna ao ‘es-
pírito animal’ quanto a um dos quatro vértices cardeais ‘divinos’ de 
onde surgiu. Em cada ponto cardeal, que detém parte do Universo 
– que passa pelos períodos dos ciclos naturais –, encontra-se um 
casal divino (homem e mulher), do qual têm conhecimento o Karaí 
(homem) e a Kunhã Karaí (mulher). Morrendo, os Guaranis retor-
nam ao vértice onde se assenta o casal divino original e ao mundo 
animal” (Informação verbal, 15 de maio de 2017).

novo século, em 1900, a relação utilitarista só fez crescer, tornan-
do-se muito clara a percepção de que os bens naturais revestiam-se 
da condição de recursos disponíveis ao bem-estar dos humanos.

De 1957 em diante, paulatinamente, percebeu-se que a nature-
za não era tão agraciada em recursos disponíveis quanto se pudes-
se imaginar. Instalaram-se os órgãos ambientais de controle e de 
regramento da intervenção humana no ambiente natural. Ao mes-
mo tempo, ficou claro que a forma de relacionamento até então 
praticada deixava mazelas, conhecidas como “poluição”, que tra-
ziam, não raro, mais problemas que o benefício do recurso natural 
inadequadamente extraído e utilizado. Consequentemente, a in-
tervenção na natureza passou por uma sistemática de mitigação e 
monitoramento. Os órgãos responsáveis pela gestão ambiental, ao 
emitir os documentos autorizatórios de intervenção no ambiente, 
passaram a exigir medidas de recuperação ambiental, de reconsti-
tuição do perfil topográfico original e de destinação planejada dos 
efluentes e resíduos gerados.

Nos distanciamos do telurismo usufruitivo proximal dos tem-
pos nativos, como nos afastamos do uso divinizado dos bens na-
turais. Nos mantemos apossatórios, subjugadores, utilitaristas e 
interventores ambientais, ainda que controlados pelos órgãos de 
gestão ambiental. Cabe a ressalva de que a intervenção no ambien-
te natural também era praticada pelos nativos, podendo-se dizer, 
contudo, que se tratava de uma intervenção itinerante, uma vez 
que, exaurida ou diminuída a oferta natural de caça, peixes, raízes 
e frutas, o núcleo nativo buscava outras paragens, podendo retor-
nar à anterior após sua regeneração natural.

Como “vemos”, o mundo nos condiciona ao tempo que ino-
cula o gérmen da mudança. Somos tentados a definir fatores de 
mudança estreitamente ligados à diminuição de densidade factu-
al de cada vertente histórica, o que nem sempre se constitui em 
verdade. Inerente ao processo transformacional, digladiam-se os 
paradoxos. Senão vejamos: os próprios nativos guerreavam en-
tre si, não raro promovendo sua dizimação e consumação, pois 
a antropofagia era aceita, ao menos em algumas etnias. Alguns 
Guaranis subiam a serra para se alimentar dos “Botocudos”, pois 
necessitavam de proteína, talvez até mais do que da incorporação 
das virtudes guerreiras do vencido através da antropofagia. 

A chegada dos Guaranis alterou os relacionamentos instalados, 
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não no nível do ingresso dos “conquistadores”, estes realmente 
estranhos e danosos aos padrões silvícolas. Por outro lado, até 
que ponto, à luz dos nossos conhecimentos e de nossa limitada 
capacidade de percepção, podemos avaliar atitudes dos que nos 
antecederam? 

Soa cruel e intranquilizador induzir, para não dizer forçar, 
os nativos a abandonarem sua cultura, crenças e relações 
ancestrais para se submeterem ao comando de cristãos 
urbanizados. Indução promovida pelo uso de atrativos 

como cunhas de ferro, lâminas de facas e anzóis de metal, 
perpetrando uma formidável mudança tecnológica e de acesso 

aos bens naturais, multiplicando sua capacidade de intervenção 
na natureza. Se poderia aventar que, com o ingresso da 

agricultura mais avançada, teria diminuído a pressão sobre 
animais normalmente caçados. Contudo, a implantação de 

roçados restringiu o habitat dos animais.

Desde os tempos bíblicos, dar nome e redenominar pessoas e 
lugares instrui o sentimento de posse. 

Ainda hoje, as administrações públicas que se sucedem 
dificilmente não sucumbem à redenominação. Por exemplo, o 
que era “Delegacia” se transforma em “Coordenadoria”, uma 
secretaria “x” passa para “y”, em clara demonstração de que, 

com a mudança de nome, um novo apossamento acontece. 
Da mesma forma o “desbatismo”, como forma de retornar 
à condição anterior da redenominação, atesta a irresignação 

denominativa. Em tese, quem dá o nome ou o muda se adona do 
redenominado, consumando o apossamento. 

Paradoxal, mas revelador é o fato de não darmos nomes a cada 
barata, por exemplo, mas às baratas no seu conjunto, enquanto 
aos humanos e animais de estimação são dados nomes próprios 
e não apenas genéricos. Assim, expressa-se que as baratas são 

baratas e não cada barata uma criatura única. O nome valoriza 
nossa estima e revela nosso descaso com os demais. Descaso 
que se aproxima do desprezo. Matar genéricos, como “boi”, 
“barata”, “mosquito” se nos apresenta aceitável, quando não 

recomendável, enquanto matar “denominados” nos aflige. 

Ainda mais constrangedor foi o uso da escravidão para desen-
volver as sesmarias, estâncias, charqueadas e lavouras a ponto de, 
quando da extinção da escravidão, elas perderem boa parcela de 
sua competitividade, o que, aliado à pouca eficiência dos latifún-
dios, centrados no binômio terra-gado, evidenciou uma mudança 
organizacional e populacional.

Continuando no campo do constrangimento, como entender, 
ainda que sob a égide da busca pela sobrevivência, as devastações 

que foram praticadas nas colônias, especialmente a partir de 1824?
As colônias, geralmente muito produtivas, através das 
devastações promoveram o crescente esgotamento da 

oferta natural e o avanço da insalubridade, o que, aliado à 
exigência ecológica internacional, alavancaria a instalação de 
aparatos gerenciais. Órgãos de gestão que, fragilizados por 
sua inconsistência institucional, periodicamente tiveram sua 

atuação contestada. Historicamente marcados por confrontos 
na sua formatação gerencial e contextualização política, os 

órgãos de controle ambiental resguardados pela conceitualidade 
“sustentável” percebem-se aparentemente, de alguma forma, 
mais fortalecidos. Contudo, medra em seu âmago a saturação 

conceitual e procedimental praticada.

Em rápida retrospectiva, reconhecendo que os nativos utiliza-
vam a queimada de frações de floresta, através da prática da coiva-
ra e para desalojar os animais nas atividades de caça; que ao tem-
po das reduções o uso da natureza se justificativa na medida da sua 
instrumentalização na busca pelo reino dos céus; que os sesmeiros 
e charqueadores se adonaram dos bens naturais adstritos ao binô-
mio terra-gado; que os “colonos”, à força de sua laboriosidade, 
promoveram avassaladora devastação; que os citadinos se descui-
daram do saneamento e se valeram do utilitarismo para “avançar” 
inadequadamente sobre a natureza; que foi extinta uma instituição 
de pesquisa dedicada à biodiversidade como a Fundação Zoobo-
tânica do Rio Grande do Sul, se nos apresenta um significativo 
panorama de necessária irresignação construtiva. 

Aos nativos se lhes depararam como estranhos os “conquista-
dores”, a nós a natureza; ao salto tecnológico da pedra para o uso 
das lâminas de ferro ou do charque ao frigorífico, acrescentaram-
-se muitos outros procedimentos de mudança que nos induzem ao 
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culto justificatório da eterna sobrevivência; e aos miasmas “con-
taminantes” de outrora, se nos apresenta a atual condição de de-
gradação ambiental. Limitamos, em significativa medida, nossas 
ações de gestão ambiental a molduras engessadas e envernizadas 
por conceitos, como a sustentabilidade, excessivamente pendentes 
para a variável econômica.

Nutridos da percepção panorâmica, ainda que sumariamen-
te pincelada, avancemos em nossa exposição a partir das visões 
sanitarista e naturalista para então ingressarmos no ambiente ge-
rencial público da temática ambiental no Estado.

I.1 – DA SERVIDÃO PÚBLICA À UNIDADE DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL (1900 a 1974)

Há 114 anos, mais precisamente em 14 de janeiro de 1889, o 
presidente do Estado, Júlio Prates de Castilhos, quando da exposi-
ção de motivos da decretação das leis, assim se expressou: 

No Rio Grande do Sul, como em qualquer outro ponto 
do território da União, os governos não cuidaram nunca 
de atenuar as maléficas conseqüências da destruição das 
mattas, nem cogitaram jamais de um conjuncto de medi-
das regulamentares destinadas a harmonisar o immediato 
interesse da exploração dellas com a conveniência per-
manente da respectiva conservação, mediante o replantio 
methodicamente effectuado. Dessa incúria, que vem de 
longe, resultou o tristonho aspecto que já offerecem vastas 
extensões das nossas fertilíssimas zonas florestaes a quem 
percorre as estradas que dão escoamento aos seus produc-
tos. De um e outro lado, na travessia de longa distancia, 
destaca-se logo, ao olhar menos observador, a nudez das 
montanhas escalvadas, onde a aridez do solo e o enfraque-
cimento dos cursos d´agua apparecem como effeitos das 
roteaduras imprevidentes e das devastações desordenadas. 
(RIO GRANDE DO SUL, 1899) 

A manifestação emanada do Palácio do Governo, em Porto 
Alegre, referia-se aos artigos segundo e terceiro do projeto que 
redundaria na Lei de nº 28 de 5 de outubro de 1899, assinada por 
Antônio Augusto Borges de Medeiros. Rezam os dois artigos:

Art. 2. – As terras devolutas cobertas de matta que formam 
o domínio florestal do Estado, poderão ser alienadas só-
mente em casos de interesse estadual e mediante a expressa 
estipulação de condições relativas à sua conservação e ex-
ploração.  
Art. 3. – No regulamento que se expedir para execução 
desta lei, serão estabelecidas as regras que determinarão a 
fórma da conservação e exploração dessas terras.  & úni-
co. O regulamento a que se refere este artigo providencia-
rá também, tanto quanto for possível, sobre a conserva-
ção e exploração das mattas do domínio particular. (RIO 
GRANDE DO SUL, 1899)

Na data de 4 de julho de 1900, foi aprovado o Regulamento 
para execução da lei de nº 28, de 5 de outubro de 1899. O Regula-
mento nº 313, em sua parte terceira, que trata do regime florestal, 
assim se expressa no artigo 168: 

Art. 168. - São florestas protectoras todas aquellas que, es-
tando situadas nas altitudes, sobre encostas escarpadas, em 
pontos culminantes, arestas, cumes de montanhas, declives; 
ou que, achando-se localisadas na região das nascentes, em 
desfiladeiros e barrancos, à beira de rios e arroios; ou que, 
supprindo, emfim a insufficiencia das mattas de uma zona, 
servem de proteção contra as influencias climatericas, as 
assolações dos ventos, a queda das pedras, os aluimentos 
do terreno ou depressões, as enxurradas ou inundações. 
(RIO GRANDE DO SUL, 1900)

No capítulo Segundo, sobre as Florestas Protetoras, fora pre-
visto no Artigo de nº 170 que “dentro de um praso razoável far-
-se-á a delimitação de toda a área florestal que, nos termos do 
artigo 168, revestir o caracter de protetora” (RIO GRANDE DO 
SUL, 1900). Artigo 170 que serviu de argumento para a emissão 
de circulares aos intendentes municipais, atuais prefeituras, como 
a enviada ao intendente de Santa Cruz, em 6 de maio de 1901, 
com o seguinte teor: 

Convindo evitar a devastação crescente das florestas protec-
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toras, cuja exploração é regulada pelas disposições da “Parte 
terceria”, do Regulamento de 4 de Julho de 1900, emquanto 
não se fizer a delimitação da área florestal determinada no 
artigo 170 a que se refere o artigo 168 do citado regulamento, 
recommendo-vos que prohibaes o corte de madeira nas flo-
restas marginaes dos rios nevegaveis e seus affluentes, dentro 
da faixa de 7 braças contadas do ponto médio das enchentes 
ordinárias para o interior, mesmo em mattos de propriedade 
privada, pois essa faixa é considerada de servidão publica, nos 
termos das leis civis em vigor, estando, portanto, o seu uso 
subjeito à fiscalisação do poder publico. Para conhecimento 
de todos, fareis affixar e publicar editaes, impondo-se áquelles 
que infringirem esta prohibição as penas estatuídas no artigo 
55 do alludido regulamento para os que derrubarem Mattos 
do domínio do Estado (RIO GRANDE DO SUL, 1901).

O Artigo 55 do Decreto n° 313, a respeito da conservação das 
terras públicas, assim determina:

“Os que se apossarem de terras do domínio publico e 
nellas derrubarem mattos ou lhes puzerem fogo, serão 
obrigados a despejo, com perda de bemfeitorias, e de mais 
soffrerão as penas estabelecidas nas leis penaes em vigor, 
além da satisfação do damno causado.” (RIO GRANDE 
DO SUL, 1900)

Impressiona o disposto há mais de um século. Ao mesmo tem-
po que se observa o cuidado em escala marginal dos rios e seus 
afluentes, não se perde a visão mais abrangente, ainda que não no 
contexto específico de bacia hidrográfica, envolvendo florestas e as 
consequências de sua devastação.

O cuidado com as águas, florestas, deslizamentos, influências 
climáticas, claramente expresso na virada do século XX, vem de 
tempos ainda mais remotos, como o atesta a preocupação mani-
festada por José Bonifácio de Andrade e Silva, para citar um nome 
de abrangência nacional, quando, no tempo do Império, rebelava-
-se contras as queimadas e processos erosivos. O “Patriota”, como 
ficou conhecido, pregava que se deveria preservar 1/6 dos terre-
nos com vegetação, para que nunca viessem nos faltar os recursos 
naturais. Gradativamente foi sendo incrementada a concepção de 

que os recursos naturais não nos deveriam simplesmente abastecer, 
mas nos poderiam garantir uma saúde melhor, o que fortaleceu 
a atividade sanitária, vinculada especialmente ao tratamento das 
águas. O pensamento preservacionista de José Bonifácio reveste-se 
de ainda maior significado quando se faz a relação com o Estado 
do Rio Grande do Sul, uma vez que o processo imigratório que 
aqui se instalou alicerçou-se em modelo diferente do de sesmaria, 
que imperava país afora.

VISÃO SANITARISTA
A relação com a Saúde evidenciou-se com a atuação da 

Equipe de Engenharia Sanitária do Departamento Estadual de 
Saúde, como pode ser constatado no ofício de 19 de abril de 
1941, que acentuava o cuidado que se deve ter para evitar a 
poluição das águas.
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Ofício nº 383/41/A.E., emitido em 19 de abril de 1941 pela 
Equipe de Engenharia Sanitária do Departamento Estadual 
de Saúde.
(Fonte: Acervo da Biblioteca da FEPAM. Informações nº 2-500. Vol. 
1, 1941. Departamento Estadual de Saúde. Equipe de Engenharia 
Sanitária).

Entrevista com o dr. Luis Fernando Perelló (Fonte: fotografia de 10 de 
maio de 2017), analista ambiental da Fundação Estadual de Proteção 

Clarifica-se, portanto, a visão sanitarista imprimida pelos ór-
gãos públicos, especialmente no âmbito dos recursos hídricos. 
Lembremos que os tempos eram de grande insalubridade, cujo en-
frentamento sofria de entraves conceituais, uma vez que ao Estado 
cabia intervir em questões privadas apenas em momentos muito 
especiais, como em situação de epidemias. A não intervenção na-
quilo que fosse de caráter privado inseria-se na concepção positi-
vista da época. Associe-se que perdurava a ideia de que “os meios” 
naturais estagnados eram propícios a doenças.

Assim, brejos e pântanos, além de serem vistos como possivel-
mente contaminantes, eram considerados “imprestáveis”, o que 
se nos torna mais claro nas palavras do dr. Luiz Fernando Perelló: 
“As áreas úmidas pantanosas (banhados, aqui no Rio Grande do 
Sul; charcos, várzeas, pântanos, brejos...) foram vistas historica-
mente pelos humanos como ambientes inservíveis, sem condições 
de atender suas necessidades. Não se prestavam para a agricultura, 
para a criação de animais, para construir casas, para armazenar 
alimentos. Portanto, consolidou-se com o passar do tempo a ima-
gem de um espaço inservível e que, sempre que possível, deveria 
ser convertido numa área que tivesse “utilidade”. Transformar 
aquele espaço num ambiente que atendesse às necessidades hu-
manas significava objetivamente retirar a água, drenar, ou pelo 
menos criar condições para que se pudesse controlar a quantidade 
de água em função do interesse das comunidades dependentes da-
queles espaços”.
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Com as pesquisas microbianas de Pasteur, o pensamento e ação 
higienista foram se modificando. As incidências de epidemias, 
associadas às perdas geradas pela degradação ambiental em 

curso, despertaram uma nova consciência, que alinharia a saúde 
à temática ambiental. Alinhamento que teve nas “Diretorias de 

Hygiene” sua condução gerencial.
 

Constituiu-se em marco referencial a edição do Decreto 313, de 
4 de julho de 1900, que, entre outras disposições, tratava  do 
provimento acerca do regime colonial e florestal. Processo que 
toma maior corpo com a promulgação da Lei nº 6.503, de 22 
de dezembro de 1972, que dispôs sobre a promoção da saúde, 

saneamento e meio ambiente.

Nesse entremeio foi criado,  em 1957, o Conselho de Contro-
le da Poluição das Águas, então vinculado à Secretaria dos Negó-
cios das Obras Públicas, o que permitiu ao Estado  dispor de um 
órgão dedicado à proteção do meio ambiente. O Conselho visava 
imprimir o cuidado com as questões ambientais no planejamento 
e nas ações de governo. Atividades que tiveram no surgimento do 
Instituto de Pesquisas de Saneamento, em 1963, a possibilidade de 
produção de levantamentos técnico-científicos. Logo a seguir, nos 
termos do Decreto 17.440, de 13 de agosto de 1965, o Conselho de 
Controle da Poluição das Águas foi transformado em Conselho de 
Controle da Poluição das Águas e do Ar, que, pelo Decreto 18.637, 
de 4 de setembro de 1967, foi transferido para a Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Saúde; enquanto o Instituto de Pesquisas de 
Saneamento.

[...] passou a ser o órgão executivo e de apoio operacional, 
com a atribuição de licenciar o lançamento de despejos, 
fiscalizar e aplicar penalidades aos infratores das normas 
técnicas fixadas no Regulamento do Conselho. Em 1966, 
quando da regulamentação da Companhia Riograndense 
de Saneamento – CORSAN, foi por estar absorvido o Ins-
tituto de Pesquisas de Saneamento, ficando o Estado, a par-
tir dessa data, carente de um órgão técnico especializado 
no controle da poluição e na proteção do meio ambiente 
(RIO GRANDE DO SUL, 1978, p. 25).

Contudo, paralelamente à atuação pública propriamente dita, 
viceja o desempenho dos naturalistas, com visão mais abrangente, 
abrindo horizontes inusitados.

VISÃO NATURALISTA
O ano de 1957 foi diferenciado. Nessa data, de criação do 

Conselho de Controle da Poluição das Águas, houve a publicação 
dos primeiros artigos de Roessler. Escreveu 301 crônicas, publica-
das no Jornal “Correio do Povo”, a primeira das quais no dia 15 
de fevereiro de 1957 e a última em 8 de novembro de 1963. Seis 
dias após a última crônica, em 14 de novembro de 1963, Roessler, 
o homem que nunca aceitou a crueldade com os animais e o de-
senvolvimento a qualquer custo, veio a falecer. Do artigo “Barba-
rismo nos Ranários” extraímos o que segue:

Certa noite, viajando pelo alto de uma colina, avistamos 
ao longe, na baixada, luzes se movimentando dentro dum 
banhado.
Em razão de nosso ofício, julgamos tratar-se de arrastão 
de rede, nos aproximamos cautelosamente a pé, e, durante 
algum tempo observamos, escondidos atrás de arbustos, 3 
homens caminhando dentro d’água, munidos de lanternas 
elétricas e varas com arcos numa das pontas, guarnecidos 
de rede fina, semelhantes aos que se usam para apanhar 
borboletas, os quais pegavam rãs, metendo-as dentro de 
sacolas.
De vez em quando um deles vinha até a beira, para entre-
gar a sacola a um guri, sentado junto a um candiero. Este 

Ambiental do RS (FEPAM), realizada em maio de 2017. Biólogo, 
doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos-SP, o dr. 
Perelló tem como linha de pesquisa o planejamento da conservação 
voltado para áreas protegidas e seus zoneamentos. Exerceu a função de 
secretário de Estado adjunto de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. 
Atua como professor-assistente no curso de graduação em Engenharia 
Ambiental e Sanitária da UniRitter Laureate International Universities 
e nos cursos de Especialização em Gestão Ambiental e de Energias 
Renováveis da PUCRS.
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Imagem da curadora 
Salete Marchioretto, 
do acervo Padre 
Rambo, no Herbário 
Anchieta/Unisinos, 
em São Leopoldo. A 
curadora tem em suas 
mãos o tomo que reúne 
espécimes da flora 
microfilmados pelo 
Padre Rambo. (Fonte: 
foto do autor em 2016)

tirava uma por uma as rãs da sacola, cortava-lhes as coxas 
com uma tesoura e atirava os corpinhos mutilados de volta 
ao junco. Com horror avistamos a cena macabra: Dezenas 
de rãs, contorcendo-se de dor, nadavam ao redor, remando 
com as pernas dianteiras, deixando atrás de si um fino filete 
de sangue (ROESSLER, 2005, p. 189).

Considerado o “primeiro ecopolítico” (CENTENO, 2006), 
Roessler, na opinião de boa parte das pessoas, transitava ora como 
obcecado, ora como profeta e arauto de um novo tempo, com 
nítido olhar denunciatório do que viria a acontecer na questão 
ambiental. 

O cara que começou tudo isso não veio apenas antes de 
José Lutzenberger. Sua União Protetora da Natureza (UPN) 
precedeu em 16 anos a Associação Gaúcha de Proteção 
Natural (AGAPAN), fundada por Lutzenberger e Augusto 
Carneiro. Para muitos, a AGAPAN foi a primeira referên-
cia de ação ambientalista organizada no país. Roessler e 
a UPN vieram antes de Chico Mendes e do Greenpeace. 
Roessler, na verdade, veio antes do ambientalismo (CEN-
TENO, 2006, p. 8).

Para Roessler, a caça ilegal, a pesca desregrada, a poluição das 
águas e a urbanização descomedida incomodavam por demais. 
Nascido em Porto Alegre, no dia 16 de novembro de 1896, ainda 
adolescente ele passou a residir na Rua da Margem, junto ao rio 
dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. Como funcionário da Ca-
pitania dos Portos, Roessler, a partir de 1937, autorizado pelo go-
verno federal, assumiu fortemente seu trabalho em defesa do meio 
ambiente. De forma pioneira e arrojada, iniciou o mês de janeiro 
de 1955 com a criação da União Protetora da Natureza (UPN), 
considerada a primeira organização ambientalista brasileira. 

Dois anos antes da morte do destemido Henrique Luiz Roess-
ler, que se tornaria o patrono da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental, veio a falecer o padre Balduíno Rambo (1942), au-
tor da obra A fisionomia do Rio Grande do Sul. Transpirando 
cientificidade e sensibilidade, Rambo soube integrar o paisagismo 
com a geologia, biologia e ocupação urbana do cenário ambiental 
gaúcho (RAMBO, 1942). Sendo esta sua obra mais conhecida e 

pesquisada, é, contudo, nos três volumes da Em busca da grande 
síntese que Rambo se expõe como homem atormentado e profun-
do amante da natureza, o que  se torna instigante em sua narração: 
“é obscura a verdade da Poesia, mas viva. A verdade da Filosofia é 
transparente, mas fria e inanimada. A Poesia é mais antiga do que 
a Filosofia, porque a vida é mais  antiga do que seus retratos, e a 
árvore silvestre é anterior à cultivada com requintes de engenheiro 
florestal” (RAMBO, 1994, p. 318).

O botânico Rambo, nascido em Tupandi em 11 de agosto de 
1905, tornou-se, em 1936, sacerdote jesuíta. Foi o primeiro diretor 
do Museu Riograndense de Ciências Naturais, que em 1972 passou 
a integrar a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, tendo 
seu nome alterado para Museu de Ciências Naturais. Rambo exer-
ceu a direção do museu entre 1955 e 1961, vindo a falecer em 12 de 
outubro deste ano.
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Ao movimento antecipatório ambiental gaúcho do patrono 
da FEPAM e do padre Rambo, muitos se somaram. Cada um a 
seu tempo e circunstância. Contudo, há uma contemporaneidade 
singular entre as atuações de Lutzenberger com Augusto Carnei-
ro, Flávio Lewgoy, Magda Renner, Hilda Zimmermann, Giselda 
Castro, Sebastião Pinheiro, Celso Marques, Beto Moesch e tantos 
mais que, não raro em certo anonimato, desenvolveram tarefas 
grandiosas, que elevaram a luta ambiental a patamares sequer 
imagináveis.  

Predecessoras ambientais e ativistas determinadas foram as 
mulheres, representadas por Magda Renner e Hilda Zimmerman. 
Hilda formou com Lutzenberger e Carneiro um trio inesquecível 
dos tempos áureos da AGAPAN. A causa ambiental não se restrin-
gia às mobilizações e tratativas fora de casa. Em pleno lar se respi-
rava meio ambiente, o que veio influenciar de forma determinante 
o futuro de Lara e Lilly, filhas de Lutzenberger e Annemarie. Mere-
ce uma palavra especial o ativista Carneiro, naturista por convic-
ção. Augusto Cunha Carneiro, membro do Partido Comunista do 
Brasil, havia lido os artigos do ativista Roessler, publicados desde 
1957 na imprensa de Porto Alegre, embora não o tenha conhecido 
pessoalmente. 

Como ex-comunista profissional que se retirou do partido 
quando da mais importante cisão em todos os Partidos Co-
munistas do mundo, contra o stalinismo, em fins de 1956 
(Guerra da Hungria), passei a ser leitor constante de Roes-
sler e fui “ecologizado” por ele. Henrique Roessler fundou 
sua entidade em 1955, na cidade de São Leopoldo, distante 
40 km de Porto Alegre, e eu sendo pobre, estudava Direito 
e trabalhava: estava sempre adiando meu encontro com o 
grande naturalista e a morte repentina deste impediu-me de 
conhecê-lo pessoalmente (CARNEIRO, 2003, p. 81).

Percebe-se, pela manifestação de Carneiro, o quanto é justo a 
FEPAM levar o nome de Roessler.  Em recente  biografia, a histo-
riadora Elenita Malta Pereira considera que

 

Talvez o lugar de memória de maior projeção para Roes-
sler seja a FEPAM, criada em 1990 pela Lei Estadual nº 
9.077 (...). A partir de 29 de maio de 1991, através da Lei 
nº 9.261, passou a chamar-se FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROES-
SLER (PEREIRA, 2013, p. 342).

Por sua vez, o professor Lewgoy esteve presente em pratica-
mente todos os embates ambientais, inclusive no CONSEMA – 
Conselho Estadual do Meio Ambiente, constituindo-se numa das 
mais significativas referências ambientais. Sua formação científi-
ca tem contribuído enormemente para a própria credibilidade e 
fundamentação das questões ambientais. Filha do geneticista, Ana 
Iochpe se vale muito dos ensinamentos que vivenciou em casa, no 
embate de ideias em torno do tema. Atualmente na FEPAM, Ana 
não titubeia: “Graças ao meu pai, aconteceu muita coisa boa no 
meio ambiente” (Informação verbal, 2013). 

Significativa foi a verdadeira conversão de José Antônio Lut-
zenberger, ocorrida no final do ano de 1970. Em ato de rara co-
ragem, ditada por um idealismo incomum, o agrônomo nascido 
em Porto Alegre, em 17 de dezembro de 1926, formado em 1950, 
pediu demissão da empresa Basf, abandonando um alto salário e 
valorizado posto funcional. Revoltado com a crescente demanda 
por pesticidas químicos e suas consequências indesejadas sobre o 
meio ambiente, Lutzenberger, instalado no Marrocos, às portas de 
sua transferência para Roma, visando ampliar a área operacional, 
toma a decisão totalmente incompreendida por seus colegas de 
empresa. No processo de conversão de José Antônio Lutzenberger, 
além das influências gaúchas, não há como ignorar a obra Pri-
mavera silenciosa, mundialmente conhecida, de Rachel Carson. O 
livro lançado em 1962 escancarou para o mundo o nefasto uso de 
pesticidas à base de DDT, e que silenciaria o canto dos pássaros. 
Pesticidas tão conhecidos por Lutzenberger. 
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Imagem do agrônomo José Lutzenberger demonstrando, na prática, 
como se poderia realizar a poda adequada, sem mutilar a planta. 
(Fonte: acervo do ex-prefeito Edmar Hermany. Foto obtida no ano de 
1993, época em que José Lutzenberger fora contratado pelo Município 
de Santa Cruz do Sul.)

Este, que desde menino percorria as margens do arroio Dilúvio 
e perscrutava curioso o ambiente de Porto Alegre e seus morros de 
entorno, viria a se tornar o ícone da luta ambiental. Lutzenberger, 
de volta a Porto Alegre, no auge de seus 44 anos de idade, uniu-se 
a um grupo de naturistas, dentre os quais Augusto Carneiro, e de-
flagrou um fenomenal processo ambientalista. Convincente e au-
daz, conhecedor da área e da forma como as empresas poluidoras 
trabalhavam, Lutzenberger exerceu com maestria sua convincente 
oratória, abrindo importantes espaços na mídia gaúcha, brasileira 
e internacional. 

Carneiro, por sua atividade de livreiro, exerceu importante pa-
pel na divulgação da luta ambiental. Reuniu pessoas associadas à 
Sociedade de Biologia e simpatizantes do pioneiro Roessler, entre 
outros, em torno da ideia de criar a AGAPAN – Associação Gaú-
cha de Proteção ao Ambiente Natural, o que se efetivou em 27 de 
abril de 1971. Associação que teve como seu primeiro presidente 
o agrônomo Lutzenberger, que proferiu o discurso inaugural, de-
nominado “Por uma ética Ecológica”. Filósofo e contestador, ele 
introduz nesse discurso uma analogia que se tornaria uma marca: 
a vida, sua evolução, entendida como música, como uma grandio-
sa sinfonia. O homem contemporâneo, avaliava ele, encontrava-se 
num processo de perda de sensibilidade que o impedia de perceber 
essa música. Sua fé cega no progresso o tornava arrogante, 

[...] tão convencido de sua força que já não vê mais suas 
fraquezas. Por não se reconhecer como subordinado às leis 
da Natureza e por julgar que os demais seres da Criação 
existem apenas para serem usados, o ser humano criava 
cacofonias cada vez mais desarmônicas, acabando por 
colocar em risco sua própria sobrevivência como espécie 
(DREYER, 2004, p. 137).

O agrônomo Lutzenberger constituiu-se em personalidade 
referencial do movimento ecológico gaúcho, ainda que não raro 
muito contestado, como o foi, por exemplo, no caso Hermenegil-
do, também conhecido como o evento da Maré Vermelha. Até seu 
sepultamento foi emblemático. 

Foi um acontecimento impressionante. Após o primeiro sol 
da manhã, o tempo foi fechando e a manhã escureceu de 
leve. Não houve fechamento de caixão fúnebre, nem ceri-
monial de despedida nos moldes costumeiros. Uma filha do 
Sr. Lutzenberger apenas leu uma breve mensagem que ex-
ternava o pedido do pai: queria um enterro extremamente 
simples, sem caixão, com o corpo envolto apenas em len-
çol. Até o local do sepultamento foi inusitado: em nenhum 
cemitério, em nenhuma gaveta mortuária. Apenas uma 
cova rasa à sombra de eucaliptos, num canto da Fundação 
Gaia (criada por Lutzenberger e de profícua atuação ainda 
hoje), em Pantano Grande, Rio Grande do Sul. 
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Inicialmente o corpo foi levado da casa de conferência da 
fundação, até a frente da residência onde morava o Sr. Lut-
zenberger. Dali caminhamos durante vinte e cinco minutos 
pelos caminhos da propriedade até chegar a um bosque de 
eucaliptos, onde estava aberta uma cova, próxima a uma 
colmeia de abelhas. Este caminho percorrido por todos 
nós, agora era o mesmo caminho que Lutzenberger seguia 
sempre que estava na propriedade. 
Chegados ao bosque, o corpo foi deitado dentro da cova. 
Ao som de uma grande salva de palmas e à força de pa-
zadas, revezadas de mãos em mãos, a terra vermelha foi 
cobrindo aquele organismo vestido apenas de uma calça 
e uma camisa jeans, sem pompa alguma. E aí aconteceu o 
inesperado. Já havíamos sentido a chuva durante a cami-
nhada. Mas de repente, rompeu uma chuva pesada acom-
panhada de um vento uivante, que dobrou os eucaliptos 
em volta, quebrando uma árvore que caiu próximo à cova. 
Todos nos olhamos e sentimos como nunca que a natureza 
estava ali, inteira, unida, forte; acolhendo seu filho. Filho 
que a defendera, que a amara, que por ela lutara, que a ela 
voltava. O corpo de Lutzenberger, envolto naquele simples 
pano de algodão, abraçava-se a sua mãe Terra.
Coberto o corpo de argila vermelha, foram colocadas pe-
dras de basalto ao redor da cova, e algumas flores ornaram 
o chão. Nada mais. Ajudei emocionado a enfileirar aquelas 
pedras ao redor da cova: pedras de basalto de uma pedreira 
que Lutzenberger transformara no chão Gaia. 
O enterro de Lutzenberger foi sua penúltima lição. Morreu 
e foi enterrado como viveu: desafiando, provocando, ins-
tigando, fazendo a todos pensar, deixando-nos inquietos. 
Se esta foi sua penúltima lição, qual será a última? Não sa-
bemos ao certo. Ela brotará de cada um. De cada criatura 
(WENZEL, 2005, p. 49-51).

A forma de sepultamento do corpo de Lutzenberger tem a ver, 
ao menos em alguma medida, com o naturismo. Torna-se, na aná-
lise do transcurso das iniciativas ambientais precursoras, significa-
tivo o espírito naturista da época. 

Não é mera casualidade que o moderno movimento con-

servacionista do Rio Grande do Sul, em sua gênese, esteja 
ligado à ação de pessoas identificadas com o naturismo. Os 
naturistas esclarecidos costumam ser zelosos com o am-
biente em que se encontram, justamente porque gostam da 
natureza e porque gostam de expor-se diretamente a ela, 
sem a barreira das roupas (DREYER, 2004, p. 129).

Própria da percepção naturalista é a alimentação saudável, o 
que motivou o surgimento da Cooperativa Ecológica Coolmeia. 
Implantada em 1978, seu Estatuto, no Artigo Segundo, determi-
na que “A Cooperativa tem por objetivos a defesa, divulgação e 
aplicação dos princípios cooperativistas, ecologistas e naturistas, 
visando à defesa e bem-estar econômico, social e de saúde de seus 
associados, comunidade em geral e da natureza como um todo” 
(COOPERATIVA ECOLÓGICA COOLMEIA, 1991, p. 6). A co-
operativa administrava a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), 
considerada como um espaço cultural de prática e disseminação 
do movimento ecológico em ascensão. A Feira consagrou seu iní-
cio ao segundo sábado de outubro de 1989, data alusiva ao dia 
mundial de luta contra os agrotóxicos, ocasião em que rapidamen-
te os mais de 5 mil visitantes adquiriram os produtos à disposição. 

Com a extinção da Coolmeia em 2004, foi criada a Associação 
de Agricultores Ecologistas Solidários do Rio Grande do Sul. Nos-
sa colega, Claudia Bos Wolff, engenheira agrônoma responsável 
atualmente pela DIPLAN (Divisão de Planejamento da FEPAM), 
é uma das fundadoras da Associação, que atualmente congrega 
mais de 80 produtores e 400 famílias. Quanto ao futuro, Cláudia 
reflete sobre as dificuldades inerentes aos movimentos ambientais, 
que seguem pulsos de maior e menor participação, influindo as 
relações mercadológicas. “O que eram nichos viabilizadores das 
atividades na pequena propriedade passam a interessar às grandes 
corporações que, em alguma medida, sufocam os ‘idealistas’. São 
criadas algumas barreiras que facilitam a concentração da produ-
ção em detrimento da participação diversificada. Contudo, apesar 
das dificuldades, percebe-se um crescimento no interesse pela pro-
dução e consumo de produtos orgânicos” (Depoimento pessoal 
em fevereiro de 2019).

Com o passar do tempo, outras feiras e associações dedicadas à 
produção saudável foram sendo instaladas em diversos municípios 
do Estado, ao mesmo tempo em que a estrutura  mercadológica 
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Srs. Alfredo Gui Ferreira e Leonardo Melgarejo, no escritório da 
AGAPAN – Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, em 
Porto Alegre, em encontro com o autor no ano de 2015. Em 2016, entre 
7 de outubro e 13 de novembro, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Aldo Malagoli (MARGS), com o apoio do Instituto Estadual do Livro 
(IEL), foi disponibilizada a exposição “É Vida” em homenagem aos 
45 anos da profícua existência da AGAPA. (Fonte: autor, em 2015)

abre crescentes espaços de comercialização de produtos orgânicos. 
Contudo, também nessa área a atenção do consumidor se impõe 
como primordial, pois nem sempre o que é aparentemente rotu-
lado como “orgânico” ou “sem agrotóxicos” de fato o é. Em al-
guma medida, tem se propalado a ideia de que o “uso mínimo de 
agrotóxicos” já seria suficiente para que o produto seja considera-
do “livre de venenos”, o que, convenhamos, não se coaduna com 
a concepção idealista da organicidade.

CONVERGÊNCIA
Dificilmente se encontrará outro período histórico em que tantas 

personalidades convergiram para uma mesma luta, embora multifa-
cetada. Entre o lançamento da obra A fisionomia do Rio Grande do 
Sul, em 1942, a Fundação da UPAN em 1955 e da AGAPAN em 
1971, intercalaram-se quase 30 anos de mobilização ambiental am-
plamente reconhecida, mas ainda insuficientemente mensurada.

Impressiona positivamente a vitalidade continuada da AGA-
PAN. Recentemente, em março de 2019, a AGAPAN, em conjunto 
com o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (INGÁ) e a União 
pela Vida (UPV), solicitou audiência pública em Porto Alegre para 
debater os impactos socioambientais de um projeto de mineração 
de carvão, empreendido pela Colpelmi Mineração Ltda., a ser im-
plantado nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas. Pela 
abrangência socioambiental do projeto, suas implicações na Mata 
Atlântica, no Parque Estadual do Delta Jacuí e áreas de preserva-
ção permanente com espécies ameaçadas de extinção, aliadas aos 
condicionantes hidrogeológicos, ele transcenderia o território dos 
municípios de intervenção direta, com o que uma audiência públi-
ca na capital promoveria um acesso mais amplo aos pesquisadores 
e interessados de todo o Estado. Na ocasião foi incrementada a 
campanha “Salve o Jacuí”, que, entre outras iniciativas, empre-
ende a busca por medidas legais que assegurem a participação da 
sociedade na preservação do ambiente natural, particularmente 
aquele ameaçado pelas atividades minerárias na região metropoli-
tana de Porto Alegre.

Diversos foram os marcos naturalistas implantados à época. 
Citemos criações como o Museu Riograndense de Ciências Na-
turais do Rio Grande do Sul (5 de novembro de 1955), o Jardim 
Botânico de Porto Alegre (10 de setembro de 1958), o Parque Zo-
ológico (1º de maio de 1962) e a Fundação Zoobotânica do Rio 
Grande do Sul (20 de dezembro de 1972), que congregaria o atual 
Museu de Ciências Naturais, o Parque Zoológico e o Jardim Bo-
tânico. É desse tempo também a instalação do Primeiro Parque 
Estadual de Proteção Ambiental, o Parque do Turvo, situado na 
região nordeste do Estado, nos municípios de Derrubadas, Barra 
do Guarita e Esperança do Sul, abrangendo área de 17.491,00 
hectares.

Com o passar dos anos, as visões mais abrangentes dos natu-
ralistas ampliaram-se e foram além da ênfase preferencialmente 
sanitarista da época. A própria Equipe de Engenharia Sanitária 
agregou outros cuidados, como com o ar (fumaça), o que exempli-
ficou-se na Informação nº 94, de 20 de dezembro de 1973. 
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Informação 
nº 94/73, de 20 de dezembro de 1973.
(Fonte: Acervo da Biblioteca da FEPAM)

À época, os documentos emitidos pela Engenharia Sanitária se-
guiam o padrão da Informação seguida do Parecer, bem aos mol-
des da Informação 94/73 supracitada.

O Conselho de Controle da Poluição das Águas e do Ar foi 
extinto em 1971, ano em que sofreu, via Decreto  21.240, de 6 de 
agosto de 1971, a passagem de suas atribuições para a Unidade 
de Saneamento Ambiental, então criada. A nova Unidade, que se 
robusteceu com a instalação da Equipe de Engenharia Sanitária 
(ESS), que formatou o Núcleo de Controle da Poluição (NCP), 
permaneceu vinculada à pasta da Saúde. 

Fato decisivo ocorreu em 1972, quando, através da Lei  6.503, 
de 22 de dezembro de 1972, a Secretaria da Saúde tornou-se o ór-
gão responsável pela proteção das águas, ar e solo, controle de ru-
ídos e radiações, cabendo-lhe fixar normas, padrões, parâmetros 
para fiscalizar e fazer cumprir o cuidado com o meio ambiente, 
com ênfase na proteção, promoção e recuperação da saúde públi-
ca. Reza em seu Artigo 20 (Capítulo II, que trata do saneamento 
ambiental) a Lei 6.503: 

As indústrias a se instalarem no território do Estado ficam 
obrigadas a submeter à Secretaria da Saúde, para prévio 
conhecimento e aprovação, o plano completo do lança-
mento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, visando 
a evitar os inconvenientes ou prejuízos da poluição e da 
contaminação de águas receptoras, de áreas territoriais e 
da atmosfera. Parágrafo Único – Para efeito do disposto 
neste artigo, as indústrias mencionarão, no plano, as linhas 
completas de sua produção, com esquema da marcha das 
matérias-primas beneficiadas e respectivos produtos, sub-
produtos e resíduos, para cada operação, registrando a 
quantidade, a qualidade, a natureza e a composição de uns 
e de outros, e ainda o consumo de água na indústria (RIO 
GRANDE DO SUL, 1972).

Com a instalação da Equipe de Engenharia Sanitária, o Es-
tado passou a operacionalizar efetivamente suas atribuições 
no campo da proteção ambiental. Na Secretaria da Saúde, a 
Equipe de Engenharia Sanitária desenvolvia trabalhos e emi-
tia pareceres, que guardam uma linha de identidade evolutiva 



92 93

com o que a CCEE e depois o DMA realizaram e hoje a FE-
PAM realiza.

I.2 – COORDENADORIA DE CONTROLE DO 
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO – CCEE (1974/1979)

Responsável pela proteção das águas, ar e solo, monitoramen-
to de ruídos e radiações, o Estado entendeu como adequada e ne-
cessária a criação da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio 
Ecológico. Conforme o Artigo 4º do Decreto nº 23.082, de 26 de 
abril de 1974: “É criada a Coordenadoria de Controle do Equilí-
brio Ecológico, órgão relativamente autônomo da administração 
direta, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 19.801, de 8 de 
agosto de 1969, vinculado a Secretaria da Saúde” (RIO GRANDE 
DO SUL, 1974).

No artigo 5º, o Decreto 23.082 determina que “Cabe à Coor-
denadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico o planejamento da 
proteção ambiental no Estado e o acompanhamento da execução 
pelos órgãos competentes da administração estadual da adminis-
tração dos planos e programas a ela concernentes” (RIO GRAN-
DE DO SUL, 1974), ou seja, a Coordenadoria não tinha funções 
executivas, que eram realizadas pela Unidade de Saneamento Am-
biental da Secretaria de Estado da Saúde. 

A direção superior da Coordenadoria ficou afeta ao Conselho 
Diretor, órgão colegiado integrado pelos secretários da Agricul-
tura, de Coordenação e Planejamento, do Desenvolvimento Re-
gional e Obras Públicas, da Segurança Pública, de Indústria e Co-
mércio e Saúde, sendo este último responsável pela presidência do 
Conselho.

A organização das atividades de proteção ambiental sob a for-
ma de sistema evidencia-se nos artigos 2º e 3º do referido Decreto, 
sob n° 23082. Foram estabelecidas como funções básicas do Siste-
ma de Proteção Ambiental, conforme Artigo 3º:

a) a elaboração de estudos para a definição da Política Es-
tadual de Proteção Ambiental;
b) a elaboração do Plano Estadual de Proteção Ambiental 
e de programas gerais e setoriais;
c) o controle e prevenção da poluição do meio ambiente;
d) o levantamento das condições sanitárias do solo, águas 

e ar da região;
e) a preservação e utilização racional da flora e da fauna 
rio-grandense (RIO GRANDE DO SUL, 1974).

PRIMEIRO PLANO ESTADUAL 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Atendendo a uma determinação do Decreto de Criação da Co-
ordenadoria, foi elaborado o primeiro Plano Estadual de Proteção 
Ambiental, aprovado em 23 de agosto de 1976. Elaborado para 
ser desenvolvido num espaço de tempo de cinco anos, entre 1976 
e 1980, o Plano, visando sua implementação operacional, foi for-
matado nos programas de recuperação dos mananciais hídricos, 
solo, controle de ruídos e da qualidade do ar, educação ambiental, 
avaliação do impacto ecológico de programas governamentais e 
de apoio logístico.

Entre as atividades e projetos citados por Ossanai (1989) como 
em desenvolvimento pela Coordenadoria, constam: 

– elaboração e implantação de sistema de licenciamento, atra-
vés da análise de projetos de atividades poluidoras, como áreas 
e distritos industriais, atividades industriais, estabelecimentos co-
merciais e de serviços, loteamentos e atividades agropecuárias;

– desenvolvimento de apoio legal aos projetos de controle 
preventivo e corretivo da poluição ambiental, incluindo a ela-
boração de normas técnicas previstas na Lei 6.503, de 22 de se-
tembro de 1972, regulamentada pelo Decreto  23430, de 24 de 
outubro de 1974.

Importa salientar que a regulamentação da Lei 6.503 se fazia 
extremamente importante, uma vez que conferia aos servidores da 
Coordenadoria poderes de ação efetiva no combate à poluição e pre-
servação do meio ambiente. Entre suas atribuições, a Secretaria da 
Saúde teve a responsabilidade de tomar as medidas necessárias no 
controle das fontes de poluição das águas, do solo, do ar e do som:

– cadastramento de 3.000 fontes poluidoras industriais em áre-
as consideradas críticas;

– cadastramento e fiscalização de 150 grandes fontes poluidoras;
– zoneamento industrial, para avaliação do impacto ambiental 

das atividades industriais e delimitação de áreas em relação ao seu 
grau de saturação;

– acompanhamento dos estudos técnicos e da execução dos 
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projetos de implantação do Polo Petroquímico, do Complexo Car-
boquímico, da unidade de branqueamento de celulose Borregaard, 
da metalurgia do cobre e outras, como:

– cumprir a Lei Estadual nº 1413, de 14 de agosto de 1975, que 
prevê a exigência do pronunciamento prévio da CCEE quanto ao 
impacto ambiental, de projetos a receberem financiamento;

– analisar pareceres sobre projetos de tratamento de efluentes 
das indústrias dos ramos de couros, peles e similares;

– implantação dos laboratórios de controle ambiental em pré-
dio à rua Aurélio Porto, 37;

– redefinição e reequipagem da rede de amostragem da quali-
dade do ar, integrada por 29 estações;

– identificação das fontes de poluição em áreas saturadas;
– implantação da rede de amostragem da qualidade das águas 

nas bacias hidrográficas prioritárias;
– hierarquizar áreas de preservação nas regiões prioritárias;
– projeto de ações emergenciais no enfrentamento de situações 

como a ocorrida na praia do Hermenegildo;
– organização de um subsistema de informações ecotoxicológicas;
– treinamento do pessoal técnico.
 A Coordenadoria manteve convênios com o Ministério da Ma-

rinha no combate à poluição na Bacia Hidrográfica Guaíba, com 
a SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente, órgão federal) na 
proteção ambiental, com o Banco de Desenvolvimento do Estado 
do Rio Grande do Sul (BADESUL) dando orientação no financia-
mento de equipamentos menos poluidores e com o Departamen-
to Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), objetivando o 
aproveitamento racional e ecológico das águas do Guaíba, bem 
como a elaboração de estudo técnico sobre o enquadramento dos 
recursos hídricos na classificação da SEMA, conforme a Portaria 
0013, de 15 de janeiro de 1976.

Como se observa, as atividades, citadas por Jorge Ossanai 
(1989), foram intensas no período de atuação da Coordenadoria. 
Tempo em que a questão ambiental, não raro, era caracterizada 
como um “problema”. Merece menção o procedimento da Equipe 
de Engenharia Sanitária, mesmo após a criação da Coordenado-
ria, de continuar alertando para o cuidado com o meio ambiente, 
ainda que este fosse considerado um “problema”, como se lê na 
Informação  52/76.

Informação nº 52/76, emitida pela Equipe de Engenharia Sanitária em 
30 de março de 1976, caracterizando a preservação do meio ambiente 
como um problema (II parte, letra “d”).
Fonte: Acervo da Biblioteca da FEPAM. Informativo 1976. Núcleo de 
Controle da Poluição. Equipe de Engenharia Sanitária.
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MOVIMENTO CONTESTATÓRIO
Criada em 1974, a Coordenadoria desenvolvia-se ao som dos 

movimentos contestatórios. Vozes faziam-se ouvir por toda parte e, 
de tempos em tempos, erguia-se do Sul um grito eivado de pionei-
rismo diferenciado. Vozes e gestos como o do jovem Carlos Dayrell, 
que no dia 25 de janeiro de 1975 subiu numa árvore, junto ao Par-
que da Redenção, na Av. João Pessoa. A árvore seria suprimida pela 
Prefeitura Municipal, com o objetivo de implantar a passagem de 
uma elevada. A exemplo daquela época, no dia 6 de fevereiro de 
2013, novamente a Prefeitura, visando o alargamento da Avenida 
Beira-Rio, em frente à Usina do Gasômetro, iniciou o corte de 115 
árvores, quando a ação foi interrompida por jovens que subiram 
nelas. Dentre eles, mobilizados via Facebook, estava um rapaz que 
carregava um livro de Lutzenberger. Posteriormente, apesar do es-
forço dos jovens ambientalistas, o Município de Porto Alegre obte-
ve autorização judicial para efetivar o corte das árvores.

Não se pode esquecer que, nos anos 70, o mundo repercutia 
rock and roll, movimentos hippies, passeatas estudantis e manifes-
tações sindicais. Avolumavam-se críticas ao autoritarismo ditato-
rial, aos modos de produção capitalista e à condição de vida das 
comunidades. Imperava um ambiente de rebeldia. O evento pari-
siense de maio de 1968 marcou profundamente o enfrentamento 
ao “status quo” instalado. Emblemática foi a marcha estudantil de 
6 de maio daquele ano, sob a liderança do líder estudantil Daniel 
Cohn-Bendit, que partiu em direção à Universidade de Sorbonne, 
mas foi violentamente reprimida pelas forças policiais. Seguiram-
-se protestos que repercutiram por toda a Europa com consequên-
cias planetárias.

A servidora da FEPAM, Maria Lúcia Coelho, contextualiza o 
espírito da época:

A gente era contestadora, numa época em que se queria 
salvar o mundo. Nós contestávamos tudo. Era nosso jei-
to de ver o mundo. Nossa primeira reação era ser contra. 
Assim foi com o Polo Petroquímico ou com a possível ins-
talação de uma empresa que exploraria cobre no Estado. 
É preciso entender que era o tempo dos Beatles, do evento 
de 1968 em Paris. Outra coisa: era o campo possível de 
contestação. A gente podia subir em árvores, que não ia 
preso (Informação verbal).

 Foi justamente nesse momento da história, em que o Brasil 
convivia com a ditadura, que se deflagrou cruel sobre agrupamen-
tos estudantis e sindicais, que emergiu vigoroso o movimento pro-
fético ecológico na década de 1970. Movimento onde tudo cabia, 
desde os anseios por liberdade e melhores condições de vida à luta 
contra os agrotóxicos e desmatamentos, explosão demográfica, 
poluição das mais variadas fontes, barragens, estradas, usinas, 
contaminação por mercúrio na mineração e assim por diante. Se-
gundo Gonçalves:

Três eram as fontes mais importantes de preocupação 
ecológica no Brasil: o Estado, interessado nos investimen-
tos estrangeiros que só chegam caso se adotem medidas 
de caráter preservacionista; o movimento social gaúcho e 
fluminense, se bem que lutas ocorressem em todo o Brasil 
– vide a luta nacional da Federação das Associações dos 
Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), liderada por 
Walter Lazzarini, contra os agrotóxicos usados indiscrimi-
nadamente e a elaboração de seu “Receituário Agronômi-
co”; e, finalmente, a contribuição dos exilados políticos 
que aqui chegaram em fins da década de 70 (GONÇAL-
VES, 1989, p. 16).

O período era de construção de um órgão de gestão ambien-
tal, com tudo o que isso significa de esforços e busca de soluções. 
Maria Elisa dos Santos Rosa, hoje aposentada da FEPAM, situa o 
período: 

Em outubro de 1977, ainda na fase da ditadura militar, as 
grandes fontes poluidoras estavam sob a responsabilidade 
da Presidência da República. Assim, graças a mentes como 
a do prof. Paulo Motta, Jorge Ossanai, Janete Sarmento, 
Jair Sarmento, Mario Madureira, a sociedade gaúcha pôde 
ver seus ativos ambientais defendidos.
Se o RS ouviu vozes como a de José Lutzenberger, teve 
também servidores idealistas e dedicados que quase ano-
nimamente defenderam, lutaram pela implantação de fer-
ramentas técnicas efetivas e modernas para a proteção do 
ambiente do Estado.
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A sede da CCEE (Coordenadoria de Controle do Equi-
líbrio Ecológico) era na Av. Ipiranga. Uma sede modesta 
em que só tínhamos lápis, papel e ideias para combater 
a poluição industrial. As manchetes jornalísticas falavam 
do cheiro da então Borregaard e dos problemas do rio dos 
Sinos. O polo petroquímico já pensava em se instalar no 
Estado, e os ecologistas já se movimentavam para impedir 
que tal fato acontecesse. Começamos o caminho para o 
licenciamento ambiental gaúcho, baseados no que se fazia 
na FEEMA, órgão ambiental do RJ e nos guidelines da US 
EPA (United States Environmental Protection Agency), e 
no que era possível encontrar em bibliotecas (Informação 
verbal).

Não é difícil perceber o quanto foi problemático o início das 
atividades da Coordenadoria, no tocante ao aparelhamento dos 
laboratórios, na adequação dos espaços e na formatação da ação 
de gestão ambiental. Em relação ao apoio da US EPA, vale realçar 
que por diversas ocasiões o engenheiro Walter Hunt viajou  a Por-
to Alegre, no intuito de assessorar os técnicos da CCEE.

O sr. Tupy José Feijó Neto, que ocuparia por duas oportuni-
dades a função de diretor administrativo da FEPAM, ingressara 
no tempo da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico 
e lembra que sua primeira tarefa fora, a partir de julho de 1976, 
recortar as notícias referentes à área ambiental, ao mesmo tempo 
que datilografava documentos e atuava como “office-boy.” Ainda 
na ativa, a engenheira civil Rosana Carapeços lembra do tempo 
originário da Coordenadoria, que antecedeu o Departamento do 
Meio Ambiente e culminou na FEPAM, posteriormente vincula-
da à SEMA, como a FZB: “a gestão ambiental se constituiu num 
processo de aprendizado contínuo, coletivo e multidisciplinar. O 
início do licenciamento foi criado com a participação de todos os 
envolvidos, técnicos sem experiência profissional nessa área, mas 
com muita vontade de aprender e participar da criação da vertente 
meio ambiente no processo de licenciamento no Estado do Rio 
Grande do Sul”. E acrescenta: “Foi um momento glorioso aquele 
das origens. Todos eram considerados iguais, todos contribuíam 
para a construção desse trabalho. Valeu a pena!”.

Uma das duas Caravans de que dispunha a Coordenadoria de Controle 
do Equilíbrio Ecológico. Observe-se na porta do veículo o logo 
“Secretaria da Saúde e Meio Ambiente”.
(Fonte: Estevão Segalla, Lagoa Vermelha)

I.3 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
– DMA (1979 a 1990)

A Unidade de Saneamento Ambiental perdurou até a extinção 
da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, ocorrida 
com a criação do Departamento de Meio Ambiente, o DMA, atra-
vés do Decreto 29.103 de 10 de setembro de 1979. Meses antes, 
em 15 de março de 1979, a Secretaria da Saúde assumira a deno-
minação de Secretaria da Saúde e Meio Ambiente, evidenciando a 
evolução e expansão da área ambiental na gestão pública. Entre as 
competências da Secretaria cabia atuar na vigilância epidemioló-
gica, sanitária e ambiental.

As tarefas anteriormente desenvolvidas pela Coordenadoria, 
e pela Unidade de Saneamento Ambiental, passaram a ter con-
tinuidade expandida com o advento do Departamento do Meio 
Ambiente, um órgão com maior autonomia que os anteriores, 
contudo ainda vinculado à Secretaria da Saúde e Meio Ambiente.

Com a instalação do Departamento do Meio Ambiente, o mo-
nitoramento e o combate às fontes poluidoras tornaram-se tarefas 
inadiáveis, até para cumprir o que se havia proposto no Primeiro 
Plano Estadual de Proteção Ambiental.
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Dificuldades para chegar aos locais de vistoria não eram incomuns.
Na ocasião, Silvia Pagel e seus colegas providenciam para que o carro 
seja rebocado para seguir viagem.
(Foto: Arquivo de Estevão Segalla, junho de 1983)

FONTES POLUIDORAS
O processo de combate às fontes poluidoras, germinado ante-

riormente, foi identificado com clareza nas metas empreendidas 
pela Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, que in-
cluíam o cadastramento de 3.150 fontes poluidoras industriais, 
bem como o zoneamento industrial com delimitação das áreas 
criticamente saturadas. Nesse alinhamento, em 1975, foram emi-
tidos os Decretos-Leis 1.413 e 76.389, que dispõem a respeito da 
poluição industrial.

Elucidativo da ênfase ao controle da poluição industrial, ini-
ciada no tempo da CCEE, é o documento datado em novembro de 
1978, menos de um ano antes do advento do DMA. Assinado pelo 
coordenador geral, dr. Jorge Ossanai, a CCEE elaborou um tex-
to a respeito do estabelecimento da política estadual de proteção 
ambiental “a fim de se atingir o desenvolvimento econômico com 
o mínimo prejuízo ambiental. Para tanto, foram levados em consi-
deração os problemas atuais bem como os que poderão surgir em 
função de novos programas governamentais” (COORDENADO-
RIA DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, 1978, 
p. 1). O documento encontra-se sumarizado em três capítulos. O 
primeiro trata do diagnóstico da situação ambiental, o segundo 
justifica a criação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, 
enquanto o último trata da política de proteção ambiental.

No capítulo que trata do diagnóstico, podem ser pontuados os 
seguintes aspectos:

A atividade econômica ocasionou um desflorestamento, 
até o ano de 1965, de 91% da vegetação nativa do Rio 
Grande do Sul, o que corresponde, segundo dados da Se-
cretaria da Agricultura, a 9.795.240 hectares, restando 
3,6% de cobertura florestal, ou seja, 968.760 hectares. De 
1966 até 1972, ocorreu a derrubada de mais 485.000 hec-
tares, ficando como remanescente, em 1973, apenas 1,8%. 
[...]
O Rio Grande do Sul é o segundo consumidor de pesticidas 
do país. A poluição agrícola de rios das bacias do Uruguai 
e Jacuí é tão elevada em épocas de estiagem que a COR-
SAN tem tido problemas no tratamento da água potável 
obtida em alguns mananciais. A poluição do Rio Uruguai 
pela agricultura brasileira tem sido motivo de preocupação 
por parte das autoridades argentinas e uruguaias (COOR-
DENADORIA DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECO-
LÓGICO, 1978, p. 4-6).

Foi elaborado pela AMRIGS – Associação Médica do Rio 
Grande do Sul, através de convênio com o FUNRURAL – Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural, um documento que relata o 
número de 705 pessoas intoxicadas por defensivos agrícolas, em 
atividades ocupacionais, entre 1976 e setembro de 1978. A polui-
ção hídrica, originada por despejos industriais, atividades agro-
pastoris e esgotos domésticos, tem no Rio Guaíba seu fulcro. 

Segundo a Legislação da Secretaria Especial do Meio Am-
biente, SEMA, uma água é considerada imprópria para a 
balneabilidade quando for ultrapassado o limite de 20.000 
coliformes totais por 100 ml e/ou 4.000 coliformes fe-
cais/100 ml. Em alguns trechos do rio, em sua margem es-
querda, o número mais provável de coliformes totais atinge 
valores da ordem de 6.000.000 por 100 ml e o número 
mais provável de coliformes fecais é de 600.000 por 100 
ml (COORDENADORIA DE CONTROLE DO EQUILÍ-
BRIO ECOLÓGICO, 1978, p. 13).
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Com os dados, obtidos por uma rede simplificada de monitora-
mento da qualidade do ar, através de dois parâmetros, partículas 
sedimentáveis e sulfatação total, a “partir de 1973 até 1977, pode-
-se avaliar a evolução da poluição atmosférica, aparecendo como 
zonas mais críticas Porto Alegre; Esteio; Sapucaia; Rio Grande; 
Canoas; Pelotas; Gravataí; Cachoeirinha” (COORDENADORIA 
DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, 1978, p. 20).

Analisada a distribuição de unidades industriais em 35 muni-
cípios das bacias do Sinos, Gravataí, Caí e Guaíba, foi elaborada 
uma tabela que:

Mostra um total de 2.170 indústrias de forte ação polui-
dora, que lançam seus efluentes nos rios formadores destas 
bacias, já tão comprometidos em seus padrões de qualida-
de ambiental, dos que os municípios se abastecem para o 
consumo humano. Deve-se ainda acrescentar que associa-
dos a esses despejos há também emissões gasosas polui-
doras, efluentes e emissões de outras 1.034 indústrias de 
mais fraca ação poluidora, despejos e emissões urbanas, e 
de veículos automotores. Outras bacias hidrográficas, e os 
197 municípios restantes apresentam também problemas 
crescentes de poluição motivados pela expansão constante 
de seus parques industriais e áreas urbanas, que associados 
à falta de saneamento adequado de seus resíduos urba-
nos contribuem de forma significativa na poluição global 
do Estado (COORDENADORIA DE CONTROLE DO 
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, 1978, p. 22-23).

 Quanto à circunscrição das bacias hidrográficas, a intensidade 
poluidora foi considerada mais forte na bacia do Sinos, seguida 
do Caí, vindo em terceiro lugar a do Guaíba, e depois do Grava-
taí. Tal caracterização se manteve quando da análise conjunta das 
fontes consideradas fracas, fortes e mais fortemente poluidoras. 

Sempre houve um desejo da comunidade em ter informa-
ções sobre a qualidade das águas dos principais rios do Rio 
Grande do Sul. Desde 1980, quando o antigo DMA iniciou 
a Rede Básica de Monitoramento (RBM) cobrindo todos 
os cinco formadores do Guaíba (Gravataí, Sinos, Caí, Ta-
quari e Jacuí), a divulgação destas informações foi preju-

dicada pela inexistência de uma informatização dos dados 
gerados. Apesar disso, foram realizados relatórios específi-
cos para os rios Gravataí, Sinos e Caí. A RBM foi suspensa 
em 1989 por problemas de infraestrutura no Laboratório 
do antigo DMA.  Em 1990, o rio dos Sinos voltou a ser 
monitorado, mas por uma Rede Integrada (FEPAM, COR-
SAN E DMAE). Em maio de 1992, a FEPAM retomou o 
monitoramento dos rios Gravataí (mensal) e Caí (trimes-
tral) com um número menor de parâmetros analisados (FE-
PAM, 1992).  

O DMA, através do trabalho desenvolvido sob coordenação da 
engenheira química Maria Lucia B. Coelho Silva, havia definido 
os requisitos para estruturação do programa de monitoramento 
da qualidade da água. “Os programas de monitoramento da qua-
lidade da água devem predizer condições futuras de qualidade da 
água para um determinado local, e avaliar resultados de planos e 
políticas governamentais” (RIO GRANDE DO SUL, 1981a), de-
finiu o relatório. 

No contexto energético industrial, em agosto de 1981, pela 
Portaria CNP-DIRAB 387, de 15 de agosto de 1980, o Conselho 
Nacional do Petróleo suspendia, a partir de primeiro de janeiro de 
1981, o uso de combustíveis derivados do petróleo para fins ener-
géticos às indústrias de serraria, atividades agrícolas industriais 
de secagem de grãos e folhas, madeiras e minérios, bem como à 
pré-secagem de cerâmicas. A portaria atingia em cheio o benefi-
ciamento de fumo na região liderada por Santa Cruz do Sul. Com 
isso, técnicos do Departamento do Meio Ambiente promoveram a 
avaliação da possibilidade de instalação de caldeiras a carvão em 
Santa Cruz e Venâncio Aires. A avaliação conclui que:

Numa área densamente povoada e onde já existem fontes 
de emissão de poluentes atmosféricos, como a área urba-
na do município de Santa Cruz do Sul, a admissão de um 
acréscimo, quantitativo e qualitativo, de elementos poten-
cialmente perigosos à saúde humana é desaconselhável, 
porque toda a questão em análise envolve a qualidade do 
ar, elemento essencial à vida (FUNDATEC, 1987, p. 1-2). 

A questão do carvão, de tempos em tempos, sofre intenso de-
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Área de deposição em Mina de Carvão. (Minas do Leão, 
25-01-1988. Fonte: acervo FEPAM)

bate, refluindo a seguir. Caso emblemático é o da Usina Termoe-
létrica Jacuí I, que nunca entrou efetivamente em funcionamento. 
Em 1987 foram apresentadas as conclusões do Relatório de Im-
pacto Ambiental, onde era feito o alerta a respeito da chuva ácida: 

Um dos maiores causadores de problemas ao meio ambien-
te é o fenômeno das chuvas ácidas. Recomenda-se a insta-
lação de uma rede de monitoramento do pH das chuvas 
em torno da usina. Se houver indícios do aparecimento de 
chuvas ácidas, todas as grandes fontes de emissão de SiO2 
na região deverão instalar lavadores de gases (ROHDE, 
2009, p. 15).

Além do teor de silício preocupar, ainda que seja relativamente 
baixo, por outro lado a questão maior envolve a formação de cin-
zas, tanto que Rohde (2009, p. 15) não hesita em afirmar que: “os 
dados permitem afirmar que as cinzas de carvão fóssil constituem o 
terceiro recurso mineral não metálico do Estado do Rio Grande do 
Sul”. Segundo Rohde (2009) as cinzas do carvão ficam, em produ-
ção por tonelagem, apenas atrás da areia e da brita. Ainda conforme 
ele, deve-se considerar a cinza, produzida pelo processo termelé-
trico, como um insumo e não apenas um resíduo, pois “as cinzas 
de carvão devem ser, imperativamente, o diferencial competitivo do 
carvão fóssil em relação às outras formas de energia primária no sul 
do Brasil” (ROHDE, 2013, p. 25).

A atividade industrial e o uso de combustível por veículos fi-
zeram com que, em 1981, a Divisão de Controle da Qualidade 
do Ar organizasse o programa, assinado pela técnica Maria de La 
S. Berasaluce, de gerenciamento da qualidade do ar, selecionando 
como áreas prioritárias de atuação a região de Caxias do Sul, Ben-
to Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa e Metropo-
litana de Porto Alegre. (RIO GRANDE DO SUL, 1981c). No final 
de 1981, assinado pelos técnicos Maria S. Berasaluce, Nádia B. 
Soares e Tarcísio Isaía, a Divisão de Controle de Qualidade do Ar 
disponibilizou um relatório interno sobre a estratégia para redu-
ção das  emissões de dióxido de enxofre decorrentes da combustão 
de carvão mineral. O documento fazia parte dos estudos sobre o 
uso de caldeiras a carvão (RIO GRANDE DO SUL, 1981b).

Em 1989, o DMA, e logo a seguir a FEPAM, tornou-se um dos 
órgãos ambientais, entre outros 11 Estados, via IBAMA, respon-
sável pelo Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial 
(PRONACOP). A gestão dos resíduos sólidos revestiu-se de marco 
significativo com a Lei 9921, de 27 de julho de 1993, na política 
ambiental gaúcha. O mesmo ocorreu com a Lei 10.350, de 30 de 
dezembro de 1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos. Em novembro de 1996, a Divisão de Controle da Polui-
ção Industrial divulgou o “Diagnóstico preliminar da geração e 
destinação final dos resíduos sólidos industriais no Estado do Rio 
Grande do Sul”. O trabalho coordenado pelo engenheiro químico 
Mário Rogério Kolberg Soares, referindo-se a dados levantados 
entre julho de 1995 e abril de 1996, possibilitou o estabelecimento 
de 18 ramos industriais: metal-mecânico; matadouro; abatedouro 
e beneficiamento de subprodutos; coureiro-calçadista; óleos co-
mestíveis; pescado; leite e derivados; alimentares diversos; bebidas 
diversas; artefatos de madeira e serrarias; extração de essências de 
madeira; celulose, papel e papelão; fumo e correlatos; beneficia-
mento de pedras; siderurgia; produtos petroquímicos, artefatos de 
plástico, borracha e derivados; produtos químicos e artigos diver-
sos (FEPAM, 1996).

Considerando que o Estado vinha realizando, desde 1985, o 
controle das operações dos sistemas de tratamento de efluentes 
líquidos dos empreendimentos industriais, especialmente os de 
maior potencial poluente, através do Sistema de Automonitora-
mento de Efluentes Líquidos (SISAUTO), os servidores Ana Maria 
Oestreich,  Lucia Oscar Ribas, Araí Amarai Parecida dos Santos 
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Paz, Diva Bordin Johnson, Mariza Wagner Espinoza e Neusa Pier-
doná Maitelli elaboraram um trabalho avaliando o SISAUTO, im-
plantado pela Portaria 01/85-SSMA, nos seus primeiros 15 anos 
de atuação. Conforme demonstrado no estudo, 413 atividades in-
dustriais haviam ingressado no Sistema nos 15 anos de atuação. A 
maioria das adesões ocorrera nos ramos industriais da metalurgia, 
couro, peles e alimentação. Os autores concluem que:

Com o controle do SISAUTO, podemos verificar que as maio-
res indústrias do Estado estão tratando e monitorando seus 
efluentes líquidos com o objetivo de reduzir a carga lançada. 
No contexto atual, com as empresas buscando competitivida-
de no mercado internacional, através da certificação ambien-
tal e da busca da qualidade total, o SISAUTO é importante 
instrumento de gestão (ESPINOZA et al., 2000, p. 10).

DOCUMENTO PRELIMINAR
Elisabeth Krieger, engenheira química, foi a primeira chefe da 

Divisão de Controle de Atividade Poluidora, tendo ingressado no 
serviço ambiental em 1976. Elisabeth, à época com 21 anos de 
idade, relata que:

[...] na ocasião, havia uma pilha de projetos solicitados 
pelo então secretário da Saúde, dr. Jair Soares, aos curtu-
mes de Estado, haja vista que a poluição causada pelo setor 
era significativa. Éramos duas técnicas, a engenheira Maria 
Elisa dos Santos Rosa e eu. Nosso chefe era o advogado 
Mário Madureira, que tinha um carimbo “Documento 
Preliminar” que usava para carimbar nossos pareceres, 
provavelmente para se resguardar de futuras consequên-
cias, pois ninguém tinha experiência nos assuntos de meio 
ambiente. Estudávamos muito os “perfis da EPA”, longas 
apostilas, mas que muito nos ensinaram. Depois de muito 
estudo, publicamos a primeira portaria para os curtumes 
(Portaria 03/1979), estabelecendo prazos para implanta-
ção dos sistemas de tratamento primário, secundário, re-
ciclo de caleiro e de cromo. A publicação foi antecedida 
de muitas reuniões com os curtumeiros. Em uma ocasião, 
um curtumeiro disse: “Nunca pensei que fosse encontrar 

em POA umas moças que entendessem de curtume”. Aos 
poucos fomos adquirindo o respeito dos industriais, fruto 
da seriedade do trabalho dos técnicos. Não posso deixar de 
mencionar o grande líder e diretor que tivemos na CCEE, 
dr. Jorge Ossanai, que sempre valorizou o conhecimento de 
um grupo tão jovem e apoiou os pareceres emitidos. Quan-
do nos deixou para trabalhar nos EUA, no Banco Mundial, 
achei que não saberíamos continuar sem ele e lembro bem 
quando ele falou que os dirigentes são passageiros, mas 
que nós, os técnicos da instituição, permaneceríamos para 
sempre e de nós dependia construir uma instituição forte 
e respeitada. E acho que conseguimos, pois olho para trás 
e sinto muito orgulho de ver as ETES operando nas in-
dústrias do Estado, controladas pelo SISAUTO. Quando 
iniciamos, sequer sabíamos o que era DBO, DQO e não 
havia ninguém para perguntar. Aprendemos nos perfis da 
EPA. Aprendemos a fazer licenciamento com os técnicos 
da FEEMA no Rio de Janeiro, porque ir à CETESB era 
proibitivo, pois não tínhamos recursos para pagar. Depois 
tivemos treinamento na SUREHMA, no Paraná, principal-
mente sobre tratamento de efluentes.
Só tínhamos uma Kombi, que nosso motorista Helinho 
passava lustrando quando não estava em uso. Certo dia, 
o dr. Ossanai conseguiu comprar duas Caravans para fa-
zermos as vistorias, pois ele achava muito perigoso andar-
mos na Kombi. Chegávamos nas indústrias de Caravan e 
sempre ouvíamos a observação: “O Estado está bem, hem, 
vocês andando com esse carrão!” (Informação verbal).

Vale realçar que o combate à poluição foi sacramentado, poste-
riormente, pelo Código Estadual do Meio Ambiente, através da Lei 
11.520, em 3 de agosto de 2000, que determina que todos, sejamos 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, temos por dever 
exigir e prover por medidas que assegurem um ambiente saudável, 
combatendo os efeitos e causas das atividades degradadoras ou po-
luidoras. Tendo colaborado na elaboração do Código, Luiz Fernando 
Guarani, que atualmente exerce suas funções no SEAMB, lembra seu 
período na Assembleia Legislativa: “Muito do que sugerimos e pro-
pusemos faz parte do atual Código” (Informação verbal).

Contudo, em meio à luta pela diminuição dos volumes de 
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efluentes e resíduos poluentes, a situação do Departamento do 
Meio Ambiente fragilizava-se de forma crescente e inexorável.

I.4 – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL  HENRIQUE LUIZ ROESSLER 
(1990 aos dias atuais)

Em greve desde o dia 6 de outubro de 1989, os servidores 
do DMA, no dia 9 de novembro de 1989, denunciam no Ple-
narinho da Assembleia Legislativa Gaúcha o sucateamento do 
Departamento do Meio Ambiente. Acusam a falta de funcioná-
rios: seriam necessários pelo menos 750, quando na realidade 
eram menos de 200. Por falta de segurança, foram interditados 
os laboratórios pelo corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal 
de Obras e Viação de Porto Alegre. O engenheiro sanitarista An-
tônio Benetti foi veemente:

O departamento está inoperante, sucateado e esvaziado. 
Nós não podemos fazer nada frente aos graves problemas 
ambientais que o Rio Grande Do Sul enfrenta se não hou-
ver o fortalecimento do órgão. Ficaremos parados até que 
o governo do Estado tome alguma providência concreta. A 
população está sendo enganada. Não há controle da situa-
ção ambiental no Estado, mas apenas um departamento de 
fachada (BENETTI, 1989, p. 52).

Três dias depois, em 12 de outubro, explode no noticiário: 

O principal organismo de controle do meio ambiente do 
Rio Grande do Sul está sufocado. Criado no governo Ama-
ral de Souza, o Departamento do Meio Ambiente (DMA) 
da Secretaria Estadual da Saúde, que chegou a ter em seu 
quadro 350 funcionários, hoje mantém 200, menos do que 
um para cada município gaúcho [...]. O Rio Grande do Sul 
deverá contar, até o final do ano, com uma secretaria ou 
fundação de meio ambiente, que centralizará todo o con-
trole ambiental, como já acontece em Santa Catarina. A 
decisão está sobre a mesa do governador Pedro Simon que, 
segundo o secretário em exercício da Saúde e Meio Am-
biente, Quintiliano Vieira, “tem se mostrado sensível” a 

tomar medidas relacionadas à preservação ambiental (CA-
DERNO ESPECIAL SOBRE ECOLOGIA, 1989).

 A matéria jornalística relata, além da falta de pessoal e o bai-
xo salário, a falta de veículos adequados para realizar vistorias. 
Salienta ainda a possibilidade de serem criadas unidades regionais 
para atender às demandas ambientais.

Tornam-se públicas manifestações contundentes, como do sr. 
Carlos Cardoso Aveline, presidente da União Protetora do Am-
biente Natural (UPAN). Ele faz um paralelo entre a situação do 
Departamento do Meio Ambiente com o descalabro ambiental 
que ocorre pelo Estado, alertando para o êxodo que o Departa-
mento sofre com a saída de técnicos qualificados. O secretário de 
Saúde e Meio Ambiente, sr. Antenor Ferrari, de pronto contesta 
as afirmações de Jorge Aveline quanto à inoperância da FEPAM, 
ao mesmo tempo em que anuncia que já se encontrava com o go-
vernador Pedro Simon a proposta de criação de uma fundação, 
agregando o DMA e a FZB. 

O sucateamento do DMA ocupa as seções de livre opinião dos 
jornais. Jorram criticas ao desmantelamento da instituição. Preserva-
cionistas conceituadas, como Magda Renner e Giselda de Castro, di-
rigentes da ADFG – Ação Democrática Feminina Gaúcha, admitem 
que aos funcionários do Departamento não restava outra alternati-
va além de recorrer ao expediente da  greve na busca por melhores 
condições de trabalho. Incisivo, no dia 12 de novembro de 1989, 
o vice-presidente da AGAPAN, sr. Luiz Felipe Kunz Júnior, declara 
tratar-se o DMA de um órgão politicamente esvaziado.

Frente às dificuldades que o DMA vem enfrentando, o deputado 
Germano Bonow defende a necessidade da transformação do DMA 
em fundação, sob a argumentação de que, se isso acontecesse, o 
Estado disporia de um órgão com possibilidade de melhor atuação: 
“Só assim teria maior força política para resolver o seu próprio des-
tino e os inúmeros problemas ambientais que preocupam as auto-
ridades do setor. Transformado em fundação, o DMA deixaria de 
ser apenas um órgão fiscalizador”, defende o deputado (BONOW, 
1989, p. 41). Por representação da UPAN, na segunda semana de 
novembro, o promotor dr. Orcy Bretanha Teixeira, da Coordena-
doria das Promotorias de Defesa Comunitária, passou a examinar a 
responsabilidade do Estado quanto à situação do DMA.

Internamente, corria um abaixo-assinado, endereçado ao go-
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vernador do Estado do Rio Grande do Sul, sr. Pedro Simon, com 
o seguinte cabeçalho:

“O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE da Secre-
taria da Saúde e do Meio Ambiente, órgão estadual respon-
sável pelo controle da poluição, está agonizando. Falta de 
pessoal, laboratórios condenados, salários defasados e au-
sência de política ambiental para o Estado. Neste sentido, 
seus funcionários estão mobilizados para a implantação de 
uma Política de Proteção Ambiental, de acordo com a nova 
Constituição, em que a participação da comunidade seja 
efetiva nas decisões e pelo fortalecimento do órgão am-
biental, visando defender com eficiência e agilidade os re-
cursos naturais de nosso Estado e a saúde da população.”

Em documento minutado para dar suporte às manifestações 
dos servidores, dirigido ao sr. governador, foi apresentado um qua-
dro com o número de funcionários:
 ANO N° DE TÉCNICOS N° DE AUXILIARES TOTAL 
 1982 172  142 304 
 1984 157  119 276 
 1986 143   99 242 
 1989 118   75 193 

O mesmo documento compara o número de servidores do DMA 
(193 para o ano de 1989) com o da CETESB/SP (2.352) e FEEMA 
(1.113), ao mesmo tempo que o faz em termos salariais com a CORSAN 
(de 3.232 a 7.054), CIENTEC (2.561 a 5.505) e FEE (3.105 a 3.569), 
enquanto no DMA o salário equivale a 1.978,00 cruzados novos.

A seu tempo, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, 
através de moção, manifesta no dia 1o de dezembro de 1989 apoio 
e solidariedade aos funcionários do DMA.  Consideram os vere-
adores signatários que os 118 técnicos de nível superior e os 75 
auxiliares de nível médio, que compõem o quadro, necessitam de 
melhores salários e condições de trabalho, bem como defendem o 
fortalecimento do órgão ambiental (CÂMARA DE VEREADORES 
DE NOVO HAMBURGO, 1989). Há que se lembrar que a mani-
festação de Novo Hamburgo preponderava em magnitude, em fun-
ção do grande número de curtumes instalados na região calçadista.

A greve e o desaparelhamento, o conjunto das manifestações 

deflagradas, a crescente necessidade por serviços necessariamente 
qualificados, especialmente para fazer frente a episódios ambien-
tais críticos, denotavam o fim do DMA e a necessidade premente 
de um órgão ambiental revigorado. A forma jurídico-institucional 
que melhor atenderia ao que era exigido apontava para a extinção 
do DMA e criação de uma fundação. 

O Plano Estadual de Proteção Ambiental, em execução pela 
Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico desde 
1976, prevê em seu Programa de Apoio Logístico a criação 
de uma instituição especializada capaz de reunir recursos 
humanos qualificados, estrutura administrativa eficiente, 
recursos financeiros suficientes e uma base tecnológica ade-
quada para desenvolver os estudos. As pesquisas e as ações 
necessárias ao controle preventivo e corretivo da poluição 
ambiental e à proteção do meio ambiente em seu sentido 
mais abrangente [...]. À Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental, a ser criada no âmbito da Secretaria da Saúde, 
caberá, de modo destacado entre outras, a incumbência de 
controlar e fiscalizar as fontes poluidoras, principalmente 
as de origem industrial e urbanas, estabelecendo exigências 
de controle da poluição dentro de padrões técnicos pre-
vistos pela legislação vigente [...]. Nove outros Estados da 
Federação já possuem fundações ou companhias estaduais 
de proteção ambiental. São elas: Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Pernam-
buco, Paraíba e Bahia (RIO GRANDE DO SUL, 1990).

O dr. Ossanai, no referido documento, salientava sua preocupação 
com a possível saída dos técnicos para outras empresas, onde poderiam 
auferir ganhos financeiros bem mais atraentes, se não houvesse a cria-
ção de uma fundação ou instituição assemelhada, em que houvesse a 
valorização dos servidores.

Anexo ao documento assinado pelo dr. Ossanai, foram acrescenta-
dos o anteprojeto de lei que instituiria a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental, o estatuto da Fundação, o anteprojeto do decreto que apro-
varia o estatuto, o anteprojeto do secreto que alteraria as atribuições 
e a estrutura básica da Coordenadoria, bem como o anteprojeto que 
organizaria o Sistema Estadual de Proteção Ambiental e o decreto que 
estabeleceria a política de proteção ambiental no Estado.
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Ofício nº 615/78, de 17 de outubro de 1978, apresentando documentos 
que visavam à criação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental.
(Fonte: acervo da Biblioteca da FEPAM.)

Portaria 002/78, que designou o grupo de trabalho para estudar a 
criação de um Órgão Executor Central da Política Ambiental.
(Fonte: acervo da Biblioteca da FEPAM)

Praticamente um ano antes da apresentação dos documentos 
que orientavam para a criação da Fundação, em janeiro de 1978, 
o secretário de Estado da Saúde nominara os integrantes de um 
grupo de trabalho para, num prazo de 90 dias, efetuarem e ela-
borarem os instrumentos necessários para a criação de um órgão 

central de controle à poluição. Foram designados, pela Portaria 
nº 002/78, de 10 de janeiro de 1978, os técnicos Janete Sarmento 
da Silva, Mario Luiz Madureira e Jair Sarmento da Silva, além de 
Athos Rodrigues e do próprio Jorge Ossanai.
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Como se viu, a ideia de criar uma fundação não era nova, tanto 
que, em 12 de maio de 1978, ainda no tempo da Coordenadoria, 
o então secretário de Estado da Saúde, dr. Jair de Oliveira Soa-
res, remeteu ofício ao governador Sinval Guaz-zelli para que fosse 

avaliada a minuta do decreto de criação do Instituto de Proteção 
Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme o decreto 
proposto, o artigo primeiro rezaria assim: 

É criado e incluído na estrutura organizacional da Secre-
taria da Saúde, estabelecida pelo Decreto 26.654, de 23 
de janeiro de 1978, o Instituto de Proteção Ambiental do 
Estado do Rio Grande do Sul – IPRAM, tendo por finali-
dades, como órgão técnico e executor central da Política 
Estadual de Proteção ao Meio-Ambiente e de Controle da 
Poluição Ambiental, desenvolver as ações de controle pre-
ventivo e corretivo e de pesquisa necessárias à consecução 
de tais fins (RIO GRANDE DO SUL, 1978).

Ofício 1264/78, de 12 de maio de 1978, a respeito da minuta de 
criação do Instituto de Proteção Ambiental – IPRAM.
(Fonte: acervo da Biblioteca da FEPAM)

O grupo de trabalho, formado em janeiro de 1978 pelos técni-
cos Janete Sarmento da Silva, Mario Luiz Madureira, Jair Sarmen-
to da Silva, da CCEE, e Athos Rodrigues, assessor jurídico, sob o 
comando do dr. Jorge Ossanai, apresentou à Secretaria da Saúde, 
em 17 de outubro de 1978, o anteprojeto e demais elementos para 
a institucionalização da Fundação Estadual de Proteção Ambien-
tal. A CEEE funcionou por alguns anos na Avenida Ipiranga, e 
alguns de seus servidores foram depois transferidos para o DMA.

Na época não foi criado o IPRAM nem a FEPAM, mas o DMA. 
Bem depois seria instituída a Fundação Estadual de Proteção Am-
biental (FEPAM), pela Lei 9.077, de 4 de junho de 1990. A Funda-
ção substituiu o DMA, embora mantivesse funções assemelhadas. 
Cabe destacar a atuação fundamental e vigorosa dos servidores e 
da socidade gaúcha em apoio à criação da FEPAM, em meio aos 
fortíssimos debates da época, incluindo passeatas, greves e outras 
manifestações públicas.
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TRIUNVIRATO
Pelo Decreto 33.765, de 28 de dezembro de 1990, foi aprovado 

o Estatuto da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, ficando 
o órgão sob a supervisão do Secretário de Estado da Saúde e Meio 
Ambiente. À Fundação, com personalidade jurídica de direito pri-
vado, cabe “atuar como órgão técnico do Sistema Estadual de Pro-
teção Ambiental, no licenciamento, fiscalização, desenvolvimento 
de estudos e pesquisas e na execução de programas e projetos com 
vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente no 
Estado do Rio Grande do Sul” (RIO GRANDE DO SUL, 1990). 
O Decreto nº 33.765, em seu artigo 33, determinava que o gover-
nador do Estado designaria uma comissão de três membros para 
tomar as providências necessárias ao funcionamento e registro nos 
termo da Lei Civil, até que houvesse a nomeação da primeira dire-
toria e do primeiro Conselho de Administração. Conforme deter-
minação do governador Sinval Guazzelli, no dia 23 de janeiro de 
1991, foi publicada no Diário Oficial a nominata dos integrantes 
da Comissão. Foram designados os servidores Paulo Régis Rosa 
da Silva, Ricardo Dobrowolski e Cláudio Dilda, sendo este o co-
ordenador da Comissão. O grupo ficou conhecido como “triun-
virato”. O primeiro presidente da FEPAM foi o geólogo Luciano 
Marques e a diretora técnica, a bióloga Luiza Chomenko.

Para o dr. Paulo Régis Rosa da Silva, não há dúvida: “A FE-
PAM foi uma proposta e uma conquista dos servidores” (Informa-
ção verbal). Como advogado, ele exerceu as funções de assessoria 
e chefia jurídica, além da chefia de Gabinete. Atuou ainda como 
diretor substituto. No governo Olívio Dutra, na presidência do sr. 
Langone, Paulo Régis assumiu, via escolha pelo voto, a função de 
diretor administrativo da Fepam. Nos anos seguintes, o advogado 
Paulo Régis retornou à chefia jurídica. 

A equipe do “triunvirato” cumpriu com sua missão. Na data 
de 1o de fevereiro de 1991, ocorreu o registro da Fundação no 
Ofício do Registro Especial (Títulos e Documentos e Pessoas Ju-
rídicas). O registro ocorreu à folha 007, verso, sob número de 
ordem 13.737.

Registro da Fepam no Ofício do Registro Especial. Além do registro no 
Ofício do Registro Especial havia outras providências a serem tomadas, 
como a que instituiu o Plano de Cargos e Salários.
Fonte: Acervo da Biblioteca da FEPAM.
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OS SEIS GRUPOS
O Plano de Cargos e Salários passou por diversas versões, no-

tabilizando-se a de nº 07/01, de 25 de fevereiro de 1991. O docu-
mento tratava da estrutura do quadro permanente, das funções de 
confiança, promoções, remuneração, normas de enquadramento, 
matriz salarial, descrição dos cargos e regulamento de promoções. 
Para efeitos da Resolução, foi definido que servidor é a pessoa 
física que presta serviço à FEPAM em caráter permanente e regu-
lar. Na época, anexou-se ao processo de estruturação da FEPAM 
o relatório “O Meio Ambiente no Rio Grande do Sul”, que deu 
ênfase ao problema da falta de tratamento dos esgotos domésticos, 
à concentração industrial e seus efluentes e ao uso de pesticidas 
agrícolas. Pelo relato percebe-se que os problemas diagnosticados 
anteriormente, em novembro de 1978, permaneciam latentes.

A implantação definitiva da FEPAM veio a ocorrer em 4 de 
dezembro de 1991, quando da efetivação do plano de cargos e 
salários. A integração efetiva dos funcionários no novo quadro 
aconteceu em fevereiro de 1992. Os servidores se incorporaram, 
por termo de opção, à recém-criada Fundação. O primeiro a as-
sinar o termo de opção teria sido José Francisco Antunes. Com a 
instalação da FEPAM, os servidores ou permaneciam na Secretaria 
da Saúde ou optavam pela FEPAM. Não se pode esquecer que 
tudo precisava ser construído. Carlos Alfredo Dexeimer, servidor 
da FEPAM, enfatiza: “Inicialmente a efetividade era de responsa-
bilidade da Secretaria da Saúde” (Informação verbal).

Nos arquivos do DRHU, encontram-se assegurados os termos 
de opção assinados pelos que assim decidiram. O termo de opção 
encontra-se fundamentado no Art. 6º da Lei nº 9.077, que trata da 
integração à FEPAM do quadro de pessoal do DMA e das Delega-
cias Regionais de Saúde com atuação na área ambiental.

A título de exemplificação, segue o termo que o servidor Luis Al-
berto Severo da Costa assinou em 11 de junho de 1991.

Termo de opção de 11 de junho, pela integração ao quadro funcional 
da Fepam.
(Fonte: Arquivo do DRHU da FEPAM)
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de classe, como o CREA, ONGs, Assembleia Legislativa 
e comunidade em geral. Fui eleita pelos funcionários, não 
chegávamos a 200, como a representante de todos, para 
atuar junto ao Governo do Estado, como interlocutora. 
Formamos então seis grupos (de criação da FEPAM, do 
Conselho de Meio Ambiente, do Plano de Cargos e salá-
rios, do Regimento Interno da futura FEPAM, do estatuto, 
e um que trabalhava a proposta do Sistema Estadual, para 
haver a integração com o Sistema Nacional). Conseguimos 
aprovar quase tudo, menos a proposta de criação da Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente. O governador nos pro-
pôs que escolhêssemos duas entre três propostas: a criação 
do Conselho Estadual, a instalação da FEPAM e a implan-
tação de uma Secretaria. Optamos pelas duas primeiras. 
Sabíamos que não tardaria para termos a SEMA. O Plano 
de Cargos e Salários foi aprovado junto com a criação da 
FEPAM e seu estatuto em 1990. Depois o Plano de cargos 
e salários sofreu alterações, passando a valer o de 4 de de-
zembro de 1991. Foi até curioso. O secretário de Ciência 
e Tecnologia, em reunião na Casa Civil, que tinha Verena 
Nygaard, nossa futura presidente, como subchefe, impôs 
que a matriz salarial fosse similar à da CIENTEC. Daí que 
saiu a tipificação de Técnico I e II, quando pretendíamos 
apenas a função de Técnico. Na verdade, nosso plano ori-
ginal era mais complexo, diria até mais completo. Foi o 
que se conseguiu (Informação verbal, 2014).

Nara lembra que foi realizado, por parte dos representantes 
dos funcionários, CREA e diversas ONGs, um grande trabalho 
de esclarecimento e solicitação de urgência na votação da lei de 
criação da FEPAM, junto a todos os líderes de bancada da As-
sembleia Legislativa. “A Lei foi aprovada por unanimidade, com 
a presença da maioria dos funcionários na Assembleia Legislativa. 
Foi uma grande conquista para nós e para a sociedade gaúcha”, 
reforça Nara. Quanto ao futuro, a engenheira química formada 
em 1981 entende que “estamos num momento muito semelhante 
ao do final da década de 90, quando se criou a FEPAM. Olhando 
para trás, vejo a FEPAM em movimentos espasmódicos. Em certos 
momentos todos se uniram em torno de objetivos comuns, depois 
acontece o retorno à normalidade” (Informação verbal, 2014).

Conta Luis Alberto que muitas vezes não encontrava onde de-
senvolver seu trabalho. Faltavam mesas e cadeiras e o espaço era 
muito reduzido na Avenida Ipiranga. Sob o comando da Claudia 
Laydner, no DMA, fora designado para a área de resíduos sólidos. 
Logo a seguir, o DMA foi deslocado para a Avenida A. J. Renner. 
Haviam prometido ônibus e refeitório no novo espaço. “Até hoje 
espero o tal do ônibus e do refeitório. Lá tinha tudo que é tipo 
de transporte. Pelo ar, aviões; por terra, os caminhões, e quando 
chovia muito, a enchente trazia os barcos”, brinca Luis.  “Tinha 
o famoso lápis vermelho. O livro-ponto abria às 8 horas. Quinze 
minutos depois era recolhido, sem antes o lápis vermelho riscar 
os espaços vazios”, continua o engenheiro. Perguntado sobre sua 
opção pela Fundação, recorda ter sido um tempo de instabilidade, 
mas “nosso salário triplicou. Contudo, depois se viu que o Plano 
de Carreira fora deficiente. Mas é preciso lembrar da Nara. Ela 
deveria receber uma placa pela criação da FEPAM” (Informação 
verbal). 

Nara Rosane do Carmo veio ao Rio Grande do Sul de forma 
não esperada. Ela trabalhava no COPENE, hoje Braskem, no Polo 
Petroquímico da Bahia, quando entrou em contato com o pessoal 
do DMA, que estava em visita ao Polo baiano. De pronto, Maria 
Eliza convidou-a para fazer parte da equipe que cuidava do Polo 
em Triunfo, convite aceito em 23 de agosto de 1982. Depois do 
Polo, dedicou-se às tarefas de qualidade do ar, a seguir foi à Divi-
são de Licenciamento, voltando sua ação para o Banco de Dados, 
em companhia das colegas Tânia Prauchner, Rejane Dornelles e 
Araí Maria dos Santos Paz. Em 1996 foi convidada a criar o PIF 
– Programa de Informatização da FEPAM. O PIF transformou-se 
em DIS – Divisão de Informação e Sistematização, órgão que foi 
aparelhado e equipado, desde a estrutura de rede até os computa-
dores, com recursos do Pró-Guaíba.

 
Éramos, realça Nara, todos celetistas, como somos até 
hoje, alguns não concursados e alguns cedidos, como o 
pessoal que veio da FEE (Fundação de Economia e Estatís-
tica). No tempo da criação da FEPAM, em função da exi-
guidade do espaço onde funcionava o DMA, dos salários 
defasados, da precariedade de infraestrutura, enfim, do 
conjunto todo, nós, funcionários, fomos para a rua, escan-
carar a realidade do DMA. Fomos apoiados por entidades 
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cação Ambiental); II – Órgão de Direção Superior (Diretor-Geral) 
e III – Órgãos de Execução (Departamento de Recursos Hídricos, 
de Biodiversidade e de Projetos e Pesquisas). Pela mesma disposi-
ção legal, o Museu Riograndense de Ciências Naturais e o Jardim 
Botânico de Porto Alegre integram o Departamento de Pesquisas 
enquanto o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e a gestão dos 
sítios paleontológicos (enquadrados na Lei nº 11.738, de 13 de 
janeiro de 2002) ficam a cargo do Departamento de Biodiversida-
de da SEMA. Tanto o Museu quanto o Jardim Botânico, Parque 
Zoológico e a gestão dos sítios paleontológicos integravam a FZB. 
Em abril de 2019, uma nova organização da estrutura básica da 
SEMA remeteu  as atividades da FZB a uma Divisão do Departa-
mento da Biodiversidade.

A partir de 2019, a SEMA foi reconfigurada para Secretaria do 
Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMAI), tendo passado pela de-
nominação de Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável em 2015. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura foi 
reestruturada através do Decreto nº 54550, de 2 de abril de 2019. 
Sua estrutura básica foi dimensionada no Gabinete (chefia; asses-
sorias jurídica, técnica, de comunicação, de educação ambiental e 
Secretaria Adjunta), na Direção Geral e nos órgãos de execução, 
planejamento e apoio administrativo e financeiro (Departamento 
de Administração: divisões de apoio administrativo, de convênios 
e parcerias, de orçamento e finanças e de recursos humanos; De-
partamento de Biodiversidade (divisões de controle e monitora-
mento da qualidade ambiental, da fauna, da flora, de pesquisa e 
manutenção de coleções científicas e de unidades de conservação; 
Departamento de Energia (divisões de planejamento energético e 
de inovação energética); Departamento de Gestão de Recursos Hí-
dricos e Saneamento (divisões de meteorologia, mudanças climá-
ticas e eventos críticos); Departamento de Mineração (divisões de 
planejamento mineral e de inovação mineral); Departamento de 
Políticas e Programas (divisões de programas e monitoramento, de 
gestão compartilhada e de tecnologia da informática).

Por sua vez a SEMA compõe, com as entidades de outros Esta-
dos, Distrito Federal, União e Municípios, o Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA). Os órgãos e entidades municipais, 
estaduais e federais que formam o SISNAMA organizam-se de for-
ma descentralizada, articulada e interativa, com o objetivo de in-

A tão sonhada FEPAM, desde sua origem, foi concebida como 
um órgão de gestão ambiental integrando um sistema maior, o que 
se consubstanciou de forma mais vigorosa a partir da criação da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

A FEPAM tornou-se um órgão governamental forte e respeita-
do pela sociedade gaúcha, com origem imediata na Coordenadoria 
do Controle do Equilíbrio Ecológico. Nas publicações referentes 
à temática histórica, tem preponderado como data demarcatória 
da gestão pública ambiental a instalação da Coordenadoria de 
Controle do Equilíbrio Ecológico em 26 de abril de 1974, o que é 
assumido pela própria FEPAM em seu material de divulgação (FE-
PAM, 1995). Não há unanimidade quanto ao assunto; em texto, 
por exemplo, produzido pela própria FEPAM, de avaliação dos 15 
anos de operação do Sistema de Automonitoramento, é assumido 
que o “controle ambiental no Estado do Rio Grande do Sul iniciou 
em 1974 através do Núcleo de Controle da Poluição – Equipe de 
Engenharia Sanitária” (ESPINOZA, 2000, p. 1). 

O químico Mauro Gomes de Moura, servidor aposentado da 
FEPAM, que trabalhou no Núcleo de Controle da Poluição da 
Equipe de Engenharia Sanitária de 1973 a 1980, entende que a 
história da proteção ambiental no Rio Grande do Sul vem em um 
crescendo, com as preocupações e conhecimentos científicos que se 
tinha em cada época e, no mínimo, deve-se considerar como caldo 
de cultura inicial da gestão pública ambiental a criação, em 1957, 
do Conselho de Controle da Poluição das Águas.

A FEPAM NO SISTEMA AMBIENTAL
A partir da sua criação, através da Lei 11.362, de 29 de julho 

de 1999, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente  (SEMA) consti-
tui-se no órgão central do Sistema Estadual de Proteção Ambiental 
do Rio Grande do Sul (SISEPRA), organizado pela Lei 10.330, 
de 27 de dezembro de 1994. A FEPAM encontra-se vinculada à 
SEMA. 

Através do Decreto nº 53.911, de 7 de fevereiro de 2018, a 
estrutura básica da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável passou a ser formatada pelos seguintes órgãos: I – de 
Assistência e Assessoramento Direto ao secretário de Estado (Che-
fia de Gabinete, Assessoria Jurídica, Assessoria Técnica-Gestão-
-Inovação, Assessoria de Comunicação Social e Assessoria de Edu-
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regionais que envolvem as comunidades, num processo de educa-
ção ambiental corresponsável e mobilizador.  

Há diversas formas de participação nas questões ambientais. 
Por exemplo, contando com a participação de representantes do 
governo, de entidades ecológicas, universidades e de comunidades 
locais, o CRBA – Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlân-
tica, órgão normativo e deliberativo, propõe políticas e diretrizes 
para a implementação da reserva e promover a integração dos mu-
nicípios nela localizados.

Participar ativamente dos processos consultivos e decisórios exi-
ge espírito cooperativo e aberto a novas iniciativas, como nos ad-
verte a servidora Clauren Moura Martins, atualmente chefiando a 
Divisão de Licenciamento: “Gosto de mudar, enxergar o que se pos-
sa criar e fazer positivamente diferente” (Informação verbal, 2013).

Para bem se haver em sua vocação integradora e sistêmica, a FEPAM 
tem suas competências especificadas em seu documento de criação.

ATRIBUIÇÕES DA FEPAM
Conforme documento da instituição, a Fundação tem a com-

petência de gerir e executar a política de proteção ambiental no 
Estado do Rio Grande do Sul.  Ao DEFAP/SEMA cabe o gerencia-
mento da flora gaúcha, com competência de autorizar a supressão 
de vegetação nativa, enquanto ao DRH/SEMA pertence a respon-
sabilidade pela outorga de uso da água. A depender da localiza-
ção do empreendimento ou de sua extensão impactante, cabe ao 
IBAMA a devida atuação.

No tocante às atribuições da FEPAM, reza o Artigo Segundo 
da Lei Nº 9.077, de 4 de junho de 1990:

I. diagnosticar, acompanhar e controlar a qualidade do 
meio ambiente;
II. prevenir, combater e controlar a poluição em todas as 
suas formas;
III. propor programas que visem implementar a Política de 
Meio Ambiente no Estado;
IV. exercer a fiscalização e licenciar atividades e empreen-
dimentos que possam gerar impacto ambiental, bem como 
notificar, autuar e aplicar as penas cabíveis, no exercício do 
poder de polícia;

tegrar as diversas esferas governamentais na promoção da gestão 
ambiental compartilhada e corresponsável. 

A comunidade gaúcha participa do Sistema Estadual por meio 
do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), do Con-
selho de Recursos Hídricos (CRH), dos Comitês de Gerenciamen-
to de Bacias Hidrográficas e das Conferências Estaduais (CON-
FEMA) e Municipais de Meio Ambiente, bem como através dos 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente. O município, através 
do seu conselho, sua secretaria ou outro órgão responsável, e de-
mais instrumentos como o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 
legislação de proteção ambiental e zoneamento ambiental, forma 
o Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA). O Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) constitui-se no órgão 
superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental. Formado 
por 29 conselheiros que representam a sociedade civil, governo, 
universidades, organizações não governamentais, federações de 
trabalhadores e segmentos produtivos, o Conselho conta com as 
Câmaras Técnicas Permanentes e Provisórias, que atuam como 
suporte nas deliberações do Conselho. Como órgão que propõe 
políticas públicas para os recursos hídricos, o Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos – CRH decide, em última instância, a respei-
to dos conflitos sobre o uso da água, atuando ainda na aprovação 
dos relatórios anuais sobre a situação das águas no Estado, na 
definição de critérios de permissão do uso da água e na aprovação 
dos regimentos dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográ-
fica, que, por sua vez, representam a instância básica de participa-
ção das comunidades no Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

Os comitês constituem-se em colegiados formados por repre-
sentantes dos usuários da água (40%), da população da bacia hi-
drográfica (40%) e por órgãos públicos (20%). Aos comitês cabe 
propor o enquadramento dos corpos hídricos, seguindo classifi-
cação proposta pelo CONAMA, elaborar e aprovar o Plano de 
Bacia, bem como os valores de cobrança pelo uso da água e apoiar 
o gerenciamento dos recursos hídricos. Desde 1988, a Conferência 
Estadual do Meio Ambiente (CONFEMA) é realizada de dois em 
dois anos, o que foi referendado quando da instituição da SEMA, 
em 1999, tendo ocorrido uma interrupção na ocorrência das con-
ferências entre 1994 e 2000. Como espaço de debates das questões 
ambientais, a conferência normalmente é precedida de encontros 
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V. propor projetos de legislação ambiental, fiscalizar o 
cumprimento das normas pertinentes e aplicar penalidades;
VI. propor planos e diretrizes regionais objetivando a ma-
nutenção da qualidade ambiental;
VII. proteger os processos ecológicos essenciais, obras e 
monumentos paisagísticos, históricos e naturais;
VIII. manter sistema de documentação e divulgação de co-
nhecimentos técnicos referentes à área ambiental;
 IX. divulgar regularmente à comunidade diagnóstico e 
prognóstico da qualidade ambiental no Estado;
X. assistir tecnicamente os municípios,  movimentos comu-
nitários e entidades de caráter cultural, científico e educa-
cional, com finalidades ecológicas nas questões referentes à 
proteção ambiental;
XI. desenvolver atividades educacionais visando a compre-
ensão social dos problemas ambientais;
XII. treinar pessoal para o exercício de funções inerentes a 
sua área de atuação;
 XIII. desenvolver pesquisas e estudos de caráter ambiental;
XIV. executar outras atividades compatíveis com suas fina-
lidades. Parágrafo único – É vedado aos servidores da FE-
PAM prestar serviços, como autônomos ou como integran-
tes de empresas, em projetos na área ambiental sujeitos a 
licenciamento e fiscalização da FEPAM (RIO GRANDE 
DO SUL, 1990).

Se amplas as atribuições da FEPAM, Cristiano Horbach Prass, 
então chefe de serviço da SELACA (Serviço de Licenciamento de 
Aquacultura e Culturas Agrícolas), sintetizou a função de cada um 
dos servidores: “A função do servidor público é de servir à comu-
nidade, e isso me motiva” (Informação verbal, 2014).

Vistoria 
de um 

condomínio 
em Canela. 
A analista 
ambiental 

Rosaura 
Heurich 

verifica um 
depósito de 

combustíveis. 
(Foto: acervo 

de Rosaura 
Heurich, 

Canela, 2012)

Para o bom exercício de suas atividades, a FEPAM, vinculada 
à SEMA, dispõe de uma estrutura organizacional.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FEPAM
Como órgão central do Sistema Estadual de Proteção Ambien-

tal (SISEPRA), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vincula, 
originalmente, duas fundações: a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (FEPAM) e a Fundação Zoobotânica (FZB).
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Organograma da SEMA quando de sua criação. Atualmente a 
Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, através do Decreto de
nº 54550, de 2 de abril de 2019, encontra-se estruturada 
basicamente no Gabinete do Secretário e suas assessorias, na Direção 
Geral e nos Órgãos de Execução, Planejamento e Apoio Administrativo 
e Financeiro, que, por sua vez organizam-se em departamentos 
(Administração, Biodiversidade, Energia, Recursos Hídricos e 
Saneamento, Mineração e de Políticas e Programas) e suas respectivas 
divisões. Na reestruturação, as atividades e atribuições da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB) passaram a uma divisão do 
Departamento de Biodiversidade da SEMA. 
Fonte: site da SEMA <http://www.sema.rs.gov.br/>

Em 29 de junho de 1999, a FEPAM integrou a SEMA, criada 
pela Lei 11.362. A Assembleia Legislativa aprovara por unani-
midade a criação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Na 
oportunidade, o futuro secretário Langone informou que o enge-
nheiro químico Nilvo Luiz Alves da Silva, com mestrado na área 
de Ecologia Aquática pela UFRGS e em Gestão e Planejamento 
Ambiental pela Universidade de Londres, assumiria a presidência 
da FEPAM em agosto de 1999, permanecendo à frente da Funda-
ção até dezembro de 2002. Nilvo trabalhara anteriormente na Pre-

feitura de Porto Alegre, na SMAM e no DMAE, vindo a assumir 
em 2003 a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA em 
Brasília. Em 2005, passou a atuar no Programa de Meio Ambiente 
das Nações Unidas (PNUMA) em Nairóbi, no Quênia. 

Segundo Nilvo Luiz Alves da Silva, ex-diretor-presidente da 
Fepam:

A FEPAM teve um papel muito importante para a SEMA; e 
a criação da SEMA, da mesma forma, ampliava as possibi-
lidades de ação da FEPAM. É claro que na prática esse não 
é um processo fácil. Foi uma grande mudança institucional 
que necessita de continuidade para alcançar todo o seu po-
tencial. Atenho-me aqui rapidamente sobre a própria FE-
PAM e o que buscávamos, como direções da FEPAM e da 
SEMA, naquela época. A primeira questão importante era 
o reforço da instituição (dai a realização do concurso pú-
blico e várias outras iniciativas para melhor equipar a ins-
tituição). A segunda era ir além do trabalho de comando e 
controle. Envolver-se mais no processo de planejamento de 
outros setores, como foi o caso, por exemplo, da elabora-
ção de diretrizes regionais para planos diretores municipais 
e da avaliação estratégica do programa de geração hidroe-
létrica na bacia do Rio Taquari-Antas. A terceira, engajar-
-se nas discussões em nível nacional. A FEPAM teve papel 
técnico decisivo em inúmeras normas definidas pelo Con-
selho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e em pro-
gramas do próprio Ministério do Meio Ambiente naquele 
período. Em quarto lugar e central para a estruturação do 
Sistema Estadual de Proteção Ambiental, implementar um 
processo regrado de descentralização do licenciamento am-
biental e apoio à estruturação dos órgãos municipais de 
meio ambiente. Este foi um processo pioneiro no país, cha-
mado de Gestão Compartilhada, sob coordenação geral da 
SEMA e com a decisiva participação do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente (Informação verbal, 2014).

Cláudio Roberto Bertoldo Langone, primeiro secretário esta-
dual do Meio Ambiente, relaciona, com propriedade, a vinculação 
da FEPAM com a SEMA: “Pode-se dizer que a FEPAM foi o ber-
çário da Sema” (Informação verbal). Antes de assumir a condição 
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de secretário de Estado, Langone exercera, de janeiro a agosto de 
1999, a presidência da FEPAM. Foi supervisor de Meio Ambiente 
da SMAM/POA em 1994/95 e secretário municipal de Meio Am-
biente de Porto Alegre em 1996. A partir de 2003, assumiu outras 
funções, como a de secretário executivo do Ministério do Meio em 
Brasília. Langone relata: 

A criação da SEMA era uma forte demanda do setor 
ambiental do estado, mas ao mesmo tempo criava uma 
contradição para a instituição, pois até então ela estava 
vinculada à Secretaria da Saúde e era o órgão ambiental 
do estado, embora muito voltada para a parte de licen-
ciamento e controle. Sua relação com os órgãos que vi-
riam a compor a SEMA era bastante difícil. E o trabalho 
de reorganização institucional foi muito complexo, pois 
havia culturas institucionais diferentes. Também tivemos 
muitas resistências à transferência de vários setores vindos 
de outras secretarias. A transferência definitiva de todas as 
áreas previstas só se concluiu no final do ano 2000. Nesse 
período, pode-se dizer que a FEPAM foi o “berçário” da 
Secretaria, inclusive dando sustentação estrutural ao pro-
cesso de consolidação da mesma. Na minha avaliação, a 
compreensão e desprendimento dos servidores sobre a im-
portância de estruturação da SEMA foram decisivos para o 
processo – percebeu-se que a criação da Secretaria poderia 
fortalecer politicamente o setor ambiental e a FEPAM na 
sua vocação institucional (Informação verbal, 2014).

 
Langone chegou à FEPAM com a missão de preparar a criação 

da SEMA: 

Como tínhamos que, ao mesmo tempo, gerir a FEPAM e 
criar a SEMA, foi reservada uma sala na FEPAM, que ba-
tizamos de “incubadora”. Lá ficou sediada a equipe que 
concebeu e criou a SEMA: André Lima, Fabrício Barreto, 
João Roberto Meira, Sílvio Botelho e Nilvo Luiz Alves da 
Silva, que viria assumir a presidência da FEPAM a partir 
de agosto de 1999. Quando a SEMA foi criada, em 1999, 
fizemos a opção de não mexer no desenho dos órgãos exis-
tentes, agrupá-los na secretaria e buscar integrar os ins-

trumentos de gestão: licenciamento, área florestal, recursos 
hídricos, biodiversidade e áreas protegidas. Previa-se, no 
entanto, que numa segunda etapa, o desenho institucio-
nal da Secretaria fosse refeito e aperfeiçoado para garantir 
mais sinergia e eliminar os conflitos e sombreamentos, o 
que acabou não acontecendo. Creio que a FEPAM deve 
se fortalecer como órgão de controle ambiental, no âm-
bito da SEMA, e a Secretaria deveria fortalecer seu papel 
sobretudo no planejamento ambiental e na formulação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável para o Estado 
(Informação verbal, 2014).

Com a instalação em novo espaço (Edifício União, no centro 
histórico de Porto Alegre), tornou-se oportuno reposicionar 

algumas atividades na estrutura organizacional da Fundação. 
Seguiu-se a aprovação, através do Decreto 51.761, de 26 de 

agosto de 2014, do Estatuto da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental  Henrique Luiz Roessler – FEPAM. 

O Regimento Interno da Fundação, segundo o Decreto 
n° 51.874, de 2 de outubro de 2014, define e regula  as 

competências da organização e administração da FEPAM. 
A admissão dos empregados depende de sua aprovação em 
concurso público de provas e títulos. O quadro de pessoal 
encontra-se organizado em carreira, plano de empregos, 

funções e salários, regulamento de promoções, de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação pertinente. 

O quadro permanente é composto pelos empregos de analista, 
agente técnico e agente administrativo.

O Artigo 29 do Decreto 51.761, de 26 de agosto de 2014, 
determina uma importante condicionante ética: “é vedado aos 
(às) empregados (as) da FEPAM prestarem serviços em projetos 

na área ambiental sujeitos a licenciamento ou fiscalização da 
FEPAM, como consultores autônomos ou como empregados(as) 

ou diretores(as) de empresas, órgãos ou entidades da 
administração pública das três órbitas de Governo ou de 

instituições de ensino ou pesquisa”.

Com a emissão do Decreto nº 54.060, de 4 de maio de 2018, foi 
alterado o Anexo Único do Decreto nº 51.761, de 26 de agosto 
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de 2014. Os órgãos que compõem a Diretoria Técnica passaram 
a ser os de Licenciamento e Controle, de Qualidade Ambiental, 
Agrossilvipastoril, de Fiscalização e de Gestão Descentralizada. 

Através da inclusão do Artigo 35, a regulamentação das 
competências (do gabinete, das assessorias, dos departamentos, 

das gerências regionais, das divisões e serviços tanto da 
Diretoria Técnica quanto Administrativa) fica a cargo 

do diretor-presidente. 

Através da Portaria nº 36/2018, de 25 de maio de 2018, foi 
estabelecido o novo Regimento Interno da FEPAM. O Anexo 

Único do Regimento Interno da Fundação, no artigo primeiro, 
define sua finalidade: “A Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM, instituída pela Lei 
nº 9.077, de 4 de junho de 1990, e alterações, com personalidade 
jurídica de direito privado, sendo vinculada à Secretaria do Meio 
Ambiente, com sede e foro na Capital do Estado, com jurisdição 
em todo o território rio-grandense, tem por finalidade: I – atuar 
como órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, 

no licenciamento e na fiscalização; II – desenvolver estudos, 
executar programas e projetos com vista à gestão ambiental 

para assegurar a proteção e a preservação do meio ambiente no 
Estado do Rio Grande do Sul; e III – exercer o poder de polícia 

ambiental no âmbito estadual, em conformidade com a legislação 
vigente.” Na sequência, em seu artigo segundo, o Anexo Único 

define a estrutura organizacional básica da FEPAM.

Atual organograma da FEPAM (maio de 2018).
(Fonte: DRHU/FEPAM) 

Três órgãos compõem a estrutura organizacional da FEPAM: 
de assessoramento direto à Diretoria da Presidência (DPRES); 
de atividades-finalísticas, a Diretoria Técnica (DIRTEC); e de 

atividades-meio, a Diretoria Administrativa (DIRADM).
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Equipe do 
geoprocessamento em 

ação. Da esquerda para 
a direita: Alexandre 

de Paula Alves, Lilian 
Waquil Ferraro e 

Rejane Valdameri. 
(Foto de Ricardo A. 

Ramos, março de 2019)

Compõem os órgãos de assessoramento direto à Diretoria da 
Presidência o gabinete de Presidência (GABFEPAM), a Assessoria 
de Imprensa (ASSIMPREN) e a Assessoria Jurídica (ASSEJUR). 

A Diretoria Técnica (DIRTEC), unidade de comando, direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Diretoria da Presidência, 
encontra-se formatada em divisões, departamentos, serviços e 

gerências. A Divisão de Licenciamento, subordinada à Diretoria 
Técnica, tem por atribuições, entre outras, planejar, organizar, 
dirigir, controlar a execução das atividades licenciatórias e dos 

seus empregados, abrangendo procedimentos técnicos, emissões 
de documentos pertinentes, organização e manutenção do 

cadastro digital das licenças e estudos ambientais. A Divisão 
de Emergências Ambientais (DEAMB) responsabiliza-se pela 

coordenação e atendimento cabíveis à Fundação aos acidentes 
e emergências ambientais. O Departamento Agrossilvipastoril 

(DASP) encontra-se distribuído em quatro divisões: de Criações 
(DILC), de Aquacultura e Culturas Perenes (DILAP), de 

agrotóxicos (DIAGRO) e de Culturas Agrícolas (DILCA). O 
Departamento de Qualidade Ambiental (DQA) formata-se em 
duas divisões: de Planejamento (DIPLAN) e de Monitoramento 

– (DIMAM. O Departamento de Licenciamento e Controle 
(DECONT) distribui-se em cinco divisões: de Mineração (DMIN), 
de Atividades Industriais (DICOPI), de Resíduos Sólidos (DIRS), 
de Infraestrutura e Saneamento (DISA) e de Energia (DIGE). Por 
sua vez, a Divisão de Atividades Industriais (DICOPI) organiza-

se em dois Serviços, o de Licenciamento e Monitoramento de 
Indústrias (SELMI) e o de Licenciamento de Atividades Industriais 
em Implantação (SELAI). O Departamento de Fiscalização (DF) 
congrega a Divisão de Fiscalização de Rotina (DIFISC), o Serviço 

de Auto de Infração (SAI), a Divisão de Atendimento ao Ministério 
Público e Poder Judiciário (DEMJ) e a Divisão de Laboratórios 

(DILAB). Laboratórios que aglutinam o Serviço de Análises 
Químicas (SEAQ), o Serviço de Análises Biológicas (SEAB) e o 

Serviço de Amostragem (SEAMOST). Completa a organização da 
DIRTEC o Departamento de Gestão Descentralizada, formado 
pelas oito gerências regionais (Campanha- GERCAM, Centro 

Leste – GERCEL, Central – CERCEN, Litoral Norte – GERLIT, 
Noroeste – GERNOR, Planalto – GERPLA, da Serra – GERSER 

e Sul – GERSUL).

Por sua vez, a Diretoria Administrativa, identificada no Artigo 
39 da portaria em questão como unidade orgânica de comando, 

direção e supervisão, diretamente subordinada à Diretoria da 
Presidência, também se organiza em divisões, departamentos 
e serviços. A Divisão de Informática e Sistemas (DI) tem por 

atribuição coordenar a rede informatizada interna, bem como 
articular, prospectar, avaliar e desenvolver todas as demais 

atividades que lhe são compatíveis. O Departamento de 
Administração Geral (DEADG) encontra-se organizado na 

Divisão de Administração de Materiais (DADM), que por sua 
vez engloba os Serviços de Almoxarifado (SALM), de Patrimônio 
(SPATR), de Manutenção (SMANUT), de Contratos (SCONTR) 
e de Compras (SCOM). Os Serviços de Administração de Pessoal 

(SADP) e de Recursos Humanos (SRHU) formatam a Divisão 
de Recursos Humanos (DRHU). A Divisão de Serviços Gerais 

(DSGE) congrega os Serviços de Apoio (SAPOIO), de Protocolo 
(SP), de Transportes (STRANS), da Central de atendimento 
(SCEAT) e de Documentação (SEDOC). O Departamento de 
Finanças (DEFIN) aglutina três divisões, a de Orçamento e 
Finanças (DOFIN), a de Contabilidade (DIVCONT) e a de 

Arrecadação (DIAR).

O Capítulo dos Deveres Funcionais o Anexo Único da Portaria 
nº 36/2018 em seu Artigo nº 72 determina  o zelo com a 

documentação da Fundação, o atendimento ao público externo 
prestado com orientações adequadas e com a devida urbanidade,  

o respeito às orientações e às designações da chefia imediata, 
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orientar os demandantes sobre atribuições e competências da 
FEPAM bem como o zelo pelo sigilo das informações quando 
no planejamento das ações de fiscalização e outras ações que 

necessitam da devida reserva em sua condução.

Modificações e redirecionamento sempre permearam as preo-
cupações, no sentido do aperfeiçoamento institucional da FEPAM. 
Em 2013, quando a direção técnica estava sob seu encargo, o en-
genheiro civil Rafael Volquind assim se manifestou:

 
A FEPAM é atualmente um órgão voltado para o licencia-
mento. Basta ver o último concurso. Praticamente todas as 
vagas estavam destinadas para o controle, ou seja, o licen-
ciamento. Para o futuro, prevejo uma FEPAM com maior 
grau de gestão e planejamento, embasada em programas 
como o SIRAM. Entendo que o zoneamento ambiental-
-econômico seja fundamental, para trabalhar as aptidões 
econômicas do Estado com a viabilidade ambiental. Não 
se pode deixar de licenciar, mas a ênfase precisa caminhar 
no sentido da fiscalização. Uma das medidas que podem 
evoluir é no sentido de que haja um responsável técnico, 
com ART de responsabilização, pelo processo de licencia-
mento demandado. Independentemente de quantos outros 
profissionais o responsável geral se valha, ele responde pelo 
processo. Seria um avanço (Informação verbal, 2013).

 Conforme observou o então (2011-2016) diretor técnico da 
FEPAM, Rafael Volquind, o licenciamento é uma das 14 atribui-
ções elencadas na Lei  9.077, de 4 de junho de 1990. Do mesmo 
pensamento comunga Nilvo Luiz Alves da Silva, ao dizer: 

Parece-me que no Brasil os órgãos de meio ambiente vi-
raram reféns do licenciamento ambiental. O que era um 
instrumento de gestão passou a ser maior do que as pró-
prias instituições. Sair dessa situação exige política de go-
verno. É preciso licenciar bem, mas há muito mais a fazer. 
Por outro lado, o licenciamento somente ganha sentido 
dentro de um marco programático, dentro de um quadro 
mais geral de planejamento e em coordenação com outros 
instrumentos de gestão e planejamento. Portanto, acredito 

que um desafio seja o de redefinir uma direção clara para 
o trabalho das instituições de meio ambiente (Informação 
verbal, 2013).

Por sua vez, Cláudio Langone afirmou que:

Há uma necessidade imperiosa de repensar o licenciamento 
ambiental e sua relação com os demais instrumentos de 
gestão, sob pena de a instituição ficar consumida numa 
lógica cartorial, pressionada pelo aumento da demanda e 
medindo seus resultados pela quantidade de licenças emiti-
das, ao invés de mensurar o quanto sua ação contribui efe-
tivamente para melhorar a qualidade ambiental do Estado. 
Considero que o futuro da FEPAM está muito ligado ao 
futuro da área ambiental do estado, sobretudo da SEMA e 
seu fortalecimento. Na área de controle, a FEPAM deveria 
dar mais ênfase à fase pós licença e ao monitoramento am-
biental. Também considero que, com a entrada em vigor da 
Lei Complementar n° 140, que sacramentou as atividades 
de impacto local como competência obrigatória dos mu-
nicípios, e que foi inspirada no modelo do Rio Grande do 
Sul, deveria se consolidar o processo de descentralização 
do licenciamento, retirando da FEPAM a pressão do “vare-
jo” e concentrando as atividades da Fundação nas ativida-
des de maior impacto. Isso ganha ainda mais relevância no 
Rio Grande do Sul, em função da implementação do novo 
Código Florestal, sobretudo do Cadastro Ambiental Rural 
(Informação verbal, 2013).

Como vemos, a FEPAM de 2019 não é a mesma de 2013, nem 
de 1990, ano de sua criação, como provavelmente não será a mes-
ma daqui a alguns anos. É da inerência dinâmica do processo de 
gestão ambiental a adaptabilidade frente às necessidades. Pode-se 
dizer que à ênfase ao licenciamento ambiental se agrega o pro-
cesso de gestão ampliado sistêmico, o que, em boa medida, corre 
em paralelo com a percepção crescentemente não pontualizada do 
ambiente natural. Já não se observa apenas o margem do rio mas 
o mesmo no contexto de sua bacia hidrográfica, condição que terá 
exposição expandida mais adiante, particularmente no capítulo 
“Cenários”, ao tratar das indicações.
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II – PROGRAMAS E OUTRAS 
INICIATIVAS REFERENCIAIS

“Os programas ambientais, ainda que fundamentais, se 
constituem numa face não tão conhecida da FEPAM. É im-
portante que se desenvolvam resolutivamente e que os re-
sultados se tornem perceptíveis pela população, pois pres-
tamos um serviço público que tem por essência a prestação 
de contas do que fazemos.” (Alessandro Carlos Braun So-
ares, analista ambiental, 2019)

“É decisivo que exercitemos, em primeiro lugar, a educa-
ção e o conhecimento ambiental dentro de nossa própria 
instituição, no quotidiano de nossa lida, até como demons-
tração eficaz daquilo que pregamos e nos cabe realizar.” 
(Celso Marques, servidor da FEPAM, 2014)

Torna-se difícil e até temerário qualificar um programa como 
prioritário em relação a outros. Não raro, atividades e proposições 
menos conhecidas, quando não praticamente anônimas, trazem um 
ganho ambiental de maior relevância que outros considerados de 
grande alcance e de maior ressonância junto à comunidade. Con-
tudo, até por questões narrativas, selecionamos como especiais 
os programas de Balneabilidade, Gerenciamento Costeiro, Mata 
Atlântica, Cooperação Brasil-Alemanha (FEPAM/GTZ), Educação 
e Geração de Conhecimento Ambiental, Pró-Guaíba, Ar do Sul, 
PNMA II, PERAI – Plano de Regularização da Atividade de Irri-
gação, Zoneamento Eólico, Silvicultura, Plano Estadual de Resídu-
os Sólidos, RS Biodiversidade, Projeto SIRAM – Sistema Integrado 
de Regularização Ambiental, Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE), Plantas Medicinais e Fitoterápicos, Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), Qualiágua, Sala de Situação, Sala de Atendimento 
Integrado e zoneamento para mineração de areia nos cursos médio 
e baixo do rio Jacuí e no Lago Guaíba. Outras ações importantes 
(Sistema On Line de Licenciamento – SOL, sistema de outorga de 
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água – SIOUT, Programa Gaúcho de Incentivo às Pequenas Centrais 
Hidrelétricas – PCHs...) encontram-se descritas no capítulo que tra-
ta dos licenciamentos ambientais.

A imagem ilustra iniciativas e ações como a de identificação e 
inventariação de geossítios. Na ocasião foi realizada uma vistoria ao 
“Rincão do Inferno”, junto ao Arroio Camaquã-Chico, recurso hídrico 
que delimita em sua margem direita o município de Bagé e à esquerda, 
Lavras do Sul. Da esquerda para a direita: bolsista CNPQ  e acadêmica 
de geologia Jaqueline Dickel Bilhar, geólogo Rafael Fernandes, geólogo 
Midugno, sr. Nildo (morador da localidade) e geógrafa Tanice.  
(Fonte: Jaqueline Dickel Bilhar, 29 de janeiro de 2019).

são semanalmente divulgados pela imprensa e disponibilizados às 
municipalidades. As informações permitem ao público saber das 
condições de balneabilidade, ao mesmo tempo que incentivam a 
tomada de decisões visando a recuperação da qualidade das águas 
gaúchas. Atualmente, além de placas e informações  pela mídia,  
os resultados são divulgados através de um aplicativo BALN, de-
senvolvido pela PROCERGS, que pode ser encontrado na página 
eletrônica da FEPAM.

O Departamento do Meio Ambiente passou a desenvolver, a 
partir do período de veraneio de 1979/80, o programa de análises 
da água, com ênfase para a quantificação do número mais prová-
vel de coliformes totais e fecais. Na época as coletas eram realiza-
das pela equipe técnica da Divisão de Laboratório do Meio Am-
biente, segundo metodologia usual estabelecida. No litoral eram 
realizadas 13 amostragens nas praias de Torres, Capão da Canoa, 
Atlântida, Imbé, Tramandaí, Cidreira e Pinhal, enquanto as cole-
tas em água doce ocorriam em oito estações (Guaíba – praia da 
Florida, da Alegria, do Veludo e do Espírito Santo, Belém Novo, 
Lami, Itapuã e Pombas). 

Durante o verão de 2018/19, a FEPAM, através do Departa-
mento de Qualidade, em parceria com a Corsan, monitorou 95 
pontos em 44 municípios (região da Bacia Hidrográfica do Guaí-
ba: 11 pontos; região da Bacia Hidrográfica do Uruguai: 12 pon-
tos e Região Litorânea: 72 pontos). No caso do verão em pauta 
foram realizadas 16 campanhas de coletas de água, a primeira em 
10 de novembro de 2018 e a última em 24 de fevereiro de 2019.

A FEPAM pauta-se pela base legal da Resolução CONAMA 
274, de 29 de novembro de 2000. Na classificação da balneabili-
dade são utilizados os parâmetros dos coliformes termotolerantes 
(Escherichia coli), de origem fecal. Nos pontos considerados críti-
cos, é realizada a análise de cianobactérias, algas azuis capazes de 
produzir substâncias tóxicas.

As águas são consideradas PRÓPRIAS para o banho quando, 
em “80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas úl-
timas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 
1.000 coliformes termotolerantes ou 800 Escherichia coli por 100 
mililitros”; e IMPRÓPRIAS, “quando em mais de 20% de um 
conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anterio-
res, no mesmo local, os resultados das análises foram superiores 

BALNEABILIDADE
Na data de 24 de outubro de 1974, pelo Decreto  23.430, foi 

aprovado o regulamento que dispõe sobre a Promoção, Prote-
ção e Recuperação da Saúde Pública no RS. Entre as atividades 
encontra-se arrolada a competência da Secretaria da Saúde para 
avaliar a qualidade bacteriológica da água destinada à balneabi-
lidade. A informação evidenciava-se na forma de placas postadas 
nas principais praias e balneários, comunicando aos banhistas se 
a água encontra-se PRÓPRIA ou IMPRÓPRIA, conforme estabe-
lecido a partir da Portaria nº 0536, de 7 de dezembro de 1976. Os 
locais considerados impróprios à recreação de contato primário 
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Rio Pardo/RS – Balneário Ingazeiros – Foz do rio Pardo no rio Jacuí 
21/03/2002. (Fonte: acervo da FEPAM)

a 1.000 coliformes termotolerantes ou 800 Escherichia coli por 
100 mililitros, ou quando o valor obtido na última amostragem 
for superior a 2.500 coliformes termotolerantes ou 2.000 Esche-
richia coli por 100 mililitros”(FEPAM <www.fepam.rs.gov.br>). 
Contudo, outros fatores podem indicar águas impróprias, como 
o pH menor que 6 ou maior que 9, presença de substâncias no-
civas (esgoto, óleos, outros despejos nocivos)e floração de algas 
ou outros organismos. Os resultados das campanhas semanais são 
disponibilizados e divulgados às sextas-feiras. A FEPAM informa 
que a área de abrangência da amostragem situa-se num período de 
100 metros no entorno aquático da posição da placa indicativa. 

A colocação de placas a respeito das condições de balneabilida-
de das águas nem sempre era bem aceita, pois muitos entendiam 
que a indicação inibiria o turismo. A sociedade continuou, ao me-
nos em boa parcela, percebendo a atuação ambiental pública como 
problemática, situação que o servidor André Soriano sintetiza: 
“Como não podiam apedrejar as leis ambientais, jogavam pedra 
na gente. No início, nos anos 80, éramos vistos como quem atrapa-
lhava as empresas e eleva seus custos.” (Informação verbal, 2014) 

Além de alertar para a qualidade das águas, o programa tem se 
constituído em indutor de melhorias na coleta e tratamento de 

esgotos e efluentes.

GERENCIAMENTO COSTEIRO – GERCO
Abrangendo uma extensão de aproximadamente 620 quilô-

metros de orla marítima, o Programa de Gerenciamento Costei-
ro insere-se no Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC), implantado pela Lei 7661, de 16 de maio de 1988. Ainda 
em 1988, o Rio Grande Sul, através do DMA, assumiu a coorde-
nação do GERCO. O litoral gaúcho foi subdividido em três seto-
res – norte, médio e sul –, num processo que busca o zoneamento 
ecológico-econômico, o monitoramento e controle costeiro, bem 
como a implantação do sistema de informações e dos planos de 
ação e gestão.

A região se destaca por suas dunas, praias, lagoas costeiras, 
banhados e marismas, bem como os complexos lagunares dos Pa-
tos, Mirim e Mangueira. Entre os maiores problemas ambientais 
sobressaem a disposição inadequada de efluentes, substituição da 
vegetação nativa e de banhados por culturas e expansão urbana, 
presença de indústrias químicas e petroquímicas, especialmente 
no Super Porto de Rio Grande, além dos impactos originados 
pela mineração.

O processo histórico da gestão costeira no Rio Grande do Sul 
pode ser subdividido em três principais fases que são a seguir resu-
midas: PNMA I, PNMA II e Apoio ao Licenciamento Ambiental.

Fase 1: PNMA I – De 1991 a 2000: no ano de 2000, resultou 
na obra “Diretrizes ambientais para o desenvolvimento dos muni-
cípios do litoral norte”, que correspondeu à primeira experiência 
de elaboração de Zoneamento Ecológico Econômico no Estado do 
RS. As diretrizes representam o conhecimento produzido por mais 
de dez anos de estudos e trabalhos técnicos desenvolvidos por pro-
gramas e abordagens de áreas diversas, incorporadas às diretrizes 
de implantação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, tendo o Programa de Ge-
renciamento Costeiro (GERCO-RS) como centro. O Zoneamento 
Ecológico-Econômico e a proposta de enquadramento dos corpos 
de água do Litoral Norte, em particular, foram trabalhos deba-
tidos publicamente e contaram com significativa participação de 
representantes das comunidades da região (FEPAM, 2000, p. 7).

Fase 2: PNMA II – De 2001 a 2005: correspondeu a uma gran-
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de produção de trabalhos na área da gestão ambiental, com sig-
nificativa participação dos municípios e suporte do Ministério do 
Meio Ambiente.

Em continuidade à primeira fase do ZEE e com o objetivo de 
fortalecer o processo de gestão ambiental compartilhada e de de-
senvolvimento sustentável, foi previsto um conjunto de ações inte-
gradas na região, destacando-se o Plano de Ação para Municipali-
zação das Diretrizes do ZEE através dos Planos Diretores, o Plano 
de Bacia do Rio Tramandaí vinculado às diretrizes do ZEE, os 
Planos de Gestão das Margens do Complexo Hídrico Tramandaí 
/ Armazém, Gestão das Dunas e Gestão da Mineração de Areia.   

Durante o andamento dos trabalhos, agregou-se o Plano de 
Ação para Gestão da Faixa de Praia no Litoral Norte, onde foram 
identificadas 583 construções irregulares (quiosques) em 2003, em 
nove municípios do litoral norte. Através de trabalhos de gestão 
que resultaram em Termos de Ajustamento de Conduta, elas fo-
ram retiradas e substituídas por equipamentos removíveis.

Fase 3 – Apoio ao licenciamento ambiental de 2005 a 2019
A partir de 2005, acompanhando as demandas do órgão am-

biental, o GERCO/RS passou a atuar prioritariamente como par-
ticipante das ações para aprimorar o licenciamento de tipologias 
que estavam em plena expansão por todo o Estado do RS, mas 
com efeitos sensíveis na zona costeira.

A coordenação estadual foi dispensada pela Portaria Estadual 
n° 061, permanecendo vinculada ao Programa GERCO em nível 
federal apenas como representação do RS. No entanto, os princí-
pios e diretrizes de gerenciamento costeiro permaneceram sendo 
seguidos pela equipe técnica remanescente, especialmente nos tra-
balhos:

1. Zoneamento Ambiental da Silvicultura no RS – Re-
solução CONSEMA 187/2008, revisada pela Resolução 
CONSEMA 227/2009. 
2. Diretrizes ambientais regionais para a implantação e 
operação de empreendimentos eólicos e sistemas associa-
dos no Estado do Rio Grande do Sul – Zoneamento Eólico. 
3. Proposta Técnica para o Zoneamento Ecológico-Eco-
nômico do Litoral Médio (ZEELM) do Rio Grande do Sul.

Luciana Petry Anele, servidora da FEPAM, entende que passa-
dos 30 anos do PNGC, para um dos estados pioneiros no gerencia-
mento costeiro nacional permanece a meta inicial de que o GER-
CO assuma um patamar de maior importância e reconhecimento, 
tanto em nível federal quanto estadual. “Aprendi que, como na 
natureza, é preciso ter paciência para atingir os melhores resulta-
dos.” (Informação verbal, 2014)

Vista da Praia de Itapeva, a partir do Morro da Guarita, Torres/RS,
em agosto de 2006. À frente, nossa colega Luciana Petry Anele.
(Fonte: arquivo pessoal de Luciana Anele)

MATA ATLÂNTICA
Associado ao Consórcio Mata Atlântica, o Rio Grande do Sul, 

em conjunto com outros Estados, passou a realizar em 1989 o 
mapeamento e tombamento dos remanescentes da Mata Atlântica 
e seus ecossistemas associados, visando sua proteção e uso sus-
tentado. Em 8 de outubro de 1993, ocorreu o reconhecimento da 
área de 29.319 km2, abrangendo em torno de 10% do território 
gaúcho, como Reserva da Biosfera pela UNESCO. O programa 
envolve a implantação do sistema de gestão da Reserva da Biosfe-
ra, divulgação e conscientização em torno do tombamento da Re-
serva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), além de operações 
de fiscalização para a efetiva conservação dessa área.

Em 21 de julho de 1992, a Mata Atlântica gaúcha foi tombada 
pelo Governo do Estado. No ano seguinte, em 8 de outubro, foi 
reconhecida  pela UNESCO como Reserva da Biosfera. Em 1997 
aprovou-se a ampliação para 48.695 km2, o equivalente a 17 % 
do território gaúcho.
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Em 19 de agosto de 2002 foi firmado o contrato de contribui-
ção financeira entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Kredi-
tanstalt für Wiederaufbau (KFW). O projeto de conservação da 
Mata Atlântica do Rio Grande do Sul teve por objetivo desenvol-
ver ações em prol do desenvolvimento sustentado, para a consoli-
dação das unidades de conservação da região nordeste do Estado. 
Tendo como coexecutores a FZB e a FEPAM, a iniciativa bene-
ficiava 23 municípios, dentre os quais Cambará do Sul, Torres, 
Gramado, Canela e São Francisco de Paula.

Após 11 anos de tramitação, no dia 3 de dezembro de 2003, 
a Câmara Federal aprovou a lei que protege a Mata Atlântica. O 
projeto fora apresentado em 1992, pelo deputado Fábio Feldman. 
Mesmo reduzida (restavam 7,3% da área original) e “muito frag-
mentada, a Mata Atlântica ainda abriga mais de 20 mil espécies 
de plantas, das quais 8 mil são endêmicas, ou seja, espécies que 
não existem em nenhum outro lugar do mundo” (JORNAL DO 
SEMAPI, 2003, p. 7). 

Peculiaridades típicas do Rio Grande do Sul. Imagem do deslocamento 
da equipe da FEPAM para fiscalização da operação de irrigação, 
atividade inserida no Plano Operacional de Controle para Conservação 
da Mata Atlântica. (Acervo de Claudia B. Wolff, maio de 2005, 
São Francisco de Paula)

Momento de descanso, ao final de um dia de trabalho, em fiscalização 
da atividade da equipe de irrigação em operação do Plano Operacional 
de Controle para Conservação da Mata Atlântica. Em primeiro plano 
aparece o sr. Horácio (em memória), motorista da Fepam, e aos fundos 
o sr. Enio de Jesus, analista ambiental da FEPAM. (Acervo de Claudia 
B. Wolff, maio de 2005, São Francisco de Paula)

Equipe da FEPAM, setor de irrigação, em atividade em São Francisco de 
Paula. Da esquerda para a direita: sr. Centeno (em memória), apelidado 
de “Quero-quero”, motorista da FEPAM, Cleber Spolavori, Claudia B. 
Wolff e Enio de Jesus. (Acervo de Claudia B. Wolff, maio de 2005)
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COOPERAÇÃO BRASIL/ALEMANHA 
(FEPAM/GTZ)

O projeto de cooperação técnica entre a FEPAM e a GTZ 
(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) iniciou-
-se em outubro de 1990, com a FEPAM já instituída por força de 
lei. O convênio entre o Rio Grande do Sul e a República Federal 
da Alemanha, impulsionado pela determinação da servidora Lui-
za Chomenko, permitiu a reestruturação institucional, o apare-
lhamento dos laboratórios, bem como a implantação de avanços 
técnicos na preservação, controle e recuperação do meio ambien-
te. O programa desenvolveu-se com foco voltado para a região 
metropolitana de Porto Alegre, o município de Rio Grande, a área 
do Polo Petroquímico e para o fortalecimento do DMA, na orga-
nização, controle e prevenção das atividades na área de proteção 
ambiental. 

Em 1987 haviam começado, entre a União e o Estado, as trata-
tivas em torno do Programa de Viabilização de Espaços Econômi-
cos para Populações de Baixa Renda (PRORENDA), programa que 
atuou em diferentes linhas, tendo à frente as Secretarias da Agricul-
tura, Trabalho e Ação Social, cabendo à Secretaria da Saúde e Meio 
Ambiente, através da FEPAM, como órgão executor, a tipologia do 
Meio Ambiente.

O Acordo Básico de Cooperação Técnica entre Brasil e a Repú-
blica Federal da Alemanha fora celebrado em Bonn, em 30 de no-
vembro de 1963, enquanto o Protocolo de Intenções de cooperação 
entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Agência Brasi-
leira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
e a GTZ foi assinado em 13 de julho de 1988, em Porto Alegre.

EDUCAÇÃO, PESQUISA E GERAÇÃO DE 
CONHECIMENTO AMBIENTAL

O programa de pesquisas ambientais tem permitido a realiza-
ção de importantes estudos, formatação de convênios interinsti-
tucionais com universidades e outras entidades de pesquisa, pu-
blicação de trabalhos em revistas científicas e livros, participação 
efetiva em congressos, execução de relatórios técnicos, formação 
de recursos humanos, além de ter permitido a aquisição de equi-
pamentos para instrumentalizar os laboratórios.

Imagem do prédio 
37 da rua Aurélio 
Porto, onde 
foram instalados 
originalmente os 
laboratórios da atual 
FEPAM.
(Fonte: Wenzel, 
março de 2013)

Imagem do portão 
de entrada da 
área que abriga 
os laboratórios 
de biologia e 
amostragem da 
FEPAM. Observe-
se que na placa 
indicativa ainda 
permanece o nome da 
Secretaria da Saúde e 
Meio Ambiente.
(Fonte: Wenzel, 
março de 2013)

Imagem da casa 
45 da rua Aurélio 
Porto, onde ainda 

hoje funciona o 
laboratório de 

química da FEPAM.
(Fonte: Wenzel, 
março de 2013)
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e bactérias, que servirão como indicadores de poluição hí-
drica industrial.
Ainda no laboratório da biologia estão em desenvolvimen-
to diversos projetos de pesquisa, com apoio do CNPQ, FA-
PERGS e PADCT (Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), nas áreas de genotoxidade e citoge-
nética. Os resultados permitirão estabelecer padrões inexis-
tentes no Estado sobre a influência de poluentes em material 
genético. “As duas divisões em conjunto também implantam 
atualmente dois projetos de pesquisa sobre métodos de ava-
liação de qualidade ambiental.” (FEPAM, 1993, p. 9)

Ao texto de 1993, cabe dar continuidade ao tema, através do 
relato da pesquisadora da FEPAM, Vera Maria Ferrão Vargas, 
responsável por análises em mutagênese ambiental e análises mo-
leculares em diferentes compartimentos ambientais, como águas, 
sedimentos, solos e material particulado atmosférico. A dra. Vera 
Vargas coordena o Programa de Pesquisas Ambientais da FEPAM 
desde 1983 e, desde 2004, o Programa de Iniciação Científica. A 
pesquisadora, que sempre ressalta o trabalho em equipe, publicou 
na FEPAM em REVISTA nº 1 de 2012, um texto referente ao pro-
grama de pesquisas ambientais, que completou 20 anos em 2012. 
O artigo, assinado pela servidora dra. Vera Ferrão por sua magni-
tude e relevância, nos convoca para a transcrição em sua íntegra: 

Em 1992, a FEPAM foi contemplada com o primeiro lugar 
em dois editais nacionais de fomento à pesquisa, ligados ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (PADCT) e patrocinados pela Financiadora de Es-
tudos e Projetos (FINEP). Esse fato foi o desencadeador da 
criação Institucional do Programa de Pesquisas Ambientais 
(PPA), congregando e sistematizando uma atividade já em 
desenvolvimento na FEPAM em diferentes setores. Assim, 
em conformidade com suas atribuições legais, a Institui-
ção passou a incentivar o desenvolvimento de pesquisas 
em áreas consideradas de atuação prioritária, buscando 
novas estratégias para o controle da qualidade ambiental, 
bem como para o conhecimento dos efeitos da poluição em 
ecossistemas e seus reflexos na saúde da população. Esta 
abordagem integrada e multidisciplinar envolve diferentes 

As atividades desenvolvidas pelos laboratórios têm-se constitu-
ído em inegável fonte de informações e conhecimento da FEPAM. 
Um relato de 1993 ilustra a importância dos laboratórios: 

Dos três departamentos técnicos da FEPAM (Apoio, Con-
trole e Qualidade), o de Apoio é responsável pelas amostra-
gens, medições e análises laboratoriais que subsidiarão as 
atividades do órgão. O setor é composto pelas divisões de 
Química e Biologia – mais o serviço de Amostragem –, tem 
56 funcionários e segundo seu chefe, engenheiro agrônomo 
Renato Corte Real, pode ser qualificado como de impor-
tância “vital” dentro da Fundação. Afinal, esclarece Corte 
Real, fornece dados imprescindíveis para o monitoramento 
de ar e água, fiscalização, licenciamento e pesquisa, além 
de atender a solicitações das promotorias públicas. 
Localizada no bairro Partenon (Aurélio Porto, 37), em 
Porto Alegre, a Divisão de Química faz medições sonoras 
e análises físico-químicas em amostras de águas naturais, 
efluentes industriais e ar atmosférico. As medições de ru-
ídos, contudo, são um dos objetos iniciais do esforço de 
municipalização defendido pela FEPAM e dois cursos 
práticos do tema foram ministrados este ano a prefeituras 
do interior. As análises, por sua vez, incluem mais de 50 
parâmetros, dentre eles Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO), fósforo e nitrogênio, análises em água de pesticidas 
e análises das amostras de material particulado, fluoretos e 
dióxidos de enxofre e nitrogênio, coletadas pelas estações 
de monitoramento do ar em Porto Alegre e Rio Grande.
É através da Divisão de Biologia e Amostragem (Salvador 
França, 1707) que são feitas as coletas de amostras de ar, 
água, sedimentos, efluentes e material biológico para as 
análises de ambas as divisões. No laboratório de biologia 
realizam-se análises microbiológicas para determinação de 
coliformes totais e fecais e estreptococos fecais, e outros 
cujos dados servem para avaliações de qualidade ambien-
tal e ações de fiscalização. Outra técnica, utilizando bac-
térias, subsidia avaliações da qualidade ambiental na área 
de influência do Polo Petroquímico de Triunfo. Ao mesmo 
tempo, encontram-se em implantação, através do convê-
nio FEPAM/GTZ, bioensaios com peixes, daphnias, algas 
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aspectos da realidade, como variáveis sociais, econômicas, 
físicas, químicas, biológicas e de saúde pública. O desen-
volvimento do Programa PPA na FEPAM, desde 1992, vem 
contribuindo com o avanço no conhecimento científico, 
buscando a seleção e o desenvolvimento de metodologias e 
processos de avaliação ambiental.
A implementação de bolsas de Iniciação Científica na FE-
PAM, através da criação do PIBIC/FEPAM (Programa de 
Iniciação Científica), em 2004, dentro dos objetivos do 
Programa de Pesquisa Institucional, vem contribuindo 
com o desenvolvimento dos grupos de pesquisa, trazendo 
dinamismo às atividades e ampliando a sua capacidade 
de atuação. Dentro do PIBIC/FEPAM, a Instituição tem 
incentivado a participação de estudantes em suas ativi-
dades, abrangendo recursos de diferentes fontes, como 
o PROBIC/FAPERGS (iniciado em maio de 2003), o PI-
BIC/CNPq, as cotas de bolsas dirigidas aos pesquisadores 
(CNPq, FAPERGS, anteriores a 2003), as verbas especiais 
para bolsas de pesquisa vinculadas a projetos de pesquisa 
e os recursos institucionais aplicados a contratos especiais 
com Fundações.
As atividades em pesquisa têm contribuído decisivamente 
na formação de recursos humanos em diferentes níveis a 
partir da iniciação científica de graduandos. Merece desta-
que o credenciamento de pesquisadores institucionais em 
cursos de pós-graduação nas Universidades do Rio Grande 
do Sul, atuando na orientação de mestrados, doutorados e 
pós-doutorados, em diferentes sub-áreas do conhecimento 
envolvidas com a problemática ambiental.
O PPA na FEPAM contempla, atualmente, seis grupos e 22 
linhas de pesquisa, certificados pela Instituição, detalhados 
no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq:
* Grupo 1: Ecotoxicologia: Genética Toxicológica (Linhas: 
Mutagenicidade ambiental utilizando micro-organismos; 
Epidemiologia genética aplicada a estudos ecotoxicológi-
cos; Modulação do efeito de amostras complexas). Coor-
denação: Vera Maria Ferrão Vargas.
* Grupo 2: Ecotoxicologia Biológica e Química (Linhas: 
Biotoxicologia aquática; Ecotoxicologia química; Estra-
tégias de controle de áreas de risco). Coordenação: Vera 

Maria Ferrão Vargas/ Nara Regina Terra.
* Grupo 3: Biomonitoramento e Citogenética Ambiental 
(Linhas: Avaliação de amostras ambientais por análise ci-
togenética in vitro; Avaliação de danos citogenéticos na 
biota; Bioensaios com organismos aquáticos; Caracteriza-
ção biológica do ambiente). Coordenação: Clarice Torres 
de Lemos/ Nara Regina Terra.
* Grupo 4: Geoquímica Ambiental (Linhas: Análise de tra-
ços – Química ambiental; Geoquímica ambiental; Qualida-
de do ar; Qualidade dos recursos hídricos; Sensoriamento 
remoto; Estatística aplicada ao meio ambiente). Coorde-
nação: Elba Calesso Teixeira/ Maria Lucia Kolowski Ro-
drigues.
* Grupo 5: Geoquímica Ambiental Associada a Senso-
riamento Remoto (Linhas: Biogeoquímica/ Geobotânica; 
Geoquímica ambiental; Geoquímica do intemperismo; 
Sensoriamento remoto; Geoprocessamento aplicado à 
análise ambiental). Coordenação: Maria Heloisa Degrazia 
Pestana.
* Grupo 6: Química Ambiental (Linha: Qualidade ambien-
tal de recursos hídricos). Coordenação: Maria Lucia Kolo-
wski Rodrigues.
Além dos pesquisadores líderes de grupos de pesquisa, 
outros técnicos da FEPAM participam das atividades, de 
acordo com a especialidade e as áreas dos projetos em de-
senvolvimento, incluindo os coordenadores dos projetos 
na orientação de graduandos no PIBIC/FEPAM. Fazem 
parte também do Programa os bolsistas de graduação, gra-
duados, pós-graduandos e alunos em pós-doc, ligados aos 
diferentes projetos em andamento.
Com o objetivo de cumprir essas atribuições, o Programa 
possui como finalidades:
– Coordenar, elaborar e executar os projetos de pesquisa de 
interesse da FEPAM.
– Buscar recursos financeiros e/ou humanos junto a agên-
cias de fomento à pesquisa (FAPERGS, CNPq, FINEP, IBA-
MA, entre outros), além da própria FEPAM.
– Realizar e manter convênios com outras instituições na-
cionais e internacionais, como Centros de Pesquisa, Ór-
gãos de Proteção Ambiental e Universidades, visando im-



156 157

plementar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e a 
formação de recursos humanos em nível de graduação e 
pós-graduação.
– Elaborar publicações técnico-científicas resultantes dos 
projetos de pesquisa.
– Prestar assessoria aos demais departamentos da FEPAM.
– Desenvolver e otimizar técnicas de amostragem, de de-
terminação de parâmetros analíticos e de análise de dados 
ambientais, visando a seleção e a padronização de meto-
dologias ambientais, a normatização de procedimentos 
inovadores e o desenvolvimento de ferramentas de gestão 
ambiental.
Como resultado das atividades desenvolvidas nos projetos 
de pesquisa, tem sido possível a estruturação de diagnós-
ticos de áreas ambientais frágeis, a criação de resoluções, 
normas e padrões para fiscalização e licenciamento, além 
da implementação de metodologias para estratégias de 
controle, planejamento, análise de projetos e avaliações de 
estudos de impacto ambiental.
O conhecimento adquirido é disseminado institucional-
mente, através da participação dos pesquisadores em gru-
pos de trabalho especializados na FEPAM, para atender a 
demandas específicas de licenciamento ou de avaliação da 
qualidade ambiental relacionadas aos estudos realizados.
Deve ser destacado o aporte financeiro com verbas a fundo 
perdido obtidas em agências de fomento, as quais permi-
tem a aquisição de novos equipamentos e materiais per-
manentes, além de insumos e verbas de serviço, ampliando 
o orçamento institucional. Da mesma forma, o credencia-
mento da FEPAM como instituição de pesquisa no CNPq 
garante o direito à importação direta de bens e insumos.
As características multidisciplinares e multi-institucionais 
dos projetos em desenvolvimento propiciam a formação 
em diferentes áreas do conhecimento científico. Permitem 
ainda ao estudante uma visão integrada do trabalho, onde 
os objetivos de pesquisa em cada área do conhecimento 
contribuem para diagnósticos ambientais complexos.
Portanto, o Programa complementa a formação de recur-
sos humanos que estão sendo preparados para o mercado, 
proporcionando a eles uma visão holística do ambiente 

e ampliando o intercâmbio da FEPAM com as diferentes 
Universidades.
A Instituição tem priorizado o avanço no conhecimento 
científico aplicado à solução de problemas ambientais nas 
áreas de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias e Ciências Humanas, mais especificamente em 
Genética, Mutagênese, Genética Médica, Zoologia Aplica-
da, Ecologia, Ecologia de Ecossistemas, Ecologia Aplicada, 
Ecotoxicologia, Saúde Ambiental, Físico-Química Orgâni-
ca e Inorgânica, Análise de Traços e Química Ambiental, 
Geoquímica, Geoecologia, Controle Ambiental, Recursos 
Hídricos, Águas Subterrâneas e Poços Profundos, Estudo e 
Caracterização de Efluentes Industriais, Qualidade do Ar, 
das Águas e do Solo, Controle da Poluição, Legislação Am-
biental e Educação Ambiental.
Na implementação do Programa, a Instituição fornece 
apoio logístico administrativo e financeiro para o desen-
volvimento dos projetos de pesquisa de forma parcial, para 
a organização da Jornada de Iniciação Científica – Meio 
Ambiente, realizada com frequência anual, para a parti-
cipação de seus pesquisadores em congressos nacionais e 
internacionais. Além disso, incentiva a publicação de tra-
balhos na Revista da FEPAM e fomenta a publicação de 
trabalhos científicos em revistas nacionais e internacionais.
Os produtos gerados no âmbito do Programa de Pesquisas 
Ambientais permitiram os seguintes avanços:
– Credenciamento para importação direta via CNPq.
– Estabelecimento de convênios interinstitucionais: UFR-
GS, PUCRS, FFFCMPA.
– Aquisição de bens permanentes, equipamentos nacionais 
e importados, para viabilizar a implementação dos Labo-
ratórios Institucionais e para implementar novas metodo-
logias de trabalho; aquisição de três carros e de materiais 
de consumo.
– Elaboração de diagnósticos ambientais.
– Implementação de metodologias de análise e de estraté-
gias de abordagem integradas.
– Obtenção de subsídios para implementação de legislação 
ambiental.
– Obtenção de subsídios para a elaboração de estudos de 
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impacto ambiental.
– Publicações em revistas científicas / livros / capítulos de 
livros/ atlas.
– Publicações em congressos.
– Elaboração de relatórios técnicos.
– Formação de recursos humanos institucionais.
– Promoção em consultorias nacionais e internacionais.
– Realização de visitas e cursos no país e no exterior.
– Desenvolvimento de programas de estágios de Iniciação 
Científica, Nível Médio e Nível Superior.
– Credenciamento de pesquisadores da FEPAM em cur-
sos de pós-graduação, com orientações de Monografias 
de Aperfeiçoamento, Dissertações de Mestrado, Teses de 
Doutoramento e formação em Pós-doutorado.
– Representação externa, como na organização dos Centros 
de Pesquisas do Rio Grande do Sul e na participação em 
sociedades científicas e comitês científicos da FAPERGS.
Desta forma, o Programa tem fornecido subsídios às ativi-
dades fins da FEPAM, contribuído decisivamente na for-
mação de recursos humanos em diferentes níveis e favore-
cido o desenvolvimento de projetos de pesquisas inseridos 
na realidade regional, com objetivos claros de implementa-
ção científica na solução de questões ambientais em áreas 
prioritárias no Rio Grande do Sul (VARGAS, 2012, p. 33).

Alinhada com a exposição da dra. Vera Ferrão Vargas, entre 
os dias 27 e 30 de agosto de 2013 ocorreu a IX Jornada de Ini-
ciação Científica: Meio Ambiente, realizada pela FZB e FEPAM. 
A Jornada objetivou valorizar a iniciação científica nas atividades 
de pesquisa, divulgar e avaliar os trabalhos, bem como promover 
a troca de informações entres as instituições e os bolsistas de Ini-
ciação Científica. Estudantes de 14 instituições inscreveram 123 
pesquisas, todas em áreas atinentes ao meio ambiente, tais como 
gestão ambiental, geoquímica, engenharia ambiental, etc. O evento, 
como anteriormente visto, é apoiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e 
foi coordenado pela pesquisadora da FEPAM, dra. Vera Vargas. O 
engenheiro químico Eduardo Rodrigo Ramos de Santana, servidor 
da FEPAM, um dos 51 avaliadores dos projetos, entende “que os 

trabalhos apresentados foram de alto nível, têm um caráter de pes-
quisa aplicada, precisam ser incentivados e podem contribuir muito 
com a gestão ambiental pública” (Informação verbal, 2013).

Oportuniza-se realçar as Jornadas de Investigação Científica 
como um grande produto dessa cooperação na área da ciência e do 
conhecimento. A Jornada de Iniciação Científica é uma atividade 
que se perpetua ao longo dos anos, e o fruto dessas atividades é a 
capacitação cada vez mais aprimorada de jovens estudantes. 

Por sua vez, Clarice Barcellos de Souza, farmacêutica bioquí-
mica, que se aposentou em 1o de abril de 2013, após 34 anos de 
atividades no laboratório de Química, aprofunda a necessidade 
de manter os laboratórios como fonte própria de informação, for-
mação de convicção e gestão. De tempos em tempos tem surgido 
a possibilidade de ocorrer a terceirização dos laboratórios da FE-
PAM, o que é rechaçado por boa parte de seus colaboradores. Cla-
rice recorda o tempo em que os laboratórios foram estruturados, 
com a participação da CETESB de São Paulo. Da mesma forma, 
ela guarda viva em sua lembrança o ato inaugural do DMA e la-
boratório na Aurélio Porto. Em dezembro de 1979, o governador 
Amaral de Souza, acompanhado do secretário Jair Soares, descer-
rou a faixa, com as presenças das colegas Maria Helena Stringhi-
ni, Assis, Margarete Hoeper, Arynes Ibias, Valmor, Cleusa Jordão, 
Roseana, Beatriz Troviscal e outros.

Muito se poderia dizer acerca do desenvolvimento de progra-
mas e da atuação dos pioneiros da gestão pública ambiental. Pro-
gramas de cunho pedagógico ambiental que vinham sendo desen-
volvidos, mas que com a criação da Lei 9.77, de 4 de junho de 
1990, foram reforçados. Os programas envolvem a participação 
em eventos, seminários, cursos, palestras, campanhas, produção 
de material informativo, intercâmbio com outras instituições e a 
elaboração e desenvolvimento de projetos associados a outros pro-
gramas mantidos pela Fundação.

Em 26 de setembro de 1997 foi apresentado o Plano de Ações 
1997/1998, do Departamento de Qualidade da FEPAM (FEPAM, 
1997). O Plano, construído no formato matricial, com identifica-
ção das atividades, seus responsáveis, necessidades e interfaces e 
períodos de execução, previa especial empenho ao atendimento da 
Lei  10.350/94, que trata dos recursos hídricos e a aceleração dos 
licenciamentos ambientais. Na introdução, assinada pelo diretor-
-presidente Flávio Ferreira Presser, denota-se a valorização do pro-
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cesso educativo, quando é dito que:

Outra linha de atuação prioritária da FEPAM é a educação 
ambiental com o objetivo geral de promover socialmente o 
conceito de desenvolvimento sustentável. Para tanto, além 
da promoção de campanhas de conscientização, será dada 
ênfase ao processo de divulgação de dados sobre a quali-
dade ambiental, que será possível com a implantação da 
rede de monitoramento a ser instalada com os recursos do 
Pró-Guaíba (FEPAM, 1997). 

Entre as formas de educação, divulgação e preservação da 
memória ambiental estão os anuários. Em 1992 saiu a primeira 
edição da publicação FEPAM ANUÁRIO. Seguiram-se as edições 
de 1993 e 1994. O anuário pretendia estabelecer a memória e a 
prestação de contas do que era realizado pela Fundação. Serviu in-
clusive como um instrumento de orientação para os demandantes 
de serviços da entidade ambiental. É latente a preocupação com o 
registro da memória das atividades e ações da FEPAM, o que se 
materializa na nota do anuário de 1994: 

A instituição que se omite em estabelecer sua MEMÓRIA, 
além de não balizar seu desempenho, tanto no espaço como 
no tempo, também não identifica os responsáveis por seu 
destino. Os anuários nasceram com esse objetivo, mas, na 
medida em que tornam públicas as atividades da FEPAM, 
se constituíram numa prestação de contas aos contribuin-
tes, e orientam todos aqueles que necessitam dos serviços 
da Fundação. Mesmo reconhecendo os riscos de falhas 
eventuais em processos inovadores como dos anuários, 
optou-se pela publicação dos mesmos (FEPAM, 1994).

O anuário incluía a quantificação das atividades exercidas pe-
los serviços dos departamentos, divisões e serviço, seguindo um 
roteiro, que abrangia as atividades da Presidência e assessorias, 
das Diretorias Administrativa e Técnica e de gerência dos diferen-
tes programas e serviços, além de notícias como a participação em 
eventos, cursos e proposições. Nos anuários de 1992 e 1993, as 
fotografias eram em preto e branco; já no de 1994, as ilustrações 
vinham coloridas.

O anuário abria com o Juramento de Proteção: “Juro solene-
mente, como filho do Brasil, orgulhoso de suas belezas e riquezas 
naturais, zelar pelas suas florestas, sítios e campos, protegendo-os 
contra o fogo e devastação, fomentar o reflorestamento, conservar 
a fertilidade do solo, a pureza das águas e a perenidade das fontes, 
e impedir o extermínio dos animais silvestres, aves e peixes” (Hen-
rique Luiz Roessler, 1953).

Na esteira do anuário, surgiu a revista FEPAM em Notícias, 
cuja primeira edição saiu em junho/julho de 1993. A revista abria 
com um editorial, seguindo-se o noticiário do período, contendo 
em geral uma entrevista, como foi o caso do diálogo sobre licen-
ciamento ambiental com o chefe da divisão de licenciamento, Vil-
son Trava (FEPAM, 1993, p. 9).

Na primeira edição da FEPAM em Notícias, o então diretor-
-presidente da Fundação, o geólogo Luciano Teodoro Marques, 
abriu a publicação com o seguinte editorial: 

Ao assumirmos a tarefa de administrar a Instituição Am-
biental do Estado, sabíamos que a jornada seria dupla. 
De um lado, consolidar a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental a partir de uma estrutura departamental; por 
outro, aperfeiçoar a prestação dos serviços. Temos con-
seguido mais que isso, através do esforço e dedicação de 
nossos colaboradores, do corpo funcional, do conselho de 
administração e das pessoas e grupos que percebem a im-
portância dos cuidados que devemos ter com patrimônio 
ambiental e com a nossa relação com a natureza [...]. Te-
mos ainda a convicção de que a instituição pública, antes 
de divulgar seus feitos, tem o dever de informar e prestar 
contas de sua administração à comunidade a que serve. 
Nesse sentido, foram viabilizadas as publicações do Perfil 
Ambiental e do Anuário FEPAM-92. Informes técnicos e 
orientativos, como “Lixo Urbano” e muitos outros, devem 
ser multiplicados.
Esse boletim é um expressivo instrumento para que infor-
memos como o órgão ambiental do Estado desempenha as 
tarefas que a comunidade lhe atribui. Num louvável tra-
balho de coordenação de nossa Assessoria de Imprensa, e 
com a colaboração de todos, estamos lançando o primeiro 
“FEPAM em Notícias”, com a absoluta certeza de que será 
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um importante veículo para nos auxiliar na busca de uma 
convivência mais racional e equilibrada com o patrimônio 
ambiental gaúcho (MARQUES, 1993, p. 2).

Direcionado preferencialmente ao consumo interno, no dia 1o 
de agosto de 2000 foi lançado o informativo da SEMA: “Notícias 
Ambientais”, que substituiu o anterior “Espelho de Notícias”. 

Em 2007, foi publicada a primeira FEPAM em Revista, que 
tem como missão “Estimular a documentação e a divulgação dos 
conhecimentos e informações produzidas na Fundação, divulgar 
estudos nos campos das ciências ambientais e ações de gestão 
ambiental, contribuindo para a atualização e o fortalecimento do 
setor ambiental, e o crescimento da consciência ambiental na So-
ciedade” (FEPAM, 2007, p. 2).

Imagem do lançamento da “Fepam em Revista” em 4 de junho de  
2007, ocasião em que foi lembrado o 17º aniversário da FEPAM. Da 
esquerda para a direita: Mário Rocha, Kátia Lipp Nissinen, Sílvia 
Jungblut, Arthur Renato Cardoso, Carmem Niquel, Iara Velasques, 
Lucia Coelho, Carlos Dorini, Clarice Torres de Lemos e Elba Calesso 
Teixeira. (fonte: acervo de Kátia Lipp Nissinen)

A publicação, disponibilizada em meios físico e eletrônico, traz 
conteúdos aprofundados e também notícias, sendo editada e or-
ganizada sob a responsabilidade da Comissão Editorial. A comis-
são tem se esmerado na divulgação, procurando continuamente 
o aperfeiçoamento da revista, que se tornou uma referência de 
conhecimento técnico da FEPAM. Atualmente a Fepam em Revis-
ta tem à frente de sua Comissão Editorial a coordenadora Kátia 
Helena Lipp Nissinen, a secretária Sílvia Maria Jungblut e Lilian 
Maria Waquil Ferraro e Nina Rosa Rodrigues como membros re-
presentantes de divisões.  

Kátia Lipp Nissinen, engajada desde a concepção do projeto 
em 2005, considera a FEPAM em Revista “um importante veículo 
de divulgação da FEPAM, pela sua missão, pelos conteúdos e pelo 
seu largo alcance de distribuição nacional e internacional, através 
da internet e também em seu formato impresso”. 

“A FEPAM em Revista é uma das ‘janelas’ da FEPAM, que 
serve de canal para o intercâmbio de informações na área ambien-
tal. A revista tem sua origem na criação da Comissão Editorial da 
FEPAM, a partir de demanda da Portaria Nº 49, de 16 de agosto 
de 2005, do então diretor-presidente Cláudio Dilda, considerando 
a necessidade de um espaço institucional que possibilitasse e esti-
mulasse a produção e divulgação das informações e conhecimen-
tos relevantes na área ambiental, disponíveis na FEPAM, e, dessa 
forma, fortalecesse a instituição e colaborasse na promoção de 
uma maior consciência ambiental na sociedade. 

A construção de seu projeto editorial, visual e suas normas deu-
-se internamente, por membros de vários setores da FEPAM que 
já constituíram e constituem a Comissão Editorial. A Comissão é 
responsável pela edição e publicação da revista, e seus membros, 
ainda que hoje em número menor que o necessário, vêm traba-
lhando de forma comprometida com sua manutenção e aperfei-
çoamento. Para isso, contam com o apoio de pareceristas inter-
nos e externos ad hoc voluntários que, com seus conhecimentos, 
auxiliam a avaliação e revisão dos artigos submetidos. O reforço 
de mais membros à Comissão, preenchendo a equipe editorial em 
conformidade com a Portaria, é esperado e será muito bem-vindo 
para auxiliar os trabalhos e a periodicidade da revista.

Desde seu lançamento em 2007, na ocasião das comemora-
ções do 17º aniversário da FEPAM, a nossa revista vem registran-
do e disponibilizando informações técnico-científicas produzidas 
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pelo corpo funcional e também por colaboradores externos. Nesse 
período foram publicados 14 números do periódico. As contri-
buições apresentadas são, na maioria, submissões espontâneas 
de artigos inéditos sobre pesquisas e estudos, revisões, relatos de 
experiências, eventos e ações, comentários sobre legislação e no-
vas bibliografias. Também há matérias técnicas solicitadas, espaço 
para opiniões e manifestações de cunho mais cultural, como po-
esias e histórias curtas e curiosas relacionadas ao desempenho de 
atividades na FEPAM, na sessão ‘Almanaque Ambiental’. 

Ao longo desses mais de 13 anos de trabalho vinculado à Co-
missão e a Revista, vários foram os desafios para manter a pu-
blicação. Em alguns momentos, foram providenciais os apoios 
financeiros de instituições parceiras para a viabilização de sua 
diagramação e impressão. E também foram recebidos muitos fe-
edbacks positivos de leitores e colaboradores. Esses apoios e os 
resultados gratificantes nos fazem desejar que a FEPAM em Re-
vista permaneça como veículo de divulgação consolidado e canal 
de intercâmbio e que, com sua missão, siga colaborando com a 
própria missão da FEPAM. Para tanto, será sempre preciso, além 
da participação do corpo funcional, reconhecimento e fortaleci-
mento de parte da direção da instituição” (Bióloga dra. Kátia Lipp 
Nissinen, informação verbal, março de 2019).

Por sua vez, além de secretária da Comissão Editorial da Re-
vista, Sílvia se empenha arduamente na organização da biblioteca. 
Na biblioteca, ela sempre encontra a obra procurada. Sabe a pilha 
e a estante. Desde 2000, ano de seu concurso, é bibliotecária. A Bi-
blioteca da FEPAM tem seu berço no DMA, vindo a ser instalada 
posteriormente no prédio Othelo Rosa, no oitavo andar. A biblio-
teca constituiu-se, no tempo do DMA, em espaço de divulgação 
dos editais de manifestação Pública – RIMA, o que se evidencia no 
anúncio do edital do RIMA da Rota do Sol: “O Rima encontra-se 
à disposição na biblioteca do Meio Ambiente, à Avenida A. J. Ren-
ner, 10, para consultas e manifestações dos interessados” (EDI-
TAL DO RIMA, 1990, p. 45). A Portaria de número 66, de 12 de 
julho de 2011, que disciplina os procedimentos para consultas, 
manifestações escritas e orais ao EIA/RIMA e procedimentos das 
audiências públicas manteve a Biblioteca da FEPAM, entre outros 
espaços, como local de acesso público.

Do oitavo andar, a biblioteca foi deslocada para o piso tér-
reo, sendo reinaugurada no dia 7 de março de 2006. Passou a 

ser chamada de Biblioteca Verde José Lutzenberger. À porta de 
entrada, lê-se: “Se as gerações futuras tivessem algum poder nos 
nossos atuais mercados, muita coisa e quase tudo o que estamos 
fazendo hoje, eles nos proibiriam de fazer.” (frase de José Lut-
zenberger, 1995) Posteriormente, no final de abril de 2013, a bi-
blioteca passou para o primeiro andar do Edifício Condomínio 
União. Em 2015 foi abrigada no prédio central da FZB, onde 
permanece ainda hoje.

Em 2013, quem coordenava a FEPAM em Revista era a enge-
nheira química Maria Lucia Kolowski Rodrigues, que ingressou 
em 1981 no laboratório de Química do DMA. No início dedicou-
-se às análises químicas e depois especializou-se em metais pesa-
dos. Há 20 anos atua no programa de pesquisas, 

Que tem por objetivo estudar temas que possam gerar in-
formações que sirvam à Instituição. No início se analisava 
água e efluentes líquidos. Solo e ar vieram a seguir. Hoje 
estão em evidência o solo e passivos ambientais. Antes se 
tinha uma visão mais pontual, um tanto quanto estática. 
Hoje se analisa o movimento sinérgico, no espectro que vai 
da fonte geradora ao receptor. Isso exige uma visão integra-
dora, multidisciplinar e transdisciplinar. Os componentes 
geradores de poluição, quando observados em seu conjun-
to, podem se potencializar ou até passarem a ter efeito re-
duzido. O profissional da nossa área deve ter abertura para 
entender e integrar diferentes linguagens. Estamos traba-
lhando na vinculação dos problemas ambientais com seus 
efeitos, bem como buscando marcadores que detectem de 
forma precoce os efeitos produzidos (Informação verbal).

Especificamente quanto à revista, “precisa haver modernização 
e a entrada num sistema novo de avaliação dos trabalhos. A con-
fecção igualmente merece ser aprimorada. Somos dez membros 
da Comissão Editorial e contamos com voluntários que fazem a 
avaliação dos textos a serem publicados”, observa a pesquisadora, 
pensativa (Informação verbal, 2013).

Constituem-se em momentos de ativa e participativa pedago-
gia ambiental as audiências públicas, que têm sido inúmeras. Na 
mesma linha seguem os Planos de Bacia Hidrográfica.  O Estado 
definiu, através da lei  10.350, de 1994, a Política Estadual das 
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Águas e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Na consecução 
dos planos de bacia, a população da referida unidade hidrográfica, 
com o apoio técnico necessário, decide os usos das águas e define 
quais as ações e iniciativas necessárias para que os usos eleitos se 
viabilizem.

Igualmente revestem-se de valorizado caráter informativo e 
gerador de conhecimento as reuniões regionais acerca de temas 
de ampla repercussão comunitária, a exemplo do que ocorreu 
no encontro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
Taquari-Antas, em 24 de agosto de 2012, no Centro Universitário 
Univates, em Lajeado. A referida bacia abrange 118 municípios 
e está subdividida em 32 sub-bacias. Na ocasião foi disponibili-
zado o Diagnóstico Ambiental do Taquari-Antas, já apresentado 
em 2001, e recentemente revisado e atualizado. Atualmente estão 
implantadas 54 hidrelétricas na bacia hidrográfica Taquari-Antas, 
ao mesmo tempo em que tramitam na FEPAM outras mais de 
100 solicitações, números que, por si só, retratam o grau de im-
pactação nos fluxos hídricos locais. Segundo o presidente Carlos 
Fernando Niedersberg, a “energia é limpa na geração, mas causa 
grande impacto na sua construção e isso precisa ser equalizado” 
(NIEDERSBERG, 2012, p. 5).

Um fato inusitado envolvendo a implantação de uma hidre-
létrica, adstrito à bacia do Taquari-Antas, chamou a atenção da 
população em geral. Descoberto em 2006, o anfíbio sapo-de-bar-
riga-vermelha mede menos de cinco centímetros, cabe na palma 
da mão e só existiria no interior de Arvorezinha, em uma área de 
700 metros às margens do Rio Forqueta. Há dois anos estudando 
o anfíbio, o coordenador do Departamento de Zoologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Márcio Borges 
Martins, destaca que “é uma espécie pequena e muito sensível. 
Qualquer alteração na água, na floresta e no ambiente pode levar 
à extinção” (MARTINS, 2013, p. 22). 

O episódio serviu para que se ampliasse o conhecimento am-
biental, conforme exposto em artigo da ex-presidente da FEPAM, 
Gabriele Gottlieb: 

Em meio ao dever de preservar o ambiente e a biodiversi-
dade e às possibilidades de crescimento social e econômico, 
os órgãos ambientais do Rio Grande do Sul têm a tarefa de 
concretizar o real desenvolvimento sustentável. Assim, a 

garantia da construção de uma usina hidrelétrica em Arvo-
rezinha e, ao mesmo tempo, a salvaguarda de uma espécie 
de animal somente encontrado naquele local (o sapo-de-
-barriga-vermelha) são resultado do que há de mais inova-
dor na gestão ambiental.
A solução para viabilizar mais energia elétrica às pesso-
as sem prejudicar uma rara espécie resultou do respeito 
e da confiança da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(FEPAM) para com os profissionais que detêm a chave das 
soluções inovadoras: o conhecimento [...] (GOTTLIEB, 
2013, p. 13).

Historicamente, a relação com universidades tem pautado en-
contros significativos em termos de educação ambiental, o que 
pode ser exemplificado pelo Projeto de Extensão – Encontros 
Técnicos FEPAM/UERGS: Ambiente, Estado e Sociedade. Pro-
movido desde 2012, sob a coordenação e empenho de Glaucus 
Ribeiro (FEPAM), Luis Perelló (FEPAM) e por Marcelo Christoff 
(UERGS), o projeto vinha sendo desenvolvido em 12 encontros 
anuais, tratando de diferentes temas de interesse ambiental. Foi 
interrompido quando de sua quarta edição, em 2015, ocasião em 
que estava em curso a série “Conhecendo a FEPAM.” Atualmente, 
encontram-se em tratativas proposições de continuidade dos En-
contros Técnicos.

Internamente, são ofertados espaços para discussões técnicas e 
desenvolvimento de programas, bem como a apresentação de pa-
lestras, como a que ocorreu  em 18 de outubro de 2013, quando o 
engenheiro químico Mário Kolberg Soares discorreu sobre os Pas-
sivos Ambientais, um dos temas mais preocupantes da atualidade.

Externamente, a FEPAM tem procurado atender às demandas 
referenciadas ao conhecimento, a exemplo do que ocorreu no dia 
29 de outubro de 2013, ocasião em que o presidente Nilvo Luiz 
Alves da Silva palestrou em reunião- almoço promovida pela As-
sociação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a respei-
to do tema “Políticas Públicas e Licenciamento Ambiental”. Em 
sua fala, o presidente enfatizou a relevância do cuidado ambiental 
como investimento e não um mero custo. Ao longo do tempo, 
discursos dos secretários de Meio Ambiente e dos dirigentes da 
Fepam têm se constituído em importantes momentos de aproxi-
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mação com a sociedade em geral.
Atualmente, sob a responsabilidade da assessora de educação 

ambiental da SEMA, Lilian Zencker, há um esforço integratório 
pedagógico, a exemplo do protagonismo junto à Comissão Inte-
rinstitucional de Educação Ambiental – CIEA/RS, o que se mani-
festa igualmente no desenvolvimento de projetos socioambientais 
de cunho ambiental compartilhado.

Como se percebe, a geração do conhecimento ambiental nasce 
e se expressa nas mais diversas oportunidades e plataformas, tanto 
em meios formais quanto informais, e nos instiga para a constante 
informação/produção/divulgação/ transferência e troca do saber. 

PRÓ-GUAÍBA
Implantado em 1994, o programa, garantido por recursos do 

Governo do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID), visou garantir o desenvolvimento socioambiental da re-
gião hidrográfica do Guaíba (Lago Guaíba, Gravataí, Sinos, Caí, 
Baixo Jacuí, Vacacaí, Pardo, Taquari-Antas e Alto Jacuí), corres-
pondendo em área a 30% (84.763,54 km2) do território gaúcho, 
abrangendo 251 municípios, onde habita 61% da população do 
Estado e, em semelhante percentual, distribui-se o PIB gaúcho. 

Os maiores problemas ambientais da bacia hidrográfica rela-
cionam-se com esgotos não tratados, efluentes industriais e po-
luentes atmosféricos nas áreas urbanas, enquanto na zona rural 
ocorrem feições de erosão e assoreamentos dos fluxos hídricos e 
contaminação por agrotóxicos. No enfrentamento dessas ques-
tões, continuam em desenvolvimento programas, estudos e pesqui-
sas relacionados à Mata Atlântica, avaliação da poluição hídrica 
em áreas de mineração de carvão, monitoramento do ar e da qua-
lidade das águas superficiais. Quanto ao monitoramento da qua-
lidade das águas, a FEPAM responsabilizou-se pela coleta, análise 
e interpretação dos resultados. São analisados 27 parâmetros de 
qualidade da água, como oxigênio dissolvido, pH, coliformes fe-
cais, metais pesados e outros. A região hidrográfica do Guaíba 
é também monitorada no que tange à qualidade do ar, desde os 
tempos da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico. 

O Módulo I do Pró Guaíba aplicou 220,5 milhões de dólares 
em obras e ações, durante o período de dez anos. A segunda fase, 
conhecida como Módulo II, previa investimentos da ordem de 570 

milhões de dólares para os seguintes dez anos.
Idealizado de longa data, pode-se dizer que foi a partir de 1989 

que houve um encaminhamento decisivo rumo à implantação do 
maior programa de gestão ambiental do Estado. Em setembro de 
1989 foi apresentado o programa para o desenvolvimento, re-
cuperação e gerenciamento ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Guaíba, sob coordenação da Secretaria de Coordenação e Plane-
jamento, sendo submetido à apreciação do BID. Desde 1994, o 
Pró-Guaíba tem investimentos definidos e parcerias firmadas com 
os coexecutores, dentre os quais a FEPAM. Em 1995 houve a as-
sinatura do programa entre o Governo do Estado e o BID, com o 
aval do Governo Federal. Um ano após foi lançada a licitação da 
construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Grava-
taí e Cachoeirinha, bem como quatro estações de bombeamento e 
implantação de 635 km de rede de esgoto nos mesmos municípios. 
Visando à preservação de matas ciliares e de encostas, o combate à 
erosão e o uso prudente de agrotóxicos, em 1997 são disponibili-
zadas linhas de crédito aos pequenos produtores rurais. 

Para o Delta do Jacuí, o ano de 1998 foi decisivo, pois foi 
viabilizada a aplicação de 4 milhões de dólares para reavaliar suas 
condições ambientais, bem como possibilitou-se a restauração dos 
prédios da Ilha da Pólvora. No ano seguinte houve um impasse, 
pois o módulo I deveria estar concluído, o que na verdade veio a 
ocorrer apenas cinco anos mais tarde. Entre idas e vindas, o pro-
grama prosseguiu em 2000, com a disponibilização da Estação de 
Tratamento de Esgotos São João/Navegantes em Porto Alegre. Is-
comso fez  que o percentual de esgoto sanitário tratado na capital 
gaúcha passasse de 15% para 25%, beneficiando assim 14 bairros.

Significativa é a data de 20 de janeiro de 2001, quando os se-
cretários de Estado Villaverde e Langone anunciam a passagem da 
coordenação do Pró-Guaíba para a SEMA: “O secretário estadual 
de Coordenação e Planejamento, Adão Villaverde, anunciou on-
tem mudanças no financiamento do Programa Pró-Guaíba, que 
agora passa a ser coordenado pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente” (PROGRAMA PRÓ-GUAÍBA, 2001, p. 5).

Em 2001 foi reaberto o Parque Estadual de Itapuã, agora com 
central para atendimento aos visitantes e com vigilância diutur-
na. Em 2002, continuaram os investimentos em despoluição das 
praias do Guaíba e a estação de tratamento de esgotos de Belém 
melhorou o percentual de esgoto tratado.  Contudo, a inauguração 
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da Rede de Monitoramento do Ar na Região Metropolitana foi o 
grande evento do Pró-Guaíba no ano. Já com vista à implantação 
do módulo II, abriu-se, em 2003, a discussão do Plano Diretor da 
Região Hidrográfica do Guaíba, bem como foram criados indica-
dores de desenvolvimento. Em 2004, o módulo I do Pró-Guaíba 
teve suas atividades encerradas. Com a manifestação do governo 
gaúcho de que, naquele momento, o módulo II seria inviável frente 
ao esgotamento da capacidade de investimento do Estado, outras 
possibilidades foram levantadas, como a de transformar o progra-
ma em política pública continuada.

Alinhado com os programas de continuidade, objetiva-se o Ar do Sul. 

AR DO SUL
O Projeto Ar do Sul constitui-se de peculiaridades especiais. 

De projeto a programa, passou  a ser uma divisão –  a Divisão de 
Monitoramento Ambiental (DIMAM).

Essa divisão, com a atribuição de atuar em atividades da qua-
lidade ambiental do Estado, foi criada pela Portaria nº 36/2018 
em 25 de maio de 2018. Atualmente, enquanto unidade executiva, 
encontra-se diretamente subordinada ao Departamento de Quali-
dade Ambiental (DQA). 

A DIMAM teve sua origem a partir do Programa Ar do Sul 
(PROAR), criado a partir da Portaria FEPAM n° 35/2012, em 22 
de maio de 2012, subordinado ao Departamento de Laboratório 
(DELAB). Destaca-se que o PROAR foi inicialmente concebido 
na FEPAM como um projeto (Projeto Ar do Sul), decorrente dos 
investimentos e ações no âmbito do Pró-Guaíba, e que somente 
em 2012 foi transformado em programa pela referida Portaria 35. 
Destaca-se também que o PROAR, já com o status de programa 
da FEPAM, em decorrência da publicação do Regimento Interno 
em 2014, sofreu nova reestruturação e passou a ser vinculado ao 
Departamento de Qualidade, Planejamento e Infraestrutura (DPQ-
PI), conforme a Portaria FEPAM n° 20/2015, em 23 de março de 
2015 (DOE de 02/04/2015). As atribuições do PROAR envolviam 
a divulgação dos níveis de qualidade do ar do Estado a partir dos 
dados obtidos pela rede de monitoramento da qualidade do ar do 
RS, que ficava sob sua responsabilidade. Tal atribuição perma-
nece com a atual DIMAM, que teve o escopo de suas atribuições 
aumentado: hoje também é responsável pelo monitoramento am-

biental das águas, solo e biodiversidade do Estado.
Ainda como Projeto Ar do Sul, implementado em 2001 pelo 

Pró-Guaíba com recursos de empréstimos do BID, foi instalada 
no Estado a rede automática de monitoramento da qualidade 
do ar – Rede Ar do Sul, composta por oito estações de moni-
toramento automáticas (sete fixas e uma unidade móvel) e uma 
sonda acústica. Tais estações dispunham de monitores automáti-
cos contínuos de partículas inaláveis (PI10), dióxido de enxofre 
(SO2), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3) e óxidos de ni-
trogênio (NOx). Outros poluentes, como enxofre total reduzido 
(TRS), hidrocarbonetos (totais e metano) e material particulado 
total (PTS), também são monitorados em certos locais específicos. 
Algumas das estações da Rede de Monitoramento Automático da 
Qualidade do Ar também são equipadas com sensores meteoro-
lógicos de superfície, como sensores de velocidade (VV) e direção 
do vento (DV), temperatura (T) e umidade relativa do ar (UR), 
pressão atmosférica (P), radiação solar global (RG) e ultravioleta 
banda A (UVA). As estações fixas da rede foram instaladas três 
em Porto Alegre, uma em Caxias do Sul, uma em Canoas, uma em 
Sapucaia do Sul e uma no Polo Petroquímico. A sonda acústica 
também foi instalada no Polo Petroquímico, e a Estação Móvel 
fez campanhas de monitoramento em Rio Grande (em 2003) e 
Santa Maria (em 2004 a 2006). 

A Rede Ar do Sul começou a operar em dezembro de 2001 e, 
ao longo dos anos, enfrentou problemas de funcionamento em 
decorrência da falta de aporte de recursos necessários para sua 
efetiva operação (manutenção, instrumentação, peças de reposi-
ção, gases de calibração...). Em dezembro de 2010, quase todos 
os equipamentos oriundos do projeto Pró-Guaíba ficaram ino-
perantes. Atualmente, em 2019, apenas uma das estações origi-
nais permanece em operação. Contudo, no decorrer dos últimos 
anos foram incorporadas à Rede Ar do Sul outras estações de 
monitoramento automático de propriedade de grandes empre-
sas, que tiveram de adquiri-las e operá-las por força de condicio-
nantes em seus licenciamentos ambientais, como contrapartida 
ambiental. São os casos das duas estações da Refap em Canoas 
e Esteio, integradas à rede em 2004; da estação da General Mo-
tors do Brasil (GM) de Gravataí, integrada à rede em 2010; das 
estações da Tractebel em Charqueadas e Triunfo, integradas à 
rede em 2011; da estação da Celulose Riograndence em Guaíba, 
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integrada à rede em 2014; da estação Móvel da Braskem em 
Triunfo, integrada à rede em 2016. Em 2018, infelizmente, as 
duas estruturas da Tractebel foram descontinuadas em virtude 
do encerramento da operação da empresa na região.

Fato importante ocorreu em março de 2010, quando teve iní-
cio uma auditoria da rede de monitoramento através do convênio 
SEMA/FEPAM/governo francês/ADEME – PACE (Programa Ar, 
Clima e Energia). Após exaustivo trabalho, foi gerado um relatório 
técnico que indicava várias recomendações técnicas e estratégias a 
serem adotadas para a recuperação, atualização e ampliação da re-
ferida rede, mas que efetivamente não foram implementadas.

Instalação dos amostradores passivos 
de poluentes da qualidade do ar, 
quando do desenvolvimento do PACE 
(Programa Ar, Clima e Energia). A 
iniciativa resultou de uma parceria 
entre a FEPAM e a França. Uma vez 
instalados, os amostradores eram 
retirados duas semanas depois para 
análise dos contaminantes químicos 
da atmosfera em laboratórios 
franceses. Na fotografia, no alto 
da escada, encontramos o analista 
ambiental Estevão Segalla instalando 
os amostradores na zona urbana de 
Sapucaia do Sul/RS. (Fonte: Estevão 
Segalla, 01/07/2010)

Conforme Márcio D’Ávila Vargas, chefe da Divisão de Moni-
toramento da Qualidade Ambiental (DIMAM): “Atualmente a di-
visão vem atuando no sentido de fazer o gerenciamento dos dados 
de qualidade do Estado, com objetivo de disponibilizar tais dados 
ao público em geral, como também a realização da análise crítica 
da situação da qualidade ambiental em que o Estado se encontra, 
apontando possíveis causas, efeitos e prognósticos.

Em termos de monitoramento atmosférico, a FEPAM busca 
não mais atuar como operadora da rede automática de monitora-
mento, modelo que fracassou. Acredita que a operação das esta-
ções, com manutenção e calibrações, deva ser feita por empresas 
especializadas, na forma de convênios ou contratos, ou mesmo por 
demandas repassadas aos grandes poluidores do Estado na forma 
de condicionante de licença ambiental. Os técnicos da DIMAM 
devem fazer o gerenciamento dos dados e sua avaliação. A rede 
Ar do Sul, atualmente com apenas seis estações de monitoramento 
em operação, continua sendo a única fornecedora dos dados de 
qualidade do ar do Estado para a Fundação.

Nas áreas de monitoramento de solo, água e biodiversidade, 
o desafio está em buscar mecanismos que sejam eficientes para 
garantir o serviço, propiciar diagnóstico e indicar caminhos con-
sistentes para um efetivo controle ou melhora da qualidade am-
biental no Estado.

Em relação à qualidade ambiental dos solos, a DIMAM vem 
apoiando a busca por entidades ou centros de pesquisas capacita-
dos para fazer a atualização e ampliação dos Valores de Referência 
de Qualidade (VRQs, estabelecidos em 2014 através da Portaria 
FEPAM nº 85/2014. Valores de Referência de Qualidade podem 
ser definidos como a concentração de determinado elemento quí-
mico que define a qualidade natural do solo, obtido com base na 
interpretação estatística de análises físico-químicas de amostras de 
diversos tipos de solo. Isso pode ser de extrema relevância, entre 
outras coisas, no estabelecimento de critérios de identificação das 
áreas suspeitas de contaminação e áreas preferenciais de deposição 
de resíduos. Os VRQs estabelecidos em 2014 envolveram nove 
elementos químicos naturalmente presentes nas diferentes provín-
cias geomorfológicas/geológicas do RS, cujas avaliações foram fei-
tas pela Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul”(Informação verbal, março de 2019).

Na questão do monitoramento das águas, atualmente o pro-
grama Qualiágua é o principal instrumento utilizado para gerar 
os dados de monitoramento das águas superficiais do Estado pela 
FEPAM e de utilização pela DIMAM. Com recursos da Agência 
Nacional de Águas (ANA), a FEPAM vem operando e ampliando 
a nova rede básica de monitoramento da qualidade da água super-



174 175

ficial desde abril de 2016. Atualmente, a rede básica conta com 
157 estações distribuídas nas três regiões hidrográficas do Estado. 
A partir de maio de 2019, a rede passará a contar com 184 e em 
2020 com 215 estações de monitoramento, conforme metas esta-
belecidas no contrato com a ANA.

Em biodiversidade, acrescenta Vargas, “a meta do setor é criar 
instrumentos de monitoramento da biodiversidade em conjunto 
com os demais projetos e iniciativas existentes, como, por exem-
plo, o RS Biodiversidade da SEMA e o Sistema de Monitoramen-
to da Biodiversidade do Rio Grande do Sul  – RS Biomonitora 
(Decreto Nº 52.096, de 27 de novembro de 2014). Em função 
da complexidade envolvida e escassez de recursos, esse tema pro-
vavelmente é o mais desafiador para a DIMAM na atualidade” 
(Informação verbal, março de 2019).

Estação de 
monitoramento 
da qualidade do 
ar do Programa 
Ar do Sul.
(Fonte: Márcio 
D’Ávila Vargas, 
5º COMAR/
CANOAS, 2013)

PROGRAMA NACIONAL DO 
MEIO AMBIENTE  PNMA II

A região hidrográfica do Rio Uruguai, em relação às do Guaíba e 
Litorânea, constitui-se na de maior abrangência territorial, com 286 
municípios, o que representa 23,73% da população gaúcha. Faz 
parte do programa, desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas 
e Saneamento em parceria com a SEMA/FEPAM, a preservação do 
Aquífero Guarani. A região está subdividida em dez unidades hidro-
gráficas (Apauê-Inhandava, Passo Fundo, Turvo-Santa Rosa-Santo 
Cristo, Butuí-Paratinim-Icamaquã, Ibicuí, Quaraí, Santa Maria, 
Negro, Ijuí e Várzea). Entre os principais problemas ambientais 
elencam-se a descarga de esgotos não tratados, elevadas cargas de 
dejetos e efluentes de aves e suínos, uso indiscriminado de agro-
tóxicos, graves processos erosivos e assoreamento de mananciais 
hídricos, drenagem de zonas úmidas, arenização (desertificação), 
desmatamento, alta demanda para irrigação, uso intenso de água de 
sub-superfície, lixo e lavras minerárias inadequadas.

Inserido na região hidrográfica do Uruguai, o PNMA II – Pro-
grama Nacional do Meio Ambiente II visa ao controle da contami-
nação ambiental, com ênfase para a qualidade da água, decorrente 
da suinocultura. As ações e intervenções foram focadas na Bacia 
Hidrográfica do Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo. 

Em atendimento ao acordo de cooperação técnica firmado em 
2002, entre a ANEEL, FEPAM e Fundação de apoio da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (FAURG), resultou o trabalho 
publicado em 2004 a respeito das fragilidades ambientais e da via-
bilidade de licenciamento de aproveitamento hidrelétrico da Bacia 
75, que engloba os rios Ijuí, Butuí-Piratinim-Icamaquã, afluentes 
da margem esquerda do rio Uruguai, no Rio Grande do Sul. 

A Constituição definiu como unidade de planejamento dos 
recursos hídricos as bacias hidrográficas. No entanto, o sis-
tema de licenciamento vigente no Brasil é do tipo pontual. 
Embora as normas existentes exijam definições de áreas 
de influência direta e indireta dos empreendimentos, não 
deixam claras a incorporação dos efeitos cumulativos de 
diversos empreendimentos dentro do mesmo sistema hi-
drográfico. Recentemente, esta tendência começou a ser 
incluída entre os objetivos do licenciamento ambiental. No 
Rio Grande do Sul, o primeiro estudo elaborado para de-
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finição de critérios de licenciamento de represas com base 
em uma visão de gestão de bacia hidrográfica foi conduzi-
do pela FEPAM para a bacia hidrográfica do Taquari – An-
tas (BECKER; GUADAGNIN, 2001).

Nesse trabalho, os autores propuseram uma metodologia para 
análise de criticidades de trechos de rios, bem como incluíram 
critérios de conectividade e fragmentação florestal para definir 
orientações para o licenciamento de barragens em escala de bacia 
hidrográfica. A fim de mitigar os efeitos cumulativos de barramen-
tos no mesmo sistema, os autores propuseram a classificação dos 
trechos de rios por tipologia e a definição de pelo menos um trecho 
de cada tipologia livre de barragens na bacia hidrográfica, bem 
como uma distância mínima de trecho livre de barramentos entre 
empreendimentos. Assim, o estudo de Becker e Guadagnin (2001), 
“Análise dos impactos regionais potenciais dos múltiplos barra-
mentos de rios na Bacia Taquari-Antas sobre a biodiversidade e 
orientação para o processo de licenciamento”, representa o ponto 
de partida, do ponto de vista metodológico, para este trabalho. 
No entanto, aqui não se pretende unicamente estabelecer crité-
rios genéricos de licenciamento de represas nas áreas de estudo 
propostas para os temas abordados, mas propor uma abordagem 
de licenciamento que funcione como sistema de apoio à tomada 
de decisões, onde os critérios correspondentes à escala da bacia 
hidrográfica e aqueles específicos da escala local do empreendi-
mento sejam incorporados em uma rotina hierárquica de tomada 
de decisões, da escala regional para a local, ou seja, do geral para 
o específico. “O licenciamento ambiental não é um produto, mas 
sim um processo. Um processo que deve ser planejado e otimizado 
com o auxílio dos sistemas de informação de suporte e decisão” 
(FEPAM, 2004, p. 19-20).

Em 1988 surgiu um acordo de cooperação técnica com o 
Laboratório de Solos da Agronomia da UFRGS. Foi im-
portante na normatização de resíduos de curtumes. Entre 
1991 e o ano seguinte, aprofundamos o conhecimento 
acerca do tratamento de dejetos de suínos. Os dejetos se 
avolumavam e era preciso colocar tudo isso em algum lu-
gar. Vimos o quanto poderia ser importante o potencial dos 
dejetos como fertilizantes na melhoria dos solos. O ano de 

2000 se constituiu em um marco temporal. Trabalháva-
mos com o solo e sua cobertura vegetal, o ar e a água. Foi 
necessário proceder no zoneamento, algo parecido com o 
que se tinha com as bacias hidrográficas. Constituímos uni-
dades de planejamento (Litoral, Guaíba e Uruguai). Uma 
equipe da UFRGS foi contratada para prestar consultoria. 
Até psicólogo foi preciso, para que as pessoas passassem a 
pensar regionalmente e não apenas em atividades pontuais. 
Perdemos alguma coisa no caminho. A qualificação técnica 
está ficando para trás (Informação verbal).

Outro trabalho coordenado pela engenheira química Ana Lú-
cia Mastrascusa Rodrigues foi o “Levantamento e análise de da-
dos secundários relativos aos meios físico, biótico e socioeconô-
mico da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa, e Santo 
Cristo. Relatório Final. Relatório de Integração, Julho/2004”, O 
Programa Nacional do Meio Ambiente (Ministério do Meio Am-
biente através de sua Secretaria Executiva e a FEPAM) – PNMA 
II, componente institucional, apresenta como um de seus subcom-
ponentes o monitoramento da qualidade da água, no qual está 
inserido o Projeto “Monitoramento da qualidade das águas na ba-
cia hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, região 
hidrográfica do Uruguai/RS, como subsídio à gestão de recursos 
hídricos ao controle ambiental”. Em relação à bacia hidrográfica 
do rio Uruguai foi produzido o “Controle da contaminação am-
biental decorrente da suinocultura no Estado do Rio Grande do 
Sul” (PIEPER, 2006). O estudo foi desenvolvido em função de 
grande parte do rebanho suíno estar concentrada nas bacias hi-
drográficas estratégicas do Paraná e Uruguai. O capítulo que trata 
do licenciamento ambiental da suinocultura foi assinado pelo en-
genheiro agrônomo Eduardo Osório Stumpf, Arno Leandro Kay-
ser, Paulo Fialho Meireles, Rosana Franco Brandolo, Luiz F. Bos 
Wolff, Valdir Bisto, Ana Beatriz L. Ioschpe, Maria da Conceição 
Anghinoni e Ana Lúcia M. Rodrigues. Nesse capítulo são iden-
tificados os critérios técnicos para o licenciamento ambiental de 
novos empreendimentos destinados à suinocultura no Estado do 
Rio Grande do Sul.

Ana Mastrascusa Rodrigues é da turma que ingressou no DMA 
em agosto de 1981. No começo participou do grupo que traba-
lhava na Divisão de Projetos Especiais, que envolviam o álcool, o 
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carvão e a petroquímica. “Eram atividades importantes, ligadas à 
produção de energia e produtos de transformação”, relata a en-
genheira química da turma de 1980 da PUC (Informação verbal).

PERAI – PLANO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE DE IRRIGAÇÃO 

A pauta ambiental nutre-se ao longo do tempo de novas e an-
tigas preocupações, quando não conflitos que precisam ser enfren-
tados. A grande seca que vinha se repetindo nos últimos anos da 
década de 80 deu origem a fortes conflitos por falta de água em 
várias regiões do Estado devido ao uso excessivo nas culturas de 
arroz. E assim nasceu uma nova necessidade: tornar rotina um 
procedimento até então inexistente no Brasil, o licenciamento de 
lavouras de arroz. A atividade teve início com estudos propos-
tos pela bióloga Luiza Chomenko e pela engenheira civil Meiko 
Shimon, as quais se dedicaram a estudar profundamente o tema. 
Suas experiências resultaram em procedimentos que foram poste-
riormente incorporados por vários Estados do Brasil e inclusive 
publicações do Ministério da Agricultura. Na CONAMA, o tema 
deu origem a resoluções específicas, que ate hoje são utilizadas. 
Não foram incomuns os conflitos, muitos destes entre a bióloga 
Luiza, apoiada pelo então presidente da FEPAM, Cláudio Dilda, 
e os produtores de arroz. Repetiam-se as vistorias (muitas vezes 
inclusive com helicópteros sobrevoando o Estado), e com cons-
tantes autuações e desmanches de “atacados” nos rios e arroios. 
Em muitas regiões, os conflitos eram tão acentuados que se fazia 
necessária a intervenção da Brigada Militar. Nessa fase, a FEPAM 
já estava atendendo a grandes demandas de outras atividades do 
setor rural, tais como agrotóxicos (depois também transgênicos), 
criações animais e silvicultura, entre tantas outras.

O licenciamento ambiental para irrigação superficial da orizi-
cultura assume caráter de relevância até porque praticamente to-
das as lavouras de arroz do Estado utilizam-se de água em elevada 
quantidade e qualidade, num processo de irrigação que se estende 
da reservagem e captação à sua adução e distribuição no tempo 
adequado. Saliente-se que o alto consumo nas lavouras coincide 
com períodos em que outros consumos igualmente se avolumam. 
Outro aspecto significativo “no cultivo do arroz por irrigação su-
perficial é o controle de pragas e doenças, especialmente em razão 

dos danos econômicos e à saúde ambiental” (LIPP-NISSINEN, 
2018, pg. 19)

A engenheira agrônoma Claudia Bos Wolff nos esclarece o pro-
cesso histórico de regularização da atividade de irrigação. Diz-nos 
a atual chefe da Divisão de Planejamento: “A Resolução CONA-
MA nº 237, de 19/12/1997, no art. 2º, § 1º e 2º, estabelece a neces-
sidade de licenciamento ambiental para atividades efetiva ou po-
tencialmente poluidoras, entre elas as agropecuárias e utilizadoras 
de recursos naturais, tais como projetos agrícolas e utilização do 
patrimônio genético natural, ficando a cargo do órgão ambiental 
competente a definição dos critérios de exigibilidade para o devido 
processo administrativo.

Frente a isso, em 1998 foi celebrado um convênio entre a Se-
cretaria do Estado da Saúde e do Meio Ambiente, através da Fun-
dação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), e Secretaria de 
Estados das Obras Públicas, Saneamento e Habitação, através do 
DRH, e entidades intervenientes – IRGA, FARSUL, FEDERAR-
ROZ, FEARROZ e FECOTRIGO – para a adequação da ativi-
dade de irrigação no RS. Tal convênio encerrou-se em dezembro 
de 2003 e validou, durante cinco anos, o financiamento das safras 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, ao custo por 
empreendimento de R$ 110,00 (cento e dez reais), pago em 1999.

Com a entrada em vigor da Resolução CONAMA nº 284, de 
30 de agosto de 2001, que dispõe sobre o licenciamento de em-
preendimentos de irrigação, ficou estabelecido para os empreen-
dimentos em operação na data de publicação desta o prazo de 
adequação de, no máximo, dois anos junto ao órgão ambiental. 
Entenda-se adequação como:

Art. 2º Os empreendimentos de irrigação deverão ser li-
cenciados pelo órgão ambiental competente, devendo ser 
prestadas todas as informações técnicas, respectivas, na 
forma da legislação ambiental vigente e do disposto nesta 
Resolução.

De acordo com a Resolução 284, o prazo válido para adequa-
ção dos empreendimentos de irrigação à legislação ambiental foi 
30 de setembro de 2003 – D.O.U. em 01/10/2001. Embora o prazo 
estabelecido pelo convênio, de 31 de dezembro de 2003, pudesse 
validar o financiamento dos empreendimentos junto às instituições 
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financeiras, a condição sine qua non para tal era e continuará sen-
do o licenciamento ambiental, uma vez que a Resolução CONA-
MA tem prioridade legal sobre o convênio.

Desde 2000, a FEPAM participa do Plano Nacional de Meio 
Ambiente II (PNMA II). No segundo semestre de 2002, com a 
prévia definição das tipologias em nível nacional, um grupo de 
técnicos foi formado especificamente para a definição de critérios 
e parâmetros de licenciamento para atividades de irrigação. O de-
senvolvimento de um sistema informatizado no banco de dados 
institucional que atendesse à demanda de informações para licen-
ciamento, fiscalização, gestão e planejamento ambiental é um dos 
mais importantes objetivos do PNMA II. O processo de definição 
dos critérios de licenciamento principiou utilizando como área-pi-
loto para implantação a região do Litoral Sul. Porém, entendeu-se 
que um sistema desse porte poderia abranger uma área maior e foi 
ampliado, englobando as demais regiões do Estado.

Além disso, para resolver o passivo ambiental desse setor na 
instituição, bem como atender à demanda dos empreendimentos 
em regularização, decidiu-se que os técnicos trabalhariam na de-
finição de procedimentos para agilizar a tramitação processual na 
SEMA e FEPAM, Departamento de Recursos Hídricos (DRH) e 
Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP), atenden-
do à Resolução CONAMA 284:

Art. 5º Os órgãos ambientais licenciadores poderão defi-
nir critérios diferenciados de exigibilidade e procedimentos 
alternativos para o licenciamento, considerando, além do 
porte, as características técnicas do empreendimento, loca-
lização, consumo de água e especificidades regionais, bem 
como a compatibilização do processo de licenciamento 
com as etapas de planejamento, implantação e operação.

No dia 15 de maio de 2003, foi apresentada ao CONSEMA a 
minuta de uma proposta para a regularização das atividad: o Pla-
no Estadual de Regularização da Atividade de Irrigação (PERAI). 
Essa minuta deu origem à Resolução CONSEMA nº 36/2003.

A FEPAM, entendendo que o momento era crítico para o setor 
agrícola, propôs que ocorresse, em um prazo de seis meses, o licen-
ciamento ambiental de todos os produtores irrigantes do Estado. 
E, dentro de cinco anos, utilizando-se de critérios de gestão em 

constante reavaliação, deveria ser feito o planejamento ambiental 
do setor, com definição de áreas críticas, inserção de novos concei-
tos e paradigmas junto ao setor,  com a regularização dos empre-
endimentos e sua adequação à legislação ambiental vigente.

Para atender à demanda de licenciamento de mais de 10 mil 
empreendedores em um prazo exíguo, a solução adotada foi ino-
vadora: procedimento em meio eletrônico, o que  economizou em 
torno de 50% do tempo dispensado com a análise, elaboração do 
parecer e colocação no banco de dados, além de minimizar erros 
de digitação.

Resultados obtidos com o PERAI, em 2003 – 2005:
    
 Atividades Empreendedores Área Irrigada (ha) 
Cadastrados  6.134 10.381 1.022.415,863 
Licenças em vigor-2004 5.825 9.848 965.831,753 

É importante ressaltar que a regularização previa: obter o li-
cenciamento nos primeiros seis meses e, ao longo dos cinco anos, 
adequar-se à legislação no que diz respeito às Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs), unidades de conservação e às demais exi-
gências legais, critérios e parâmetros definidos no PERAI. Assim, 
foi previsto o escalonamento da apresentação de documentação 
complementar (como documento de outorga, anuência/autoriza-
ção dos gestores de unidades de conservação, entre outros). Diante 
da constatação de que grande parte das lavouras irrigadas estava 
estabelecida em área de preservação permanente, contrariando a 
legislação, foi proposto também que a adequação ambiental ocor-
resse de forma escalonada; ou seja, os empreendedores se compro-
meteriam a recuar a lavoura que estava em APP em ao menos 25% 
da área ao ano, de forma que, após quatro anos, todos estivessem 
com 100% dessas áreas em processo de regeneração.

Em continuidade ao PERAI, em 2005 encaminharam-se mi-
nutas para elaboração das Resoluções CONSEMA nº 100 e nº 
106, definindo os critérios para a primeira renovação das licenças 
de operação de irrigação, com ênfase ao documento de outorga – 
DRH/SEMA ou ANA, priorizando quatro importantes áreas com 
conflito no uso dos recursos hídricos: as bacias hidrográficas do 
rio dos Sinos, do rio Gravataí, da Lagoa Mangueira e do rio Santa 
Maria. Bem como a adequação em relação às APP.
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Durante o andamento do PERAI, os períodos de estiagem re-
correntes deflagraram diversos conflitos de uso do recurso água 
(abastecimento público, agropecuária e indústria), ao mesmo tem-
po em que surgiram diversas solicitações de licenciamento de no-
vos empreendimentos de irrigação. Esses conflitos demonstraram 
claramente a necessidade de um planejamento efetivo da ativida-
de, com vistas à gestão ambiental, associado a uma política am-
biental atuante da SEMA.

Em 2007, o DQAmb/Irrigação da FEPAM elaborou uma nova 
minuta de resolução para submeter à aprovação do CONSEMA, 
determinando as regras para o licenciamento da atividade de irri-
gação para as próximas safras. O planejamento do setor incluía 
três vertentes: licenciamento, fiscalização e gestão. 

No licenciamento, o foco era:

– continuidade na definição e desenvolvimento dos proce-
dimentos de fluxo interno na instituição e externos envol-
vendo a SEMA (DEFAP e DRH) e o IBAMA (unidades de 
conservação federais), como exemplo, a disponibilização 
de senha de acesso ao Banco de Dados da FEPAM aos ges-
tores de UC para análise e emissão de anuência/autoriza-
ção no processo de licenciamento;
– continuidade no desenvolvimento do sistema de licen-
ciamento de empreendimentos de irrigação em meio ele-
trônico (sistema de licenciamento de irrigantes havia sido 
projetado apenas para LO);
– formatação e publicação dos procedimentos completos 
do licenciamento de irrigação.

A fiscalização foi projetada para ser realizada por amostragem, 
considerando bacias prioritárias; tamanho da(s) propriedade(s); 
demanda das regionais da Fepam; proximidade de UCs, entre ou-
tros.

Tanto a vertente de fiscalização quando a de gestão ambiental 
previam a implementação do uso de sensoriamento remoto como 
ferramenta de fiscalização, controle e planejamento da atividade 
no Estado e a realização de atividades em conjunto com outros ór-
gãos, como IBAMA, DEFAP, FZB e com as Regionais da FEPAM. 
Além disso, o DQAmb/Irrigação pretendia realizar a elaboração 

de Zoneamento da Irrigação no Estado através de Estudos de Im-
pacto Ambiental (EIA) ou de Avaliações de Impacto Ambiental 
(AIA) regionalizados e de Termos de Referência específicos.

Resultados obtidos licenciamento 2003-2007:
     
   Nº LO Nº Valor Valor 
  Período emitidas empreendedores arrecadado arrecadado 
   Lic emitida Lic não 
   (R$) emitida (R$) 
  Safra 2003-2004 5874 9932 1.763.933,00 16.737,00 
  Safra 2005-2006 4411 8082 2.025.426,00 273.241,00 
  Safra 2006-2007 792 1642 462.336,00 47.493,00 

– Nº de empreendimentos licenciados (LO em vigor): 4.444 
– Área total irrigada: 1.031.573,841 ha (Informe da Claudia 

Bos Wolff em março de 2019).

Verificação de feição 
típica de dano 

ambiental. Observa-
se corte de vegetação 

nativa (Mata Atlântica) 
para implantação de 

equipamento de irrigação. 
 (Fonte: acervo de Cláudia 

B. Wolff, novembro 
de 2014, município de 

Chapada)

Trabalho conjunto 
do Setor de Irrigação 
(SELI), com a regional 
do Planalto (GERPLA). 
(Fonte: acervo de 
Cláudia B. Wolff, 
novembro de 2014, 
município de Chapada)
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Reunião técnica promovida pela SELI – Setor de Irrigação junto com 
regionais da FEPAM em área de irrigação por aspersão com pivô 
central, juntamente com um produtor rural no município de Arroio 
Grande. Na ocasião encontram-se os técnicos, que atuavam no 
licenciamento de irrigação, das regionais de Tramandaí, Santa Rosa, 
Passo Fundo, Alegrete, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e a 
sede. A agrônoma da FEPAM Cláudia B. Wolff, então chefe do SELI, 
frisa que “para evitar procedimentos diferenciados entre regionais 
e sede, o SELI organiza regularmente reuniões técnicas, estudos de 
caso e vistorias em conjunto com todos os técnicos envolvidos no 
licenciamento de irrigação desde 2003. Nessas reuniões são definidos 
critérios e condicionantes de licenciamento, realização de vistorias, 
entre outros” (Informação verbal, 2019). (Fonte: acervo de Cláudia B. 
Wolff, julho de 2014, município de Arroio Grande, julho de 2014)

uma das providências foi a instalação de um “grupo de trabalho 
de energia eólica”, do qual Dotto, Luciana Anele, Ana Rosa Bered, 
Nilo Sérgio F. Barbosa, Mônica Brick Peres e Lilian Maria Waquil 
Ferraro fizeram parte. Tudo precisava ser providenciado, não ha-
via protocolos ou procedimentos firmados nesse sentido. Provi-
dencialmente, o Rio Grande do Sul foi convidado para participar 
de visitas técnicas em estações de energia eólica na Alemanha, Ho-
landa e Espanha. Cláudio Dilda, Rosa Bered e João Carlos Dotto 
foram designados pela FEPAM para acompanhar a delegação de 
empresários e representantes da área de energia do Estado. As vi-
sitas a organizações como a General Electric (GE), da Alemanha, 
e GAMESA, da Espanha, aconteceram em maio de 2003. Aos re-
presentantes da FEPAM interessava preponderantemente a prática 
do licenciamento ambiental. Havia interrogações diversas, como o 
nível de ruído dos geradores de energia eólica, as consequências do 
sombreamento pulsante que as pás giratórias poderiam produzir 
(as hélices alcançam mais de 30 metros de envergadura, a uma 
altura de torre superior a cem metros), a distância recomendável 
de afastamento das residências e instalações urbanas, a questão 
paisagística, os impactos na fauna alada, em particular as aves 
com rotas migratórias intercontinentais, e também a questão da 
possibilidade de instalação dos parques em áreas úmidas, dunas 
etc., uma vez que o Atlas Eólico do RS, recém-publicado, indicava 
o litoral como área de grande potencial. 

Muitos desafios surgiam a cada licenciamento, como questões 
de coleta de dados da fauna alada. Tínhamos, lembra João Dotto, 
“experiência em aves, cuja atividade é diurna e já com métodos 
consagrados no que se refere a quantificação e comportamento. 
Entretanto, para se obter dados da atividade de morcegos, cuja ati-
vidade é à noite, foi necessário buscar junto a profissionais da área 
soluções tecnológicas. Em recente congresso de mastozoologia, 
foram apresentados dados obtidos com um aparelho que grava 
os sons (muitos não audíveis pelo homem) emitidos pelos animais 
durante o voo. Esse comportamento é  denominado de ecolocali-
zação. Fomos em busca de dados técnicos, características e mo-
delos que foram incorporados ao Termo de Referência. Assim foi 
possível mapear a ocupação espacial através da intensidade de uso 
dentro da área do empreendimento. Foi possível destacar a intensa 
atividade dos morcegos nas áreas de lagoas e bordas de mata, tan-
to que, nas diretrizes que viriam a ser estabelecidas, tais cuidados 

ZONEAMENTO EÓLICO
O novo milênio traria desafios igualmente inovadores, parti-

cularmente na área de obtenção da energia cinética dos ventos. 
“Falar em aproveitamento da energia eólica era algo incomum”, 
lembra o biólogo João Carlos Pradella Dotto, que ingressara na 
FEPAM no dia 26 de julho de 2002.  

À época tramitava na Fundação a demanda por licenciamento 
ambiental para o Parque Eólico de Osório. Os primeiros pedidos 
de licenciamento ocorreram no litoral do Estado. Como de costu-
me, os processos foram distribuídos para os técnicos do Departa-
mento de Qualidade Ambiental, Serviço da Região do Litoral, por 
ser um assunto novo para a casa. No tradicional jeito cooperati-
vado de trabalhar, todo o departamento foi envolvido no tema e 
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merecem destaque”. Das visitas e do esforço solidário com colegas 
e interessados, inclusive do meio acadêmico, resultaram convic-
ções, a formatação de diretrizes e definição do fluxo licenciatório 
para atividades relativas à produção de energia de origem eólica. 
“Os parques eólicos de Osório foram um laboratório para todos 
nós”, confirma Dotto. Seu licenciamento foi de alto rigor, até por-
que as probabilidades e variáveis possíveis eram muitas.

O ano de 2003 constituiu-se em um marco temporal para a 
energia eólica gaúcha. Foi ainda nesse ano que se conseguiu um 
recurso financeiro de origem federal para a execução do zone-
amento eólico, com base no já publicado Atlas do Rio Grande 
do Sul. Publicado em agosto de 2002 (Atlas eólico: Rio Gran-
de do Sul / elaborado por Odilon A. Camargo... [et al.] e edi-
tado pela Secretaria de Energia Minas e Comunicações. Por-
to Alegre: SEMC, 2002. 70 p.: il., mapas. 1. Energia Fontes 
alternativas), ele trouxe conhecimento sobre o regime dos ven-
tos, estimativa de potenciais eólicos a determinadas alturas e 
contribuiu nos estudos e processos de instalação das estrutu-
ras de desenvolvimento de energia elétrica a partir dos ventos. 

Com o recurso federal foi possível contratar serviços da Funda-
ção Zoobotânica (FZB) e da Fundação  de Apoio da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS). Contribuíram pela FZB os 
técnicos Ricardo Aranha (levantamentos georreferenciados), Glay-
son Bencke e Jan Karrell (aves migratórias). Igualmente importante 
foi a participação dos pesquisadores contratados via FAURGS, den-
tre eles dr. João Oldair Menegheti (coordenador junto à FAURGS), 
dr. Roberto Verdum, especialista em paisagens, e outros profissio-
nais com suas equipes de pesquisa. Ao todo, considerando os téc-
nicos da FEPAM, mais de 20 profissionais envolveram-se na tarefa.

Contudo, já para o final de 2004 os contratempos, comuns 
nas questões ambientalmente delicadas, acentuaram-se. Sobre-
veio a ordem para suspender os trabalhos de zoneamento eóli-
co, a fim de concentrar esforços no zoneamento da silvicultu-
ra, cuja demanda tomara corpo no Estado, particularmente na 
sua porção sul, considerada economicamente mais deprimida.

A demanda, considera Dotto, “apressada pelo zonea-
mento da silvicultura atropelou procedimentos e gerou con-
trariedades, dificultando inclusive o cruzamento de infor-
mações entre os próprios técnicos”. Mesmo assim, antes de 
findar 2004, o “zoneamento da silvicultura”, do qual tra-

taremos logo a seguir, foi conduzido ao Palácio Piratini.
“Já em 2005”, segue Dotto, “venceu o prazo de financiamen-

to destinado ao zoneamento eólico. Paralelamente haviam sido 
suspensas as contratações de entidades ou fundações de apoio às 
universidades, pelo governo do Estado, após a suspeita de fraude 
detectada junto ao Detran na operação denominada de Rodin. A 
instituição envolvida foi a FATEC – Fundação de Apoio à Tecno-
logia e Ciência, em Santa Maria.”

“Foi lamentável”, considera Dotto, “a perda dos recursos. 
Pode-se dizer que dois terços do zoneamento estavam concluídos. 
Nos encaminhávamos para a elaboração dos ‘mapas de sensibili-
dade ambiental’ por tema e mapa-síntese para a atividade eólica. 
Com as informações especializadas, seria possível elaborar as dire-
trizes e publicação dos resultados. Contudo, o que fora trabalha-
do já passou a contribuir para os procedimentos licenciatórios de 
imediato. Várias tentativas de se retomar o trabalho foram feitas, 
porém, a palavra zoneamento ficou ‘amaldiçoada’ após os con-
flitos como o zoneamento da silvicultura. Zoneamento passou a 
significar impor restrições a uma atividade econômica, o que é in-
desejável para a maioria dos empreendedores. Estes, infelizmente, 
defendem medidas de conservação somente em terras alheias.” 

Somente em 2013 os trabalhos de zoneamento eólico retor-
naram à lida. A partir de uma negociação do presidente da FE-
PAM com o Sindicato das Empresas de Energia Eólica do  Estado 
(Sindieólicas-RS), foi possível dar sequência às atividades. Em de-
zembro de 2014, o governador Tarso Genro lançou o Novo Atlas 
Eólico do Rio Grande do Sul, resultado de uma parceria entre a 
Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 
(AGDI) e a Eletrosul. Foram identificadas como regiões mais pro-
missoras a Sudoeste e Sudeste do Estado, sobressaindo municípios 
como Santa Vitória do Palmar, Uruguaiana e Alegrete.

Cumprindo o acordo assinado entre a FEPAM e o Sindicato, 
contratou-se a empresa de consultoria ambiental BIOLAW para 
realizar os levantamentos necessários à atualização dos dados téc-
nicos e ampliação da áreas com base na atualização do Atlas Eóli-
co. Coube a ela, com a supervisão dos técnicos da SEMA/FEPAM, 
executar os serviços pertinentes para a conclusão do trabalho.

“Hoje, quanto ao zoneamento eólico, dispomos de um mapa-
-síntese com as diretrizes”, acrescenta Dotto. As diretrizes viriam 
a ser publicadas ao final de 2014.
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Da esquerda para a direita: Ana Rosa Bered (arquiteta), João Carlos 
Dotto (biólogo), Roberto Verdum (geógrafo), Luciana Petry Anele 
(arquiteta) e Manoel Miranda (arquiteto).  
(Foto de René Cabrales, maio de 2005)

Imagem da equipe encarregada pela elaboração do zoneamento 
eólico em frente ao “Castelo de Assis Brasil”, em Pedras Altas-RS. Da 
esquerda para a direita, na primeira fila: René Cabrales, Marcelino dos 
Santos Nunes. Na segunda fila: Ana Rosa Bered, João Carlos Dotto, 
Luciana Petry Anele, Giovanni Maurício Nachtigall. Na terceira fila: 
Roberto Verdum. Na quarta fila: Arthur Nanni, Jan Karel Mahler Jr.
Na quinta fila: Manoel Marcos Miranda, Rodrigo Balbueno. 
Ao fundo, Glayson Ariel Bencke, e em pé, Sergio M. Pereira.
(Foto de René Cabrales, maio de 2005.) 

Fotografia de René Cabrales modificada digitalmente para demonstrar 
a relação entre o porte das torres usuais de transmissão de energia e
os aerogeradores. (Foto de René Cabrales, maio de 2005) 

SILVICULTURA – ZONEAMENTO
Sob a coordenação da engenheira florestal Sílvia Mara Pagel, da 

geógrafa Lilian Waquil Ferraro e da arquiteta Ana Rosa Bered, o zo-
neamento ambiental para atividade de silvicultura envolveu as equi-
pes técnicas da FEPAM, FZB e DEFAP, num trabalho conjunto com 
as equipes técnicas do Serviço da Região do Litoral, do Guaíba, do 
Uruguai, do Geofepam e da Divisão Agrossilvipastoril da FEPAM. 
Ao longo do tempo, diversas pessoas contribuíram para a consecução 
do trabalho e suas variáveis, como a atual presidente da Fundação, 
Marjorie Kauffmann, que na ocasião, em 2007, foi contratada para 
compor uma ação de força-tarefa dedicada aos licenciamentos de em-
preendimentos da silvicultura.

O contexto gaúcho era de grande expectativa quanto ao uso do 
solo para inserção de empreendimentos florestais, de forma parti-
cular na Região Sul, considerada deprimida em termos de desen-
volvimento socioeconômico. Considere-se que em 2004, através 
da Resolução CONSEMA número 084/2004, a silvicultura fora 
incluída no sistema de licenciamento por integradora, na forma 
de licença ambiental coletiva. No âmbito dessa realidade, consti-
tuiu-se o grupo de trabalho, através da Portaria 048/2004, para a 
elaboração do zoneamento ambiental da silvicultura. Formatado 
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o grupo, em 2005 a Portaria da FEPAM  068/2005 definiu os cri-
térios e procedimentos para o licenciamento da atividade de silvi-
cultura. O trabalho teve por objetivos gerais: 

elaborar um instrumento de gestão que possibilite avaliar 
de forma integrada a vulnerabilidade dos ambientes fren-
te à implantação da atividade de silvicultura; estabelecer a 
Unidade de Paisagem Natural como base para a definição 
das diretrizes de uso para a atividade de silvicultura no RS, 
respeitando as condicionantes de sustentabilidade ambien-
tal (RIO GRANDE DO SUL, 2007, p. 8). 

Na caracterização ambiental e socioeconômica das unidades 
de paisagem foram utilizados os critérios de grau de proteção, bio-
diversidade, fauna e flora endêmicas, fragilidade dos solos, dispo-
nibilidade hídrica, uso e ocupação atuais, localização dos sítios 
arqueológicos e paleontológicos, localização das comunidades tra-
dicionais, potencial turístico e aspecto socioeconômicos.

Visando ao zoneamento ambiental para atividade de silvicul-
tura, mapas temáticos foram produzidos e, com o cruzamento e 
integração das informações, identificadas 45 unidades de paisa-
gem natural para o Estado, variando em área entre 20.318,44 e 
2.786.977,65 hectares. Cada unidade recebeu classificação em 
alta, média ou baixa restrição para a silvicultura. Ao cabo, foi 
proposto que o zoneamento “por unidade de paisagem sirva de 
base para a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Estado, contemplando as potencialidades e restrições para o de-
senvolvimento das demais atividades produtivas nas diversas pai-
sagens do Estado” (RIO GRANDE DO SUL, 2007, p. 66). 

Contratada em 1982, Sílvia Pagel foi a primeira engenheira flo-
restal do DMA. Coordenou com Isabel Chiappetti o tombamento 
da Mata Atlântica, bem como seu reconhecimento junto à UNES-
CO como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Participou ati-
vamente da avaliação ambiental estratégica da bacia do Taquari-
-Antas, que permitiu abandonar o licenciamento apenas pontual 
de empreendimentos hidrelétricos, partindo-se para a gestão sob o 
enfoque de bacia hidrográfica. Entre suas tarefas mais polêmicas 
está o zoneamento da silvicultura, trabalho que coordenou com 
Ana Rosa Bered e Lilian Maria Waquil. Havia sido assinado um 
TAC com o MP, e o trabalho deveria estar concluído ainda em 

2007. Não faltaram empresas que manifestaram resistência, por-
que haviam adquirido terras para o plantio em áreas impróprias. 
Com as diretrizes definidas pelo zoneamento, essas empresas te-
riam de adquirir maiores áreas, especialmente na região do Pam-
pa, que ficou classificada como de média restrição, com possibili-
dade máxima de plantio de até 50% da gleba. Ao invés de buscar o 
diálogo, algumas empresas partiram para o embate. O processo de 
zoneamento foi para o CONSEMA. As restrições foram entã re-
tiradas, o que tornou o instrumento produzido inócuo. As ONGs 
entraram na Justiça, a qual determinou que o zoneamento voltasse 
para uma reavaliação do CONSEMA, momento em que foram 
estabelecidos parâmetros reguladores. Resultou um novo zonea-
mento baseado no conceito de bacia hidrográfica. Após a criação 
de um grupo de trabalho no CONSEMA, foi possível integrar a 
viabilidade hídrica com as unidades de paisagem anteriormente 
definidas, estabelecendo-se fatores de redução de plantio para as 
unidades de maior fragilidade ambiental. 

“O licenciamento precisa estar atrelado aos demais instrumen-
tos de gestão, como monitoramento e zoneamento. A avaliação não 
pode ser apenas pontual”, assevera Sílvia. E continua: “Me senti 
muito acuada na silvicultura, no período de 2007 a 2010. Mas aca-
bamos gerando o zoneamento que foi possível, graças à articulação 
dos ambientalistas e das instituições de ensino e pesquisa e da comu-
nidade científica, que nos apoiaram” (Informação verbal).

O analista ambiental 
Cristiano Horbach 
Prass em vistoria a uma  
atividade de silvicultura 
em Tavares-RS. (Acervo 
de Cristiano H. Prass, 
maio de 2015)
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Lixão de Rio Grande – Bairro Nossa Senhora de Fátima. 15/03/1982.
(Fonte: acervo da FEPAM)

PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Conduzido a partir do diagnóstico dos resíduos sólidos urba-

nos realizado em 2011, o plano tem por escopo promover o ge-
renciamento integrado dos esforços e ações atinentes ao processo 
de sustentabilidade, priorizando ações de redução, reutilização 
e reciclagem, bem como de erradicação e recuperação de áreas 
degradadas pela disposição de rejeitos. À época do diagnóstico, 
avaliou-se a geração per capita de resíduos equivalente a 0,80 kg/
hab/dia frente a uma população de 10,7 milhões de gaúchos, que 
produziam anualmente 3,12 milhões de toneladas de lixo. A pro-
dução de resíduos atualmente se aproxima de 1 kg/hab/ano, com 
as variações resultantes do próprio processo econômico e das ati-
tudes preservacionistas.

Imagem de 
uma vistoria 

para início 
dos trabalhos 
do Projeto RS 

Biodiversidade 
na região do 

litoral médio. 
Da esquerda 

para a direita: 
Vinicius 

Bertaco, Lilian 
Hoffmann, 

Cláudia B. Wolf, Márcia Renner, André de Mendonça Lima (in 
memoriam) e Cleber Spolavori. A imagem demonstra a ação conjunta 

entre a FEPAM e a FZB. 
(Fonte: fotografia de Cleber Spolavori, 8 de fevereiro de 2013)

RS BIODIVERSIDADE
No dia 24 de outubro de 2011, ocorreu a primeira missão de 

supervisão técnica do Banco Mundial ao Projeto RS Biodiversida-
de – Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição 
ao Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 

Na oportunidade, no prédio da SEMA, as entidades executoras 
apresentaram o andamento das ações referentes ao programa.

A Diretriz Técnica nº 03/2018, emitida pela Diretoria Técnica 
da FEPAM, estabelece os critérios de exigência de EIA-RIMA nos 
licenciamentos ambientais para atividades de tratamento e destina-
ção final de resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos da constru-
ção civil e resíduos sólidos de serviços de saúde. A Diretriz, datada 
de 22 de maio de 2018, torna obrigatória a exigência de EIA-RIMA 
para atividades de incineração de resíduos sólidos urbanos e de 
serviços de saúde, bem como para aterros de resíduos de serviços 
de saúde sem tratamento para eliminação dos agentes patogênicos 
tipificados como Classe I (são considerados perigosos, em função 
de suas propriedades físico-químicas e infectocontagiosas).

 

A FEPAM participa como coexecutora do Projeto RS Biodi-
versidade, que pretende a conservação e recuperação da biodiver-
sidade, através da gestão integrada dos ecossistemas e da opor-
tunização de uso sustentável dos recursos naturais, no contexto 
do desenvolvimento regional. Participaram do projeto: SEMA, 
como coordenação geral; FEPAM, FZB e EMATER, como coor-
denações institucionais. Houve grande quantidade de parcerias, 
tais como: TNC do Brasil, FEPAGRO, EMBRAPA, AGEFLOR, 
SEDAI, APROPAMPA, SEBRAE e Secretaria de Estado de Educa-
ção. O programa está estruturado em três componentes: promo-
ção da biodiversidade em propriedades rurais, gerenciamento da 
biodiversidade e o projeto propriamente dito. Quatro áreas prio-
ritárias foram selecionadas: Quarta Colônia, Campos da Cam-
panha, Escudo Sul-Riograndense e Litoral Médio. Se fizermos o 
alinhamento espacial das áreas escolhidas, perceberemos que elas 
se estendem de leste a oeste atravessando o Estado, em sua porção 
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água. A manutenção da regularidade pressupõe o cumprimento 
permanente das exigências legais e normativas.

Conceitualmente, regularização ambiental é: 

O conjunto de componentes apresentados de forma 
implícita ou explícita nos instrumentos das políticas 
estaduais e nacionais de Meio Ambiente, de Recursos 
Hídricos e Florestal que fazem parte dos processos 
de regularização dos aspectos ambiental, florestal e 
hídrico das atividades antrópicas.
São componentes, existentes ou previstos, da regula-
rização ambiental, entre outros:

 I. Sistemas Normativos (normas internas, le-
gislação) da SEMA, da FEPAM e da FZB;

 II. Gestão e capacitação de pessoas na SEMA, 
na FEPAM e na FZB;

 III. Informações ambientais disponibilizadas 
na internet pela SEMA, pela FEPAM e pela 
FZB;

 IV. Educação Ambiental promovida pela 
SEMA, pela FEPAM e pela FZB;

 V. Monitoramento da qualidade ambiental;
 VI. Zoneamento Ecológico-Econômico;
 VII. Sistema Nacional de Unidades de Conserva-

ção (SNUC);
 VIII. Sistema Estadual de Unidades de Conserva-

ção (SEUC);
 IX. Inventário Florestal Contínuo do RS;
 X. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Ex-

tinção no RS;
 XI. Lista das Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção no RS;
 XII. Cadastro Técnico Federal (CTF) e Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA);
                         XIII.  Cadastro do Sistema de Fauna (SISFAUNA);
  XIV. Cadastro do Sistema de Passeriformes (SIS-

PASS);
 XV. Cadastro Ambiental Rural (CAR);
 XVI. Cadastro de Documento de Origem Flores-

tal (DOF);

intermediária. 
Contando com a doação de 5 milhões de dólares, provenientes 

do Fundo Global de Meio Ambiente (GEF),  através do Banco 
Mundial, e com a contrapartida de 6,1 milhões de dólares do go-
verno estadual, a unidade gerenciadora do projeto está lotada na 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). 

O projeto foi endossado pela Secretaria de Assuntos Interna-
cionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 
29 de junho de 2007. Ainda em novembro de 2007, foi aprova-
do pelo Conselho do GEF (Global Enviroment Facility) e Banco 
Mundial. A assinatura do acordo de doação do GEF/BIRD para 
o Estado do Rio Grande do Sul aconteceu em 2008. O primeiro 
encontro do projeto ocorreu no auditório da EMATER, em 19 de 
abril de 2012, quando mais de 170 pessoas se fizeram presentes, 
vindas das mais diversas partes do Estado.

Oficinas e encontros de apresentação do RS Biodiversidade ocorre-
ram em diversos municípios gaúchos, ao mesmo tempo em que a equi-
pe gestora tem buscado sugestões de aprimoramento do programa.

O Rio Grande do Sul tem o privilégio de ser o único Estado 
brasileiro com ocorrência do bioma Pampa, o que enriquece am-
bientalmente o país e o mundo.

Os resultados do programa encontram-se em cadernos técnicos 
e mapeamentos, no Zoneamento Ecológico-Econômico do litoral 
médio e em diversas publicações técnicas realizadas pela FZB, 
inclusive com o livro Nosso Pampa Desconhecido, coordenado 
e organizado pelos colegas Luiza Chomenko e Glayson Bencke, 
finalista do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira em 2017. Em 
março de 2016, o RS Biodiversidade foi encerrado.

SISTEMA INTEGRADO DE REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL – SIRAM

A assinatura do contrato de financiamento de US$ 480 milhões 
de dólares entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o 
Banco Mundial (BIRD), em 11 de setembro de 2012, tem per-
mitindo o aporte de R$ 18,43 milhões para a implementação do 
Sistema Integrado de Regularização Ambiental, identificado pela 
sigla SIRAM. A regularização ambiental de uma atividade antró-
pica vai além da expedição da licença ambiental ou da autorização 
de manejo e de supressão de vegetação ou da outorga de uso da 
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 XVII. Cadastro Nacional de Unidades de Conser-
vação (CNUC);

 XVIII. Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 
Hídricos (CNARH);

 XIX. Cadastro do Sistema de Informações de 
Águas Subterrâneas (SIAGAS);

 XX. Cadastro Técnico Estadual (CTE) e Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental do Esta-
do (TCFA-RS);

 XXI. Cadastro de Controle de Origem Florestal 
(COF);

 XXII. Cadastro de Licenciamento Florestal;
 XXIII. Cadastro Estadual de Usuários de Água 

(CEUSA);
 XXIV. Cadastro de Outorga de Uso da Água;
 XXV. Cadastro de Licenciamento Ambiental Es-

tadual (Sistema Integrado de Informações 
Institucionais – S3I);

 XXVI. Licenciamento florestal e de outras formas 
de vegetação;

 XXVII. Outorga de uso de água;
 XXVIII. Licenciamento ambiental;
 XXIV. Licenciamento ambiental e florestal munici-

pal;
 XXX. Monitoramento das atividades antrópicas 

licenciadas;
 XXXI. Instituição ou averbação da Reserva Legal;
 XXXII. Projeto de restauração de áreas degradadas;
 XXXIII. Reposição florestal obrigatória;
 XXXIV. Autuações e sanções administrativas refe-

rentes ao cadastramento e aos licenciamen-
tos ambiental, florestal e de recursos hídri-
cos;

 XXXV. Administração corporativa (apoio, finanças, 
patrimônio) na SEMA, na FEPAM e na FZB 
(RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 4-5).

Tradicionalmente, apesar dos esforços de integração das ações 
da SEMA/FEPAM/FZB, tem preponderado a expedição de licença 
ambiental, da autorização de manejo ou supressão vegetal e de 

outorga de uso da água, sem a devida e necessária manutenção 
do processo de regularidade no cumprimento permanente das exi-
gências legais e condicionantes estabelecidas. O SIRAM pretendia 
integrar os processos de normatização, licenciamento, capacita-
ção, comunicação, fiscalização, autuação, suporte administrativo 
e operacional, no sentido de manter a atividade regularizada ao 
longo do tempo. O SIRAM viria a ser desconstituído em 2016.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) 
Sonhado e ensaiado de longa data, recentemente o zoneamento 

tomou maior impulso. A proposta tem por objetivo diagnosticar 
vulnerabilidades e potencialidades naturais e socioeconômicas, 
reunir o máximo de dados georreferenciados, prognosticar o 

uso do território e tendências futuras, além de propor diretrizes 
de proteção e de recuperação, planejamento e desenvolvimento 
com o cuidado necessário à conservação do patrimônio natural. 
A importância do zoneamento, que integra a Política Nacional 
do Meio Ambiente, no planejamento se relaciona à necessária 

visão de conjunto do Estado e à concretização do sistema 
articulado das ações públicas e privadas na reestruturação 

territorial. Fundamentais no processo são a abordagem sistêmica, 
a valorização da multidisciplinaridade e o envolvimento da 

sociedade como um todo.

Em 21 de junho de 2012 foi publicado o Decreto Estadual 
nº 49.255, que instituiu a Comissão Estadual do Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado. Em março de 2017, iniciaram-
se as oficinas de pré-diagnóstico. Os primeiros encontros 
aconteceram em Palmares do Sul, seguindo-se os de Porto 

Alegre, Uruguaiana e Santa Maria. Durante os meses de março 
e abril, outros municípios receberam a equipe da SEMA. As 

oficinas, objetivando a apresentação dos resultados preliminares 
do diagnóstico já realizado pelo ZEE, buscaram identificar os 
anseios e a realidade local e regional. Os encontros, abertos à 
sociedade, contaram com a participação dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, gestores 
locais e entidades diversas. A par das oficinas realizadas em 
diferentes municípios do Estado, sucederam-se, na Câmara 

Técnica de Planejamento do CONSEMA, múltiplos encontros 
de debate e apresentação de produtos. 



198 199

Em julho de 2017, os trabalhos do Zoneamento Ecológico 
– Econômico encontravam-se na etapa avançada do Pré-
Diagnóstico. Os produtos resultantes são regularmente 

apresentados à Câmara Técnica Permanente de Planejamento 
Ambiental (CONSEMA). No início de 2018 foram apresentados 
e debatidos os produtos que compõem a etapa de prognóstico do 

ZEE, em sua quinta fase de elaboração do projeto. 

O resultado final do ZEE-RS deverá estar disponível no decorrer 
de 2019, até “porque todos os produtos foram entregues para 
a SEMA” (Informação verbal de Hilberto Carlos Schaurich, 

março de 2019). Entusiasmado com o trabalho desenvolvido e 
a implementação da ferramenta de TI (onde se encontra alojado 
o banco de dados georreferenciado), o coordenador financeiro 

do projeto, Marcelo Pedott, se diz “satisfeito, ainda que as 
atividades tenham sido extenuantes em função dos conflitos 
e tensões gerados por interesses divergentes sobre o uso do 

território gaúcho”. Sob a coordenação geral de Nelson Neto de 
Freitas, comungam com a manifestação de Pedott seus colegas de 
trabalho Hilberto, Mônica Mondt, Luciana Vargas da Rocha e 

Túlio Carvalho. 

Ao que tudo indica, o Zoneamento Ecológico-Econômico se 
constituirá no grande instrumento de orientação das políticas 

públicas de planejamento e gestão do território gaúcho, 
merecendo como tal a devida continuidade dinâmica.

Reunião de trabalho da equipe do ZEE com a Missão do Banco 
Mundial – BIRD (SEMA, POA, 29/11/2016). 
(Fonte: acervo ZEE)

Imagem da oficina participativa de pré-diagnóstico do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Rio Grande do Sul, realizada em Canoas, 
nas instalações da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CICS). 
Na ocasião, a secretaria adjunta Maria Patrícia Möllmann explanou 
o atual momento do ZEE-RS. Na primeira fila, da esquerda para a 
direita, encontram-se sentados os técnicos Hilberto Carlos Schaurich 
e Marcelo Pedott, servidores da SEMA, que compõem a equipe de 
coordenação do Zoneamento Ecológico-Econômico 
(Fonte: http://zeers.blogspot.com.br/, 11-04-2017).
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PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS
Um programa de desenvolvimento de plantas medicinais e fi-

toterápicos, envolvendo conceitos de agroecologia, foi organizado 
em 2013. Na área do Jardim Botânico de Porto Alegre, encontram-
-se implantados canteiros demonstrativos de plantas medicinais.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR
O registro público eletrônico das informações ambientais dos 

imóveis rurais pretende sua regularização (Programa de Regulari-
zação Ambiental – PRA), o que permite o planejamento, monito-
ramento, combate ao desmatamento e gestão ambiental de forma 
integrada. O CAR, a ser exigido de acordo com a Lei Federal nº 
12.651/2012, além de instrumento de planejamento e de regulari-
zação ambiental, pode se tornar instrumento de comercialização 
de cotas de Reserva Ambiental (CRA) e peça a ser exigida quando 
da busca por crédito agrícola.

Em março de 2019, 546.385 imóveis encontravam-se cadas-
trados, abrangendo uma área de 21.584.473 hectares, superfície 
superior à estimada de 20.326.355 hectares (Censo Agropecuá-
rio/2006/IBGE), o que se pode explicar pela possível superposição/
sombreamento de áreas ou pela subestimação de área pelo IBGE. 
Quando da análise das informações, essas questões podem ser di-
rimidas, até porque “o Rio Grande do Sul aguarda o regramento 
interno para os procedimentos de análise” (Informação verbal do 
geógrafo Lucas Richter, coordenador do CAR, março de 2019).

O prazo previsto para integrar o Programa de Regularização 
Ambiental foi estendido até o final de 2019.

QUALIÁGUA
O programa decorre de um contrato publicado em 14 de abril 
de 2016 com a Agência Nacional de Águas, ANA (Contrato nº 

015/2016). De duração prevista até 2020, objetiva efetivar uma rede 
de monitoramento nacional das águas de superfície, segundo seus 

usos múltiplos.

Rede de monitoramento prevista em 2016. 
(Fonte: acervo DQA/FEPAM)

Atualmente a rede básica está formatada em 157 estações de 
monitoramento, distribuídas nas três regiões hidrográficas do 
Estado (Guaíba, Uruguai e Litoral). Em 2020, a rede deverá 

contar com 215 estações de monitoramento.

Os parâmetros de análise de qualidade das águas (condutividade 
elétrica, temperatura da água e do ar, turbidez, oxigênio 
dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos e em suspensão, 
alcalinidade total, cloreto total, demanda bioquímica de 

oxigênio, presença de Escherichia coli, ortofosfato dissolvido, 
fósforo total, nitrogênio total e amoniacal, nitrato, transparência, 
clorofila e fitoplânton qualitativo e quantitativo) são analisados, 
nos laboratórios da FEPAM, de acordo com suas especificidades 

técnicas (comparativamente aos padrões estabelecidos na 
Resolução CONAMA nº 357/2005, através de estatísticas 
descritivas e análise estatística multivariada, expressa sob a 

forma do Índice de Qualidade da Água (IQA)
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Segundo o analista ambiental e geólogo Rafael Midugno, “os 
dados de monitoramento obtidos pela FEPAM permitem afirmar 

que a qualidade da água superficial no Rio Grande o Sul é 
muito boa e que trechos de qualidade inferior estão restritos 

territorialmente aos grandes núcleos urbanos e às áreas agrícolas 
submetidas à erosão em períodos de precipitação elevada” 

(Informação verbal, março de 2019). 

 Em ambientes lóticos (rios), a amostragem segue 18 parâmetros, 
enquanto em âmbientes lênticos, 23.

Feição do Rio Pardo em Candelária. Na ocasião foram identificados os 
pontos de monitoramento da qualidade da água. 
(Fonte: Kelly Janine Pederiva, em 28 de fevereiro de 2019)

Coleta de água para análise 
realizada pelo analista 
ambiental e engenheiro químico 
Eduardo Santana no Rio 
Taquari, em Triunfo-RS. 
(Fonte: acervo de Eduardo 
Santana, 13/11/2017)

Oportunidade de 
treinamento para as 

regionais da FEPAM. À 
esquerda, em primeiro 

plano, aparece o geólogo 
Rafael Midugno e à direita 

o biólogo Gilson Fortes 
Rey, chefe do serviço de 

amostragem. 
(Fonte: acervo de Eduardo 

Santana, 11/04/2018)

Amostragem no Rio das 
Antas, em Nova Roma do 
Sul. Na foto, os analistas 
ambientais Luciano 
Gerske (à esquerda) e 
Pablo Pereira. 
(Fonte: acervo de Eduardo 
Santana, 25/10/2019.)
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SALA DE SITUAÇÃO
Publicizado durante a Expointer de 2016, o portal foi 

oficialmente lançado no dia 30 de agosto de 2016 pela SEMA. 
Integrado ao Departamento de Recursos Hídricos (DRH), ele 

permite o acesso às informações de monitoramento e de previsões 
climáticas das bacias hidrográficas do Estado. Igualmente está 
disponível a informação acerca da situação do nível de água 
dos rios, com previsões possíveis para os subsequentes sete 
dias. As informações originam-se de aproximadamente 350 
estações da SEMA, da Agência Nacional de Águas (ANA), 

do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastre 
Naturais (CEMADEN), do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), do acordo binacional Argentina-Uruguai (Usina 
Hidrelétrica Salto Grande, no Rio Uruguai) e especialmente 
do sistema elétrico, ao qual correspondem em torno de 70 

do total das estações. “As estações se constituem em uma das 
ferramentas, mas nos valemos de outros instrumentos, como 

modelos meteorológicos, imagens de satélite e radar, por 
exemplo”, esclarece o meteorologista Fernando Lopes, que se 
faz acompanhar de mais uma meteorologista, Cátia Valente, e 
dois hidrólogos, Marcela Nectoux e Lucas Giacomelli, todos 
da equipe Somar – Southern Marine Weather Services Ltda., 

responsável pelas atividades da Sala de Situação. 

Conforme Marcela Nectoux, “o portal, uma das faces de 
comunicação da Sala de Situação, nasceu como uma plataforma 
institucional de alcance preponderantemente interno. Contudo, 

estamos trabalhando numa plataforma interativa, como um 
Centro de Monitoramento que se inter-relaciona com outras 
instituições e programas”. “Entre nossos clientes”, acrescenta 
Lucas, “temos a Defesa Civil como principal, mas atendemos 

outros demandantes e podemos dizer que o grande beneficiado é 
a sociedade como um todo.”

 A Defesa Civil é informada com antecipação de até 72 
horas, o que permite o planejamento e tomada de decisões de 
forma preventiva (enchentes, situações de emergência...). As 
informações igualmente estão disponíveis às mídias sociais e 
se constituem em auxílio aos produtores rurais e urbanos no 

sentido de planejarem suas atividades. Em efetiva operação 
desde fevereiro de 2016, o portal atingira a marca de 99 avisos 

hidrometeorológicos em abril de 2018. 

Pode-se afirmar, salienta a meteorologista Cátia Valente, 
“que a Sala de Situação, nestes três anos de atividade, já se 

tornou referência para os gaúchos, trazendo acentuado nível 
de segurança e conforto, particularmente nos momentos de 

intempéries, que são comuns em nosso Estado. Além da emissão 
de boletins e avisos, são produzidos relatórios especiais de 

eventos hidrometeorológicos críticos e estabelecidos limiares de 
alerta de eventos hidrológicos extremos”.

Os limiares tanto podem ser de atenção quanto de alerta. De 
atenção quando se aproximam de um determinado nível que per-
mite antever enchentes, por exemplo. O nível de extravasão, em 
que as águas saem do leito normal de um rio, já situar-se-ia como 
limiar de alerta. No caso do rio Pardinho, afluente do rio Pardo, 
na localidade popularmente conhecida como Praia dos Folgados, 
em Santa Cruz do Sul, uma régua limnimétrica encontra-se ins-
talada à margem esquerda do rio. Quando “o nível das águas 
chega a 6,86 m, ou seja, a uma cota 29,65, está-se no limite do 
ínicio das inundações na área” (Wenzel, 2012, p. 133), o que 
ilustraria uma situação de alerta.

Parte da equipe que atua 
na Sala de Situação, 
operada pela SOMAR. Da 
esquerda para a direita: 
Marcela Nectoux, 
Lucas Giacomelli e
Cátia Valente. 
(Foto de Gabriel Timm 
Müller, março de 2019)
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Imagem da disponibilização oficial ao público da Sala de Atendimento 
Integrado, em 15 de junho de 2015. Da esquerda para a direita: vice-
governador Paulo Cairolli, secretária Maria Helena Sartori, presidente 
da CORSAN, sr. Flávio Presser, governador José Ivo Sartori, secretária 
Ana Pellini e funcionário Júlio Carvalho, responsável pela área de 
tecnologia da FEPAM. (Fonte: Assessoria de Comunicação da SEMA)

SALA DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Cabe-nos realçar que muitos outros programas, projetos e 
estudos são realizados no âmbito da SEMA/FEPAM/FZB, 

como zoneamentos (potencial eólico, minerário,  silvicultura...), 
avaliações e estabelecimento de diretrizes e condicionantes 

ambientais de desenvolvimento regional, desenvolvimento de 
sistemas de geoprocessamento, de infraestrutura e assim por 

diante, numa gama imprescindível ao zelo ambiental do Estado 
e seu concomitante desenvolvimento socioeconômico. Esses 

programas, projetos e estudos podem ser acessados via endereços 
eletrônicos (sema.rs.gov.br; fepam.rs.gov.br). Igualmente 
encontram-se disponíveis dados estatísticos, conceituais e 

procedimentais acerca dos licenciamentos ambientais e a respeito 
da atuação e atribuições dos órgãos públicos ambientais. 

Contudo, a Sala de Atendimento Integrado se constitui em porta 
aberta para dirimir qualquer dúvida, ao mesmo tempo em que 
facilita  manifestações e contribuições no contexto da SEMA/

FEPAM/FZB na sua relação com a comunidade.

Do ano, a metade. Do mês, o meio. A esperança por um 
ambiente inteiro na rememoração dos 25 anos de 

instalação da FEPAM.

O dia 15 de junho de 2015 amanheceu diferente. Naquela 
manhã, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, exmo. 
sr. José Ivo Sartori, a convite da secretária de Estado sra. Ana 
Pellini, promoveu, na sede da Secretaria Estadual  do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), o encontro de 
sua equipe de governo. Em torno da mesa, adredemente instalada 

no primeiro andar do Edifício União, os secretários de Estado 
ouviram do governador e da secretária os encaminhamentos 
e proposições inaugurativas da nova fase da gestão pública 
ambiental. Concluída a reunião governamental, seguiu-se a 

disponibilização, à comunidade gaúcha, do espaço denominado 
Sala de Atendimento Integrado, bem como da galeria com 

as imagens dos ex-secretários de Estado do Meio Ambiente e 
presidentes da FEPAM.

Em sua fala, o governador reforçou a necessidade de maior 
interlocução do Estado com os demandantes por licenças 

ambientais, ao mesmo tempo em que enfatizou a inquestionável 
premência da preservação ambiental. A secretária Ana Pellini 

relatou o histórico da gestão pública estadual, convidando 
todos os atores, públicos e privados, a se congregarem na busca 

incondicional pela melhor qualidade ambiental do Estado.

Com o acionamento digital do sistema instalado na sala de 
atendimento, foi encerrado o ato público. Estava inaugurada, 

no Centro Histórico da Capital Gaúcha, a Sala de Atendimento 
Integrado da SEMA/FEPAM/FZB, que viabiliza, mediante 

agendamento prévio, o contato direto e resolutivo entre 
os técnicos que analisam os processos ambientais e seus 

demandantes. Experiências e ações no sentido integrativo 
já haviam sido implementadas antes. Lembremos da gestão 
descentralizada, do Sistema Integrado de Gestão Ambiental 

(SIGA), entre outras iniciativas.
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Entretanto, revestiu-se o evento da condição modificatória. 
Ao fluxo das vertentes anteriores soma-se uma  aproximação 
integrativa com seus avanços, recuos, contradições, conflitos 
conceituais e ideológicos. A Sala atende, considerados os dias 

úteis do ano, a quase dez demandas por dia, em média.

MINERAÇÃO DE AREIA NOS CURSOS MÉDIO 
E BAIXO DO RIO JACUÍ/RS: ZONEAMENTO 

Não foram apenas as denúncias continuadas de extração ina-
dequada de areia no leito do baixo e médio Rio Jacuí que defini-
ram a necessidade e urgência de se disponibilizar um instrumento 
de gestão ambiental calcado no zoneamento. Segundo o analista 
ambiental da FEPAM, engenheiro civil Diego Polacchini Carrillo, 
“as denúncias somam-se às mudanças de comportamento do rio e 
alterações das margens”. Assim, atendendo à demanda, via Ação 
Civil Pública nº 5026100-41.2013.404.7100/RS, foi organizado 
um grupo de trabalho formado por técnicos da FEPAM que pro-
duziu, em 2011, o devido Termo de Referência, no intuito de ins-
truir a contratação de consultoria para contratar o instrumento 
de gestão por zoneamento adequado às atividades de mineração 
de areia nos trechos do rio mais impactados. Acrescente-se que 
em 2013 o Poder Judiciário suspendera significativas operações de 
extração de areia no Jacuí, que só seriam retomadas mediante a 
elaboração do zoneamento ambiental. 

O Termo de Referência de 2011 foi retomado em 2013. Parti-
ciparam da sua revisão técnicos da FEPAM, do Ministério Público 
Estadual e analistas do Ministério Público Federal, da Fundação 
Zoobotânica e do Centro de Ecologia da UFRGS. O novo Termo 
de Referência foi finalizado em janeiro de 2014. Por questões de 
exequibilidade, foi segmentado em levantamentos topográficos 
e aerofotogramétricos; hidrografia, hidrologia, hidrodinâmica e 
hidrossedimentometria, estudos ambientais e geoprocessamento. 
Com dificuldades de previsão orçamentária, não houve progressos 
quanto à licitação do instrumento de zoneamento. Assim, em de-
zembro de 2015 foi constituído um novo grupo de trabalho com 

o objetivo de maximizar e unificar estudos já existentes, estabele-
cendo as diretrizes gerais, normas, critérios e a metodologia para 
a execução dos trabalhos de zoneamento. Zoneamento que deverá 
ser realizado no trecho entre a barra do rio Vacacaí e a foz do rio 
Jacuí. Três subtrechos foram estabelecidos: “A”, da foz do Jacuí 
até a eclusa de Amarópolis; “B”, da eclusa de Amarópolis até a do 
Anel de Dom Marco; e “C”, da eclusa do Anel de Dom marco até 
a barra do Vacacaí, considerando as áreas transversais de preser-
vação permanente.

Com previsão de execução em até dois anos, os trabalhos de 
zoneamento deverão integrar e interpretar dados obtidos em diag-
nósticos multi e interdisciplinares nos meios físico, biótico e socio-
econômico. Prognósticos e simulações hidrossedimentométricas e 
hidrodinâmicas se somarão aos de erosão das margens, face mais 
visível da extração inconforme e um dos motivos das denúncias. 
Entre os produtos que serão obtidos e entregues constam os mapas 
temáticos primários dos levantamentos e estudos de hidrossedi-
mentometria, geologia, geomorfologia, qualidade da água, fauna, 
flora e socioeconomia. Os mapas temáticos primários devem per-
mitir a geração de mapas intermediários com classificação de sen-
sibilidade ambiental, abrangendo: o aporte sedimentar e regime 
fluvial, contemplando isópacas dos depósitos sedimentares; fauna 
aquática, com ênfase para os habitats de desova e reprodução; 
grau de conservação das APPs, incluindo erodibilidade das mar-
gens; enquadramento  do curso médio e baixo do rio e suas zonas 
de classificação socioambiental. Da análise integrada será gerado 
o mapa de zoneamento ambiental aplicado à mineração de areia. 
À FEPAM coube, conforme documento de 2016 (Termo de Refe-
rência CELIC, versão de setembro de 2016), o acompanhamento, 
avaliação e correções na elaboração do zoneamento ambiental, 
bem como a realização de auditorias periódicas trimestrais.

Realizados os procedimentos e trâmites pertinentes, a empresa 
vencedora da licitação (Profill Engenharia e Ambiente Ltda.) assu-
miu a execução do zoneamento para a atividade de mineração de 
areia nos cursos médio e baixo do rio Jacuí, conforme o contrato 
nº 015/2017, assinado em 24 de novembro de 2017. Em 19 de 
setembro de 2018, a FEPAM realizou um encontro de equalização 
acerca do produto “RT-2 – Levantamentos de Dados Secundá-
rios,” mantendo visitas posteriores in loco e as devidas verificações 
e acompanhamento previstos no contrato.
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Feição da eclusa de Amarópolis. (Santo Amaro, 22 de janeiro de 2019. 
Fonte: fotografia do acervo de Diego Polacchini Carrilo)

os afluentes do Lago avaliados no presente estudo. Consequen-
temente, as cargas poluidoras provenientes, principalmente, dos 
rios Gravataí e Sinos são atenuadas pela influência do rio Jacuí” 
(DORNELES, MIDUGNO ET RODRIGUES, 2017, P. 69).

A própria definição “Lago Guaíba” não se encontra resolvi-
da, preferindo alguns que se trate de um rio, com características 
submersas, à semelhança de um paleocanal. Observe-se que essa 
definição é importante sob diversos aspectos, com consequências 
sobre a delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APPs). 
Trabalho de reconhecido valor científico e informativo, o Atlas 
Ambiental de Porto Alegre nos ilumina no sentido de que o Gua-
íba se constitui em um lago, pois: “1) os rios que nele desembo-
cam formam um delta. Esse tipo de depósito sedimentar ocorre 
quando um volume de água confinado por canais encontra-se com 
um grande corpo de água (...); 2) cerca de 85 % da água do Gua-
íba fica retida no reservatório por um grande período de tempo 
(....); 3) o escoamento da água é bidimensional, formando áreas 
com velocidades diferenciadas, típico de um lago; 4) os depósitos 
sedimentares das margens possuem geometria e estrutura carac-
terísticas de um sistema lacustre; 5) a vegetação da margem é de 
matas de restinga, identificadoras de cordões arenosos lacustres ou 
oceânicos” (Atlas Ambiental de Porto Alegre, 1998, p. 37).

Talvez a expressão “Sistema Guaíba” fosse pertinente, pois 
além do rio Jacuí contribuem para o “Lago Guaíba” importantes 
bacias hidrográficas (subsistemas), como as do Caí, Sinos, Grava-
taí, Antas-Taquari e Vacacaí, além de arroios e sangas. Do ponto 
de vista hidrográfico, o Lago Guaíba, reconhecido pela nomencla-
tura “unidade G80”, abrange um território equivalente a 2.973 
km2, dos quais 547 km2 correspondem ao espelho de água em si. 
Para esse lago são carreados sedimentos de diferentes granulome-
trias e texturas, como areias, siltes e argilas. As condições deposi-
cionais, orientadas para a Laguna dos Patos, são controladas pelo 
nível de energia das correntes e das ondas, com significativas in-
fluências dos ventos e do próprio recorte geomorfológico do ;ago. 

Isso preliminarmente posto, associado à demanda por areia, le-
vou à elaboração dos Termos de Referência com a finalidade de se 
dispor de uma planta de zoneamento, até porque se estará agindo 
preventivamente, uma vez que é sempre prudente conhecer melhor 
para só então agir – ou seja, se viável, extrair areia do Lago Gua-
íba. No caso, estaria se procedendo inversamente ao que ocorreu 

LAGO GUAÍBA: ZONEAMENTO AMBIENTAL
A busca por novas fontes de insumos construtivos, particular-

mente de areia, tem desafiado não apenas os empresários do setor 
minerário, como pesquisadores e a sociedade em geral. Tornou-se 
flagrante, especialmente desde 2013, a dependência que a região 
metropolitana mantém em relação ao suprimento de areia origi-
nária do baixo e médio rio Jacuí. Nos últimos anos, embora isso 
venha de longe, os olhos estendem-se sobre o Lago Guaíba como 
possível manancial fornecedor de areia, ao mesmo tempo em que 
preocupações relativas ao abastecimento urbano de água se avolu-
mam a par das possíveis deposições de metais pesados e compos-
tos diversos, como gasosos, ainda muito pouco conhecidos, sobre-
tudo em suas correlações interativas. Lembremos o forte aporte de 
efluentes e esgotos carreados para o leito do Lago Guaíba. Aporte 
que não é homogêneo, pois, segundo estudo da influência da carga 
orgânica e de nutrientes das águas em porção da margem leste do 
Guaíba (entre a foz do Rio Gravataí e o cais Mauá), a partir dos 
parâmetros de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Deman-
da Química de Oxigênio (DQO), Escherichia coli, fósforo total, 
nitrogênio amoniacal e oxigênio dissolvido (OD), “constatou-se 
que a qualidade da água no lago Guaíba é condicionada, predo-
minantemente, pelo aporte de carga oriunda do rio Jacuí, que é o 
recurso hídrico que apresenta a melhor qualidade de água, dentre 
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Momento de almoço 
para a geóloga Cátia 

Luisa Gayer Vaghetti, 
quando da vistoria 

aos trabalhos de 
levantamento sísmico 

realizados no Lago 
Guaíba. (Barra do Ribeiro, 

4 de outubro de 2018)

com o médio e baixo Jacuí, explorado em um nível superior ao 
conhecimento que dele temos.

Foram elaborados Termos de Referência para a contratação 
de empresa prestadora de serviços especializados, incluindo os de 
sondagem e geofísica, sob o enfoque estratigráfico e de toxicidade. 
O objetivo preponderante se atém à determinação da espessura do 
pacote sedimentar – com espessura a partir de 0,30m – presente 
em sub-superfície a partir do leito de fundo, bem como a determi-
nação da composição química no intuito de se avaliar possíveis 
contaminações do pacote deposicional.

Trabalho de amostragem (testemunho de sondagem) no Lago Guaíba. 
No ocasião, os analistas ambientais Rafael Fernandes e Silva e 
Fernando Scotta acompanham o 125º furo de uma malha de sondagem 
de 126 perfurações. (Porto Alegre, abril de 2019. 
Foto de Rafael Midugno)

Conforme especificado no Termo de Referência (Processo Ad-
ministrativo nº 18/0500-0000928-2), os trabalhos encontram-se 
em andamento. Em janeiro de 2019, a empresa vencedora da con-
corrência licitatória (Belov) apresentou à FEPAM os resultados de 
campanha geofísica realizada entre os dias 28 de setembro e 10 de 
outubro de 2018, abrangendo 14 linhas longitudinais Norte-Sul, 
perfazendo 239 km e 20 linhas transversais Leste-Oeste, estendi-
das por 242 km com espaçamento de 2 km. Foram constatadas 
(Relatório nº 01.HID.021/18-RE.001-RO, de janeiro de 2019) 
unidades “sismofaciais”, compostas por embasamento rochoso, 
pacotes arenosos, depósitos de lama e gás. 

A expressão “sismofaciais” se coaduna com a realidade sistê-
mica do Lago Guaíba, constituindo-se em valioso processo cogni-
tivo das interações ambientais que se processam nesse importante 
cenário natural/artificial, pois as marcas (“rugosidades”) culturais, 
econômicas e sociais de boa parte do território gaúcho encontram-
-se impressas na espacialidade “Lago Guaíba”.

Imagem do Lago Guaiba e de Porto Alegre a partir da Ilha da Pintada.   
Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2019. (Fonte: acervo FEPAM)
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III – EVENTOS BALIZADORES

“Ao longo de sua existência, a FEPAM foi exigida pela co-
munidade gaúcha em situações delicadas e preocupantes, 
para que mostrasse seu trabalho com seriedade e conduta 
ética, e assim o fez respondendo de forma contundente, 
implementando as ações necessárias com atitudes respon-
sáveis” (Emerson Klimach dos Santos, Presidente da CO-
PAM – Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral na FEPAM, 2019).

“A FEPAM precisa tomar a iniciativa de se repensar, antes que 
alguém a repense” (Nilvo Luiz Alves da Silva, presidente da FE-
PAM, 2014).

Para o presente estudo elegemos os eventos, episódios ou acon-
tecimentos que podem ser considerados significativos e demarca-
tórios de determinados períodos ou definidores de mudanças no 
processo de gestão da área ambiental no Rio Grande do Sul, no 
país e em âmbito internacional.

III.1 – NO RIO GRANDE DO SUL
Entre outros, os seguintes episódios balizaram a percepção am-

biental no Estado: fator Borregaard/Riocell, Polo Petroquímico, 

Hermenegildo, barco à deriva no Guaíba, “invasão” de prédio pú-
blico (Laboratório de Biologia), embargo do transporte de cargas 
perigosas em Pelotas, interdição de curtumes, agrotóxicos fora de 
condições de comercialização, primeira prisão da causa ambiental, 
Rota do Sol (primeira audiência pública) Bahamas, transgênicos, 
introdução de espécies exóticas, resíduo hospitalar no Santa Tecla, 
zoneamento ambiental para atividade de silvicultura, mortandade 
de peixes no Rio dos Sinos, dragagem de areia no Jacuí, a opera-
ção conhecida como Concutare e o processo de extinção da Fun-
dação Zoobotânica do RS (FZB).

FATOR BORREGAARD/RIOCELL
No dia 4 de novembro de 1971, a Equipe de Engenharia Sani-

tária do Estado emitiu parecer favorável à instalação da Indústria 
de Celulose Borregaard S/A. O documento descreve de forma su-
cinta as características do empreendimento, concluindo com um 
parecer que incluiu algumas considerações que denotam cautela, 
enquadrando o documento na condição de preliminar.
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Informação 546/71, emitida pela Equipe de Engenharia Sanitária, em 
4 de novembro de 1971.
(Fonte: Acervo da Biblioteca da FEPAM. Seção de Engenharia 
Sanitária. Informações 521 a 681. 1971)
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racterístico dos gases poluente, particularmente do H2S” (SCH-
NARNDORF, p. 5-6).

Quanto ao processo de poluição do Guaíba, Werner ressalta 
que “pode-se afirmar que ao longo da zona de lançamento da Bor-
regaard haverá, no canal, uma zona de degradação intensa, moti-
vada pela elevada carga poluidora, concentrada em ponto único 
de lançamento” (SCHNARNDORF, p. 8).

Nas conclusões finais de seu relatório, o engenheiro Werner 
afirma que:

Não existem meios ou evidências que permitam assegurar 
que a operação da Fábrica de Celulose da Borregaard pos-
sa determinar níveis de poluição, tanto atmosférica como 
hídrica, condenáveis a priori.
Somente medições sistemáticas e planejadas, em futuro, 
poderão estabelecer um quadro real do verdadeiro grau 
de poluição, face aos diferentes fatores meteorológicos e 
hidrológicos em jogo.
Deve-se reconhecer que houve preocupação inicial da Bor-
regaard, no sentido de amenizar os efeitos nocivos dos re-
síduos industriais do processo.
Do acima exposto, somos de parecer que se deva aprovar, 
preliminarmente, o Relatório apresentado pela Indústria 
de Celulose Borregaard, sem prejuízo de futuras medidas a 
serem tomadas após o início de operação da Fábrica (SCH-
NARNDORF, p. 8). 

O nome Borregaard permanece até hoje como o de uma em-
presa que empestava o ar dos gaúchos, especialmente dos porto-
-alegrenses. Tanto que o secretário estadual da Saúde, Jair Soares, 
chegou a interditar a fábrica do dia 6 de dezembro de 1973 até 14 
de março de 1974. 

O destino da Borregaard seguiu curiosa coincidência. Em 1965, 
mesmo ano em que o Conselho de Controle da Poluição das Águas 
agregou o cuidado com o ar, o piloto Solon Tavares, depois pre-
feito de Guaíba e deputado estadual, teria escutado uma conver-
sa num restaurante na Venezuela. Os vizinhos de mesa tratavam 
da instalação de uma fábrica de celulose na América Latina. De 
pronto Solon Tavares convidou os empresários para conhecerem 
Guaíba, cidade em que a empresa veio a se instalar. Posteriormen-

O parecer favorável da Equipe de Engenharia Sanitária valeu-
-se do relatório redigido por Ruy Torres em 12 de agosto de 1970 
(TORRES, 1970). O documento descrevia o processo industrial e 
fazia considerações a respeito dos efluentes aéreos e líquidos, seu 
controle e tratamento, tendo anexado o diagrama simplificado do 
processo e uma planta de localização. O referido documento foi 
analisado pelo engenheiro Werner Franz Schnarndorf e obteve o 
acordo do dirigente da Equipe de Engenharia Sanitária, engenhei-
ro Mozart Lopes Barcellos. 

Em sua análise e julgamento, o engenheiro Werner diz:

No que tange ao processo de fabricação adotado pela Bor-
regaard – processo sulfato pode-se afirmar, que se trata de 
processo moderno e eficiente, que além de visar a mais alta 
produtividade industrial também procura minimizar a ge-
ração de poluentes.
No entanto, não se pode deixar de consignar que devido ao 
porte da fábrica estes poluentes, apesar de atenuados pela 
eficiência do processo, venham a se constituir em valores 
significativos e altamente inconvenientes às condições de 
bem-estar do meio ambiente.
Estes inconvenientes, seguramente, não teriam o mesmo 
significado se a fábrica estivesse localizada bem mais a ju-
sante do estuário do Rio Guaíba e, portanto, em local mais 
afastado das cidades de Porto Alegre e Guaíba.
Sua atual posição, porém, estabelece riscos que podem ser 
assim sintetizados:
– poluição atmosférica da cidade de Guaíba;
– poluição atmosférica da cidade de Porto Alegre;
– poluição das águas do Rio Guaíba e, eventualmente, de 
suas margens (SCHNARNDORF, p. 2).

 Werner, em sua análise em relação à poluição atmosférica, 
após considerar características e nocividades do gás sulfídrico, di-
óxido de enxofre e mercaptanas, bem como sua relação com a 
direção dos ventos, em tom conjetural relata: “Restam os casos 
com ausência de vento, e com ventos do quadrante Oeste. Este 
último caso parece-nos o mais grave. Nestas ocasiões acreditamos 
que dificilmente deixaremos de sentir, em P. Alegre, o cheiro ca-
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te a Borregaard/Riocell encaminhou projeto de duplicação, o que 
novamente gerou uma intensa polêmica ambiental, tema que será 
tratado logo adiante.

Indiscutivelmente, a instalação da fábrica de celulose às mar-
gens do Guaíba reforçou a necessidade de ampliação do cuidado 
com as questões ambientais, ainda mais se atentarmos para o que 
estava acontecendo no mundo e no país. Não que a preocupação 
com o meio ambiente tenha nascido no período a que nos ate-
mos, mas há que se reconhecer que a instalação da Borregaard 
promoveu uma acirrada discussão em torno do tema.

Cláudio Dilda, ex-presidente da FEPAM, acredita que “a fábri-
ca de celulose serviu de fator de impulso da área ambiental, pois a 
então Borregaard atingia indistintamente a todos, razão pela qual 
o então governador Jair Soares esteve envolvido diretamente na 
interdição da papeleira” (Informação verbal).

Como visto anteriormente, ficou celebrizado negativamente o 
mau cheiro da norueguesa Borregaard, instalada de frente para 
Porto Alegre, na vizinha cidade de Guaíba. A fábrica de celu-
lose entrara em operação a 19 de março de 1972, tendo sido 
inaugurada três dias antes, e com ela o nauseabundo odor de 
enxofre, que se intensificava com o rumo dos ventos sul e sudes-
te que atravessavam o Guaíba, inundando a capital e arredores 
com um cheiro de “repolho azedo”, como era identificado por 
seus moradores e visitantes. Ironicamente, havia sido no evento 
internacional de Estocolmo, em 1972, que o Brasil se posiciona-
ra favorável a novos investimentos, relegando para um segundo 
plano a geração de poluição.

O mau cheiro uniu imprensa, políticos e sobretudo a popu-
lação, investindo a luta ambiental como apta a evitar consequ-
ências tão funestas, a ponto de não se poder abrir as janelas das 
casas. Os ambientalistas, não raro considerados “bichos-grilos” 
ou malucos verdes, passaram a ser vistos de outra forma. O que 
surgiu como um problemão transformou-se em alavanca para o 
avanço da luta ambiental.

O fato é que a FEPAM e antes o DMA foram duramente tes-
tados nesse episódio. A Borregard optara por negociar a empresa 
para o Montepio da Família Militar, em 1975, ocorrendo a mu-
dança de denominação para Rio Grande Companhia de Celulose 
do Sul. Em crise, o Montepio não tardou em suspender os inves-

timentos na Celulose. Estava formado o ambiente para surgir a 
Riocell S/A, o que ocorreu em 1982, com a junção dos esforços 
da Klabin, Votorantim e Ioschpe. Consciente de que haveria que 
se mudar o processo de branqueamento, a Riocell optou pela uti-
lização de dióxido de cloro e peróxido de hidrogênio em substi-
tuição ao famigerado cloro molecular, originalmente empregado. 
Foi a 18 de junho de 1987, data em que a Riocell requereu junto 
ao DMA licença ambiental para ampliar a produção de celulose, 
que o clima esquentou. Como permitir a ampliação de uma ativi-
dade tão ferrenhamente contestada, especialmente pelos ambien-
talistas? Ainda em 1987, no dia 21 de julho, o DMA exigiu da 
empresa requerente a apresentação do EIA/RIMA. Praticamente 
um ano depois, no dia 22 de junho de 1988, a Riocell entregou o 
Estudo de Impacto Ambiental. Em 60 dias, o DMA tornou público 
o Relatório de Impacto Ambiental.

Após 34 dias de publicização do RIMA, a AGAPAN mani-
festou sua discordância com o relatório e solicitou a rejeição da 
concessão da Licença Prévia pretendida pela Riocell. Em docu-
mento de 18 de outubro de 1991, assinado por seu presidente, 
José Celso Marques, a AGAPAN (Associação Gaúcha de Proteção 
ao Ambiente Natural) conclui por exigências de maior amplitude 
de análises, abrangendo não apenas água e lodos, mas também 
análises em peixes, moluscos e tecidos humanos em toda a área 
de influência da Riocell; um estudo de alternativas de ampliações 
sem emissões de ultravenenos; que fossem ouvidos o ambientalista 
José Lutzenberger e contratado o dr. Donald Barnes, como con-
sultor autônomo, e que a Riocell disponibilizasse todos os dados 
sobre tilápias, carpas e carás. Contudo, a conclusão mais incisi-
va ficou assim expressa: “A AGAPAN não aceita a duplicação da 
Riocell nos termos em que está colocada, mormente em vista dos 
resultados preliminares do monitoramento de dioxinas e furanos” 
(AGAPAN, 1991, p. 14).

Os ânimos anteriormente acirrados se convulsionaram. O 
DMA voltou a solicitar informações técnicas junto à Riocell no 
tocante às emissões atmosféricas, pois o cheiro de repolho azedo, 
ou ovo podre, era o que determinava fortemente as relações con-
turbadas da empresa com a sociedade. Recebidas as informações, 
o DMA liberou a Licença Prévia para atividade de implantação de 
uma unidade de cloro-soda, no dia 23 de janeiro de 1989.
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Licença Prévia 02/89 para implantação da unidade de cloro/soda da 
Riocell S/A.
(Fonte: Arquivo da Biblioteca da FEPAM)

Um ano e meio depois, em 16 de agosto de 1990, o DMA emitiu 
a LP (Licença Prévia) de ampliação da planta de celulose de Guaíba.
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Licença Prévia 01-90-DL, de 16 de agosto de 1990, autorizando
a ampliação da planta de celulose da Riocell (1990).
(Fonte: Arquivo da Biblioteca da FEPAM)

Depois de alguns meses de relativa calmaria, os ânimos vol-
taram a se alterar. Foi quando, em 8 de fevereiro de 1991, a Co-
missão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre solicitou à FEPAM (o DMA, em 4 de junho de 1990, 
fora guindado a Fundação) que organizasse uma audiência pú-
blica para discutir o licenciamento que viabilizaria a ampliação 
da Riocell. Duas audiências foram realizadas, a primeira na data 
de 18 de outubro de 1991, em Guaíba, e a segunda em 13 de 
fevereiro de 1992, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Co-
ordenada pelo dr. Paulo Régis Rosa da Silva, procurador jurídico 
da FEPAM, a reunião de Porto Alegre foi acirrada, chegando a ser 
tumultuada. Após a abertura dos trabalhos, feita pelo vereador 
Dilamar Machado, presidente da Câmara, houve a manifestação 
do geólogo Luciano Teodoro Marques, diretor-presidente da FE-
PAM, seguida da fala do governador do Estado, sr. Olívio Dutra. 
Após a saudação inicial, ele foi contundente: 

Entendemos que esta duplicação não interessa à maioria 
da população da região. Somos, portanto, contrários a 
esta duplicação, respeitando as opiniões divergentes, tendo 
também consciência dos estudos feitos por técnicos de re-
nome internacional, mas queremos dizer que esses estudos 
são preliminares. A comunidade científica da região e do 
Estado não tem consenso a respeito de que esses estudos 
sejam definitivos. Nós temos consciência de que a Riocell 
mesmo, com toda a tecnologia que tem empregado, os im-
pactos no meio ambiente vêm provocando prejuízos no 
meio ambiente da região, e com a duplicação da planta 
esses prejuízos seriam duplicados. E queremos dizer tam-
bém que estranhamos que para a duplicação da planta da 
Riocell se estejam aportando 800 milhões de dólares, en-
quanto o Governo do Estado, junto com vários municípios 
da região abrangida pela bacia hidrográfica do Guaíba, 
estamos no Projeto Rio Guaíba, postulando com muito 
sacrifício para que cheguem aqui 220 milhões de dólares, 
para buscar despoluir a bacia hidrográfica do Guaíba, que 
se compõe de uma vasta região, que ocupa mais de 2//3 
do Estado e vários municípios. Estamos nos credenciando 
junto ao Banco Mundial para recebermos 220 milhões de 
dólares. Enquanto isso, uma única empresa, a Riocell, vai 
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ter um aporte de 800 milhões de dólares para duplicar uma 
planta para poluir o rio. Por mais estudos técnicos que nos 
tragam, na verdade polui hoje, a duplicação vai aumentar 
este grau de poluição, por mais que se aumente os cuidados 
que esta empresa tem que ter para que este impacto seja 
diminuído (Audiência Pública – notas taquigráficas) (POR-
TO ALEGRE, 1992, p. 5-6). 

Seguiram-se manifestações a favor e contra a duplicação da 
planta de celulose em clima de ânimos exaltados, a ponto de, ao 
final da audiência, tanto seu coordenador quanto o presidente Lu-
ciano Marques insistirem no pedido por calma e ordem na saída.

Um dos pontos mais discutidos, também durante a audiência, 
foi o resultado de análises químicas que o professor alemão Pe-
ter Krauss, do Instituto de Química Orgânica da Universidade de 
Tübingen, havia realizado. Os resultados acusaram a ausência de 
dioxinas no Guaíba, algo em que muito poucos acreditaram. As 
conclusões desse estudo, contidas no documento “Concentrações 
de dioxinas em amostra de água e de sedimentos do sistema do 
Rio Guaíba sob consideração principal da influência da Fábrica de 
Celulose Riocell”, estão a seguir transcritas:

Pelas medições realizadas nas três amostras na saída do 
clarificador da RIOCELL, resulta que não existe nenhu-
ma contribuição por parte da RIOCELL na poluição de 
PCDD/PCDF no sistema do rio Guaíba. A origem da pre-
sença de PCDD/PCDF no ponto de lançamento da RIO-
CELL no Guaíba não é clara. Pode-se atribuir a isso o fato 
de se ter amostrado somente um dia em abril ou a uma 
outra fonte não conhecida (FEPAM, 1992).  

O relatório apresentado pelo prof. Peter Krauss, datado de 
1991, pode ser considerado um dos elementos de maior descon-
forto e desacordo quando do debate sobre a ampliação das insta-
lações da RIOCELL.

Conclusão do texto, em língua portuguesa e no original em alemão, 
do relatório do Prof. Peter Krauss.
(Fonte: Arquivo da biblioteca da FEPAM)
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Anos mais tarde, em 2005, o dr. Flávio Lewgoy, aos 80 anos de 
idade, em entrevista a respeito dos processos de branqueamento 
da celulose, confirma sua luta quando da instalação da Borregaard 
ao afirmar que:

É uma barbaridade o despejo de organoclorados, os AOX. 
São cancerígenos. As dioxinas, que são um dos AOX, são 
venenos em quantidades incrivelmente baixas. Precisaram 
inventar novas unidades para eles: trilionésimo de grama, 
quadrilionésimo de grama. E a argumentação deles é que 
as dioxinas atingiram quantidades extremamente baixas. 
Mas a verdade é que não são medidas. E além das dioxi-
nas tem outros organoclorados, dezenas, talvez centenas, 
muito nocivos à saúde. A toxicologia moderna não aceita 
o argumento de que as quantidades são baixas. Porque a 
água de consumo, leite, refrigerantes, tudo isso é com água 
tratada do rio. Então são décadas de ingestão de microve-
nenos que no fim das contas vão causar danos bem palpá-
veis (LEWGOY, 2005, p. 5).

A FEPAM foi interpelada pela Coordenadoria das Promotorias 
de Defesa de Ação Comunitária em 9 de abril de 1992. Nesse cli-
ma, no dia 27 de maio de 1992, o próprio governador do Estado 
promoveu a entrega à Riocell da Licença Prévia para ampliação 
do processo produtivo de celulose. A FEPAM foi acusada de co-
nivência espúria com a Riocell, sendo inclusive sugerida a criação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para avaliar a 
situação. Vale lembrar que a FEPAM instalou dentro da Riocell 
um sistema de coletas para testar os efluentes líquidos e gasosos 
e se mantinha muito atenta a tudo que se passava com a Riocell, 
exigindo constantemente as providências cabíveis e o empenho, 
em diversos momentos, de muitas pessoas, como o demonstra a 
ata da reunião do dia 22 de maio de 1992. 
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Ata da reunião sobre análise do EIA/RIMA RIOCELL 
de 22 de maio de 1992. (Fonte: Biblioteca da FEPAM.)
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Como relator da Subcomissão Legislativa que tratou da am-
pliação da Riocell, o então deputado Sérgio Jockymann (1992) 
descreve em seu parecer o que ocorreu nesse período. No capítulo 
XI do parecer, diz o deputado: 

O nome de Fundação Estadual de Proteção Ambiental es-
conde uma realidade bem menos pomposa. A FEPAM está 
mal instalada, trabalha em condições precárias, sofre de 
uma falta crônica de pessoal e vive do talento e da boa 
vontade de seus funcionários (que, para variar, são mal pa-
gos). Como pode uma entidade nessa situação enfrentar 
um problema tão complexo como o controle de efluentes 
da Riocell. O caso do mau cheiro é um bom exemplo dos 
métodos da FEPAM (JOCKYMANN, 1992, p. 19). 

Quanto às recomendações, o relator propõe a elaboração do 
Código Estadual de Meio Ambiente e a criação do Conselho Esta-
dual do Meio Ambiente. 

Mesmo com a mudança de nome para Riocell e Companhia 
de Celulose do Sul, sempre que surgia um odor desagradável, 
alguém lembrava o cheiro de couve azeda ou de ovo podre da 
Borregaard. Entre os fatos misteriosos que moveram o desen-
rolar da Borregaard/Riocell, narram-se o sumiço de documen-
tos, inclusive o da CPI. 

Nem o presidente da Assembléia Legislativa, Cézar Schir-
mer, sabia, mas a CPI da Borregaard, uma investigação 
que revelava tudo sobre a antiga empresa, foi furtada do 
arquivo da Assembléia. Um parecer que desaconselhava a 
instalação da indústria onde ela acabou sendo colocada fi-
cou sumido até que a fábrica já estivesse irreversivelmente 
construída e em operação. O último golpe dos duendes do 
caso Borregaard/Riocell foi dado no computador pessoal 
do deputado Sérgio Jockymann. Seu parecer – o mesmo 
que hoje será apreciado na Comissão de Saúde – evapo-
rou do disquete. Ele precisou escrever de novo as 47 pági-
nas. O personagem mais controverso deste debate também 
rompe o silêncio: José Lutzenberger vai falar pela primeira 
vez de sua desconfortável posição nesta briga. Ele ostenta 
ao mesmo tempo dois papéis antagônicos. Foi o primei-

ro ecologista a bradar contra a antiga Borregaard e hoje é 
um dos maiores defensores da Riocell. Atualmente, 80% 
da renda mensal de Lutzenberger vem daquela empresa. 
Há muita desinformação neste assunto tratado de modo 
a valorizar o lado político e minimizar critérios técnicos. 
Os descaminhos da contenda partem do próprio título: 
a palavra duplicação é um equívoco. Assentada a apenas 
oito quilômetros em linha reta do centro de Porto Alegre, 
a Riocell pretende aumentar sua produção de celulose de 
300 mil para 720 mil toneladas anuais – um incremento de 
140%. É bem mais do que uma duplicação (CADERNO, 
1992, p. 41).

Os anos se passaram e mudanças ocorreram. A empresa atual-
mente denomina-se CMPC – Celulose Riograndense. Quando da 
apresentação do case da Celulose Riograndense, durante o 2º Fó-
rum Internacional de Mudanças Climáticas das Cidades de Baixo 
Carbono (Porto Alegre, 23/04/2013), o sr. Clóvis Zimmer realçou 
o significativo trabalho desenvolvido por Lutzenberger, resgatan-
do qualquer interpretação equivocada a esse respeito.

Não se pode deixar de realçar que a CMPC Celulose Riogran-
dense veio a gravar uma área de 2,4 mil hectares de terras com 
vegetação nativa, com o sinete da perpetuidade: a Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural (RPPN) na Fazenda Barba Negra, 
de 10,6 mil hectares, no município de Barra do Ribeiro (RS). A 
localização da fazenda é privilegiada por se situar na península en-
tre a Lagoa dos Patos e o Lago Guaíba, menos de 50 km ao sul de 
Porto Alegre. A área é pródiga em biodiversidade, constituindo-se 
em verdadeiro santuário ambiental. A propriedade foi adquirida 
em 1972 pela Indústria de Celulose Borregaard S/A. A reserva, em 
1976, passou para a Rio Grande – Companhia de Celulose do Sul, 
para a Riocell S/A em 1985, em 2000 para a Klabin Riocell S/A, 
em 2003 para a Aracruz Celulose S/A e, finalmente, a partir de 
2009 para a CMPC – Celulose Riograndense.

No dia 8 de agosto de 2013, a CMPC lançou a pedra funda-
mental de uma nova ampliação da empresa. A expansão, entre 
outras implantações, prevê a implementação de uma nova linha de 
produção de celulose junto à unidade de Guaíba. O investimento 
está avaliado em R$ 5 bilhões, com a geração de 4,1 mil novos 
empregos diretos e  20.000 indiretos.
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POLO PETROQUÍMICO DO SUL
Quando das notícias de implantação do terceiro Polo Petro-

químico brasileiro, fizeram-se imediatas as preocupações com os 
possíveis efluentes que seriam gerados. Preocupação que aumen-
tou com a decisão de instalar o Polo a montante da cidade de 
Porto Alegre, ou seja, os poluentes poderiam facilmente chegar 
ao Guaíba, uma vez que o Rio Caí, junto ao qual se instalaria 
o Polo, na cidade de Triunfo, receberia os efluentes produzidos. 
Contudo, tratava-se de uma preocupação difusa, pois pouco se 
conhecia do que seria o complexo petroquímico. Assim, no dia 27 
de agosto de 1975, no 28º Encontro Ordinário do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico (CDE), da Presidência da República, 
foi decidida a implantação no Rio Grande do Sul. Percorria o país 
forte sentimento de descentralização das atividades industriais e a 
necessidade de substituição das importações. Por outro lado, um 
qualificado anteprojeto foi apresentado pelo governo gaúcho para 
receber o empreendimento. Objetivando coordenar as atividades 
governamentais atinentes à instalação do Polo, foi criado, em 15 
de janeiro de 1976, através do Decreto número 24.386, o Conse-
lho de Implantação do Polo Petroquímico do Estado do Rio Gran-
de do Sul (CONPETRO). Ficou a cargo da Secretaria Executiva 
do CONPETRO a coordenação dos subprogramas que envolviam 
recursos humanos, infraestrutura social e física, o desenvolvimen-
to de indústrias de transformação, bem como a implantação dos 
projetos  de construção civil, máquinas e equipamentos e  a viabi-
lização dos instrumentos de proteção ambiental.

Em sua proposta de execução dos serviços licitados pelo edital 
de concorrência nº 02/77 – CONPETRO, a empresa Serete S.A. 
Engenharia, ao comunicar que obteve o apoio de uma equipe da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comandada pelo pro-
fessor Ludwig Buckup, acrescentou logo adiante: 

Todos esses cuidados talvez possam parecer desne-
cessários, haja vista que os outros Polos Petroquími-
cos instalados no Brasil não tiveram sua implantação 
precedida por cuidadosos estudos do tipo daqueles 
ora solicitados pela CONPETRO; todavia, esse não 
é o caso em que se apresenta o Polo Petroquímico do 
Rio Grande do Sul, na medida em que a degradação 
do meio ambiente conscientizou as autoridades e a 

população local a lutarem contra alguns efeitos co-
laterais negativos do “progresso” e a reconhecerem 
a necessidade de dar ênfase aos estudos de impacto 
ambiental e de medidas preventivas (SERETE EN-
GENHARIA, 1977, p. 3).

Em novembro de 1979, o CONPETRO e o Consórcio Nacio-
nal de Engenheiros Consultores apresentaram um relatório-síntese 
dos estudos das condições ambientais e do impacto representado 
pela implantação e funcionamento do Polo Petroquímico no Rio 
Grande do Sul. Entre as conclusões é relatado que:

A maior preocupação em relação ao lançamento dos 
efluentes do Pólo, a montante de captações para abaste-
cimento, reside no possível efeito sinergístico de diversos 
compostos, ainda que em baixas concentrações; no perigo 
de acumulação de Cd e Hg (este se houver no efluente) na 
cadeia trófica; e o potencial efeito carcinogênico de algu-
mas substâncias. Se bem que pouco prováveis, nas concen-
trações previstas no efluente e no rio, estes possíveis efeitos 
causam justificada preocupação (CONSÓRCIO NACIO-
NAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES, 1979, p. 2).

Triunfo fica perto de Canoas, onde está instalada a Refinaria 
Alberto Pasqualini (REFAP), que poderia fornecer matéria-prima. 
Triunfo estava próxima da Região Carbonífera, além de geográ-
fica e logisticamente bem aquinhoada. Igualmente as condições 
ambientais foram levadas em conta. A posição geográfica per-
mitiria condições favoráveis ao controle ecológico. Assim sendo, 
tornou-se possível elaborar um Plano Diretor que compatibilizasse 
empreendimentos considerados de primeira, segunda e terceira ge-
ração. A COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul S.A., cons-
tituída em 1976, teve como objetivo implantar e operar a Central 
de Matérias-Primas do Polo. Complexo de primeira geração, a 
COPESUL produz por craqueamento, a partir da Nafta, fornecida 
pela REFAP, produtos básicos como eteno, propeno, butadieno, 
benzeno, tolueno e xilenos. Por sua vez, esses produtos conside-
rados básicos permitem que as indústrias de segunda geração os 
transformem em polietilenos de alta e baixa densidade, polipropi-
leno e tantos outros. Destes, as indústrias de terceira geração po-
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dem obter produtos já de consumo final, como embalagens, sacos 
plásticos, pneus, tubos e conexões, componentes para aparelhos 
eletrodomésticos e montadoras automobilísticas, entre um univer-
so de possibilidades. Assim sendo, a localização da área do Polo 
levou em conta a proximidade em distância inferior a 30 km da 
Refinaria Alberto Pasqualini e pouco mais do Aeroporto Salgado 
Filho, além da ferrovia instalada e do acesso ao rio Caí, entre ou-
tros fatores.

O complexo instalado em Triunfo, envolvendo uma área de 
3.600 hectares, recebeu desde o início um cuidado especial com 
a proteção ambiental, com o estabelecimento de rígidos padrões 
de emissão e criação de legislação específica. O Polo se encontra 
inserido num contexto paisagístico de proteção vegetal, que inclui 
cortinamento vegetal, manutenção e desenvolvimento da ornito-
fauna e ictiofauna a par do esmero no que tange ao tratamento 
dos efluentes. Os efluentes líquidos, o recebimento e disposição 
de resíduos sólidos e o tratamento da água estão sob encargo e 
responsabilidade da CORSAN/SITEL, Sistema Integrado de Tra-
tamento de Efluentes Líquidos do Polo Petroquímico do Sul, desde 
1978. No ano seguinte, em 1979, a Secretaria da Saúde e Meio 
Ambiente criou norma técnica que estabelece critérios e padrões 
para o tratamento dos efluentes e resíduos do Polo. Em 1976 ha-
via sido estabelecido, pelo Decreto-Lei  3601, o impedimento de 
lançamento de qualquer efluente líquido na rede hídrica da bacia 
do Guaíba. O Decreto-Lei 3601 foi substituído em 1982 pela Lei 
7.691, de 7 de julho, que estabelece a obrigatoriedade da disposi-
ção final dos efluentes líquidos do Polo no próprio território deste, 
após rigoroso tratamento, confirmando a proibição de lançamento 
direto ou indireto nos recursos hídricos da região. Essa medida se 
tornou necessária para dirimir as dúvidas da população quanto à 
nocividade do lançamento de efluentes a montante das áreas de 
captação de água da região metropolitana, bem como esclarecer o 
debate que se fazia sobre alternativas de disposição final dos rejei-
tos em emissário submarino ou emissário até a Ponta da Formiga, 
situações duramente questionadas pela população. O conjunto das 
medidas, sistemas de controle e proteção ambiental implantadas 
permitiu que:

Tendo sido cercado de forte pressão ambientalista contrá-
ria ao empreendimento, o Polo Petroquímico nasceu com 

a determinação de assegurar o menor impacto ambiental 
possível na região. Esta determinação foi responsável por 
uma série de medidas implantadas desde o projeto do em-
preendimento, a nível governamental e empresarial, bem 
como o rígido controle de todas as atividades ao longo do 
seu desenvolvimento, o que resultou em um dos complexos 
petroquímicos mais eficientes em termos de controle am-
biental a nível mundial (CSD-GEOKLOCK, 1996, p. 16).

Vários servidores da FEPAM têm mantido relação técnica con-
tinuada com o Polo. Originário da FEE, Joaquim Machado traba-
lha no Polo Petroquímico desde 1977. “No polo já se passaram 
quatro gerações. Estou aqui até hoje”, lembra Joaquim. Com mui-
to orgulho, ele define: “Hoje o Polo Petroquímico é considerado 
referência mundial em controle ambiental” (Informação verbal). 
André Milanez, então chefe do SEAMB, cita as inovações que fo-
ram promovidas: “O Polo teve um estudo de impacto ambiental 
antes de se usar o termo EIA/RIMA” (Informação verbal). Por 
sua vez, Sérgio Rohde, um dos pioneiros do DMA no Polo, re-
corda das dificuldades logísticas enfrentadas quando da instala-
ção: “Éramos marmiteiros. Lembro do quanto era complicado o 
deslocamento até o Polo, tínhamos à disposição um Fusca e uma 
Kombi, uma vez que o ônibus, que nos levava no início, tivera seu 
contrato encerrado. Os veículos quebravam e ficávamos à mer-
cê de alguma carona. A alimentação era muito difícil no começo. 
Mas tudo valeu a pena” (Informação verbal).

Já no final de 1982, o DMA, depois FEPAM, marcou presença 
permanente no Polo, através da instalação de um posto avançado 
dentro da área, responsabilizando-se pelas atividades, que com-
preendem licenciamento ambiental, normalização, fiscalização 
e monitoramento dos efluentes líquidos, sólidos e gasosos, bem 
como os cuidados com o lençol freático, solo e ambiência geral. 
O trabalho do DMA e depois da FEPAM tem sido reconhecido, 
tanto que o Polo Petroquímico de Triunfo é considerado referência 
internacional em proteção ambiental.

HERMENEGILDO
Por duas ocasiões, nos dias 31 de março e 6 de abril de 1978, 

fortes ressacas aconteceram na costa sul do Estado. Seguida da 
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primeira movimentação maior de ondas, apareceram mariscos 
mortos em grande quantidade. O número de peixes mortos foi 
bem menor. O fato foi primeiramente percebido pela população 
local, que sentiu irritações na garganta e tosse. De pronto, as au-
toridades foram avisadas de que alguma “coisa estranha” vinha 
do mar. A Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, 
órgão da Secretaria da Saúde, foi acionada e se fez acompanhar na 
análise do fenômeno por outras instituições capazes de auxiliar na 
compreensão e possíveis tomadas de decisão.

Fizeram-se presentes autoridades estaduais, mas também o mi-
nistro da Saúde, Paulo de Almeida de Machado. No dia 18 de 
março, acompanhado do secretário estadual da Saúde, Jair Soares, 
ele desembarcou no balneário do Hermenegildo, considerado o 
foco do evento misterioso, que por suas manifestações deu mar-
gem às mais diversas explicações.   

De 16 a 18 de março foi instalada a Operação Tridente, com 
a definição de 11 estações de amostragem, nas praias do Cassino, 
Sarita, Albardão, Hermenegildo e Chuí. As estações, identificadas 
por suas coordenadas, velocidade dos ventos, temperatura, distân-
cia da costa, salinidade e condutividade das águas, além de outros 
parâmetros, serviram de base para o dimensionamento do evento. 
O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), através de 
seu Centro de Estudos de Saneamento Básico, realizou análise de 
amostras de água bruta coletada em Rio Grande, em 13 de março 
de 1978, pela Fundação Universidade de Rio Grande. Seguiram-se 
outras coletas e análises, como exames hidrobiológicos – plâncton, 
bio-físico-químico e organismos bentônicos. A CETESB – Compa-
nhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do 
Meio Ambiente de São Paulo providenciou a análise de resíduos de 
pesticidas, organofosforados, metais pesados e sedimentos mari-
nhos. A Fundação Universitária de Cardiologia efetuou as análises 
de urina e exames bacterioscópicos em humanos. O DMAE igual-
mente analisou urina de pacientes. O Departamento de Patologia 
e Clínica Cirúrgica da UFRGS emitiu protocolos de necropsia de 
felinos com suspeita de causa tóxica. O Centro de Toxicologia 
da Universidade Federal de Pelotas realizou extrações de tecidos 
e fluidos e animais mortos, água e plâncton, conseguindo isolar o 
praguicida isotiocianato de metila.

Com o passar dos dias, o que não deixa de ser natural para um 
evento dessa ordem, proliferavam diagnósticos e sobretudo infor-

mações contraditórias. Entre as hipóteses havia as que debitavam 
a mortandade de mariscos à contaminação por mercúrio. Outros 
arguiram que um fenômeno sísmico ou perfurações da Petrobras 
teriam liberado toxinas do fundo mar. Contudo, soava forte a pos-
sibilidade de que toneladas de substâncias tóxicas estariam se des-
prendendo da carga dos navios Itapagé e Taquari, afundados em 
águas uruguaias. Hipótese esta defendida como possível por José 
Lutzenberger. Contudo, 

Foi o secretário do Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto, 
o autor da hipótese que conseguiu subsistir por mais tem-
po. Para ele, desta vez o culpado não seria o homem, mas a 
natureza, através da pavorosa “maré vermelha”. De causa 
natural, mas incomum, o fenômeno decorreria de uma de-
senfreada explosão populacional de minúsculos micro-or-
ganismos, de uma subclasse de algas que muitos estudiosos 
consideram do reino animal, e não do vegetal. Sob pecu-
liares condições marinhas, tais micro-organismos se multi-
plicariam dramaticamente, colorindo a água de vermelho 
ou castanho e, sobretudo, liberando uma toxina que é fatal 
aos habitantes do mar. Neste caso, os técnicos seriam in-
capazes de controlar a tragédia ecológica, restando-lhes a 
alternativa de enterrar os animais mortos e esperar que a 
“maré vermelha” passe (REVISTA VEJA, 1978, p. 91-92).

Os laudos e pareceres que se sucederam, de fato, apontavam 
para a hipótese da maré vermelha. A espuma misteriosa que cobri-
ra a praia, a morte de cavalos, peixes e sobretudo mariscos, além 
do mal-estar que atingira os moradores e pescadores locais, num 
conjunto de eventos que se caracterizaram como um dos maiores 
desastres ecológicos, sugeriam a hipótese de tudo ter-se originado 
pelo crescimento explosivo, conhecido como “Bloom”, de micro-
-organismos aquáticos planctônicos.

Datado de 10 de maio de 1978, foi enviada ao secretário de 
Saúde, dr. Jair de Oliveira Soares, uma informação acerca do fe-
nômeno das praias. A carta, assinado pelo dr. Benjamin Gilbert, 
do Instituto de Pesquisas da Marinha, vinculado ao Ministério da 
Marinha, ao relacionar o episódio com outros eventos, 

Deixa pouca dúvida quanto à origem do fenômeno ser uma 
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espécie de Gymnodinium. A identificação deste gênero pela 
Administração de Recursos Hídricos de Curitiba e agora 
pelo grupo da Universidade de Porto Alegre, que ainda as-
sociou a toxidez com a presença do organismo (informa-
ção do Dr. Jorge Ossanai), fornece confirmação substancial 
(GILBERT, 1978a). 

A informação remetida à Secretaria da Saúde respaldava-se no 
“Parecer sobre o Fenômeno Ecológico observado no litoral do Rio 
Grande do Sul em abril de 1978” (GILBERT, 1978b). Parecer que 
fora emitido pelo Instituto de Pesquisas da Marinha.

Em 18 de maio de 1978, o Laboratório de Fisiologia Ani-
mal da UFRGS informou ao dr. Jair Soares que “relativo a alta 
mortalidade de Mesodesma e efeitos sobre outras espécies, foi 
formulada a hipótese de que o agente responsável seria uma en-
dotoxina” (UFRGS, 1978).



244 245

Parecer do Laboratório de Fisiologia Animal da UFRGS, 
de 18 de maio de 1978.
(Fonte: acervo da Biblioteca da FEPAM.)

Em termos conclusivos, no parecer solicitado pela Coordena-
doria de Controle do Equilíbrio Ecológico, o dr. Luiz Roberto To-
mazzi relata que:

Em síntese, as ressacas do dia 31 e 6 causaram: 
1. a morte de milhares de mariscos (Mesodesma mactrói-
des) de vários gastrópodes de profundidade atirados às 
praias.
2. A morte de apenas algumas dezenas de peixes (especial-
mente abrotea).
3. Incômodos respiratórios, tosse, ardor na garganta e, por 
vezes, olfativos em dezenas de pessoas da região litorânea. 
Quando elas se afastam da praia, os sintomas desapare-
cem.
4. Incômodos respiratórios e problemas neurológicos em 
animais domésticos.
As observações mostraram que:
a. Muito poucos bivalves Donax, que vivem junto com a 
Mesodesma, foram afetados pelo processo.
b. Não houve muitas mortes de aves marinhas. As poucas 
que apareceram mortas, mesmo os leões-marinhos mortos, 
podem ter sucumbido por muitos outros motivos.
Concluo, então, que não houve uma catástrofe ecológica 
provocada pelo homem no Rio Grande do Sul, mas sim 
um grande distúrbio ecológico desencadeado por ressacas 
muito fortes e devido à ocorrência de um processo do tipo 
de maré vermelha (TOMASI, p. 12-13).

Contudo, do episódio do Hermenegildo permaneceram dúvi-
das, apesar dos exames e análises feitos por pessoas e entidades 
competentes e dignas de crédito. Uma das perguntas ainda persis-
te: e o isotiocianato de metila detectado  pelo Centro de Estudos 
de Toxicologia de Pelotas?

Lídio Anibal Lopes Nunes, ex-servidor da CCEE, DMA e FE-
PAM, considera o episódio da maré vermelha como o mais mar-
cante de sua trajetória ambiental pública. Relata: 

Em 1974 foi criada a Coordenadoria de Controle do Equi-
líbrio Ecológico, vinculada à Secretaria da Saúde no go-
verno de Euclides Triches, tendo como secretário da Saú-



246 247

de o dr. Jair Soares. A sede era no 13º andar do Edifício 
Planalto, na av. Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Fui 
contratado como biologista em 15 de agosto de 1974. Os 
demais técnicos eram Janete Sarmento da Silva, Elisabeth 
Maria Rosa, Julio Luis Morandi, Tupy Feijó Neto e Adiles 
Vieira de Oliveira. A coordenação geral era de Paulo Cesar 
Delayti Motta.
Os fatos marcantes foram inúmeros. Lembro da interdição 
da Borregaard, quando percorremos o Guaíba e paramos 
sobre uma mancha de lixívia negra, altamente poluidora. 
A temperatura da água era de 65 graus positivos. Um so-
brevoo com as presenças do secretário estadual da Saúde, 
dr. Jair Soares, do diretor do DMA, dr. Jorge Ossanai, e do 
ecologista José Lutzenberger selou o fechamento da fábrica 
de celulose.
O episódio mais marcante, no entanto, foi a maré verme-
lha, entre abril e junho de 1978. Fiquei três meses morando 
em Santa Vitória do Palmar. Percorríamos o litoral desde 
o Hermenegildo até Cassino. A paisagem era desoladora. 
O leito de areia úmida era coberto por milhões de maris-
cos (Mesodesma sp) e nosso veículo parecia passar sobre 
biscoitos ao serem pisados. Fui porta-voz da SSMA nos 
eventos de debate ou esclarecimentos sobre o fenômeno. 
Até hoje tenho a convicção de que foi um fenômeno bio-
lógico ocorrido após a introdução de nutrientes vindos do 
estuário do Prata e o surgimento de uma superpopulação 
de dinoflagelados que, ao morrerem, liberaram a saxito-
xina, a qual saiu do mar em forma de aerossol, vitiman-
do animais que estavam próximos à areia. Acredito nessa 
hipótese por ter visto análises da Fundação Zoobotânica 
que demonstravam a presença de 1.400.000 unidades de 
dinoflagelados nas amostras coletadas em Hermenegildo. 
O normal era a presença de um ou dois organismos em 
cada coleta padronizada.
Respeito, no entanto, as opiniões divergentes, tanto dos 
ecologistas liderados pelo Lutz, que diziam ser mercúrio 
ou etilenoimina, ou do Centro de Toxicologia de Pelotas, 
que diziam ser isotiocianato de metila. Como biólogo, não 
creio que uma substância química seja tão seletiva, matan-
do milhões de mariscos e pouquíssimos peixes.

O momento de maior emoção nesse episódio foi, junta-
mente com a química Maria Helena Stringhini e o mo-
torista Helinho, termos encontrado perto do Albardão o 
cadáver de um ser humano, nu, sem cabeça, apenas com a 
mandíbula. Era um Tupamaro argentino desovado no mar 
e que chegou às nossas praias. Segundo alguns cartazes que 
circularam na época, tratava-se do primeiro morto da maré 
vermelha (Informação verbal).

BARCO À DERIVA NO GUAÍBA
Fato inusitado ocorreu com os técnicos do DMA, no dia 8 de 

maio de 1980. A bordo da lancha Aqualab, destinada à coleta de 
amostras para posterior análise em laboratório, um grupo de cinco 
profissionais embarcara para amostrar cinco pontos do Guaíba, 
no intuito de avaliar a presença de metais pesados em peixes, mo-
luscos, águas e resíduos. Após a terceira coleta, o combustível da 
lancha acabou e ela ficou à deriva até ser resgatada no dia seguinte.

Segundo relato jornalístico da época: 

Foram 17 horas de ansiedade para os familiares e colegas 
de cinco técnicos do Departamento do Meio Ambiente da 
Secretaria da Saúde e do navegador Dorival Siqueira, do 
Clube dos Jangadeiros. A equipe formada pelo oceanólogo 
Jorge Krieger, da química Maria Helena Stringhini, biólo-
ga Luiza Chomenko, e técnicos científicos Nelson Ramos 
Lewis e Suzana Hinnah, foi recolher amostras de água no 
estuário do Guaíba, para verificar a presença de mercuriais 
(BARCO, 1980, p. 5).
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Recorte da notícia do barco que ficou à deriva no Guaíba (1980).
(Fonte: acervo pessoal da técnica Maria Helena Stringhini)

inadequação para seu uso como laboratório.
Um dia, no ano de 1983, o chefe do serviço de monitora-
mento do ar, o colega Volnei Fraga, chamou uma reunião 
de sua equipe, da qual eu fazia parte, e informou que exis-
tia um lugar público na chamada Colônia Juliano Moreira, 
que abrigava pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro. 
Estava vazio o prédio n° 5, e se propôs que nós invadís-
semos aquele espaço. Todos aceitamos com entusiasmo 
a ideia. Conseguimos um caminhão, onde acomodamos 
como possível nossos móveis. Assim, Roberto dos Santos 
Claro, Volnei Fraga, Valmor Emílio da Rosa (falecido), 
José Ernesto Gonçalves de Castro (falecido), Arines de Fi-
gueiredo Ibías (falecido), Dílson Messinger Alves, Paulo 
Roberto da Rosa Barbosa, Alexandre Benjamin Camargo, 
Fernando Sarmento, José Mendes da Silva Santos, Noé do 
Prado e Estevão Segalla tomamos posse do prédio, na Co-
lônia Juliano Moreira. Depois vieram os colegas da Div. de 
Biologia, que tiveram um prédio reformado só para eles.  
Acho que naquela época, 1994, conquistamos algo muito 
importante, que foi a busca de um lugar público para aco-
modar os laboratórios da FEPAM. No início de 1994 fui a 
Brasília, como diretor técnico, com a intenção de conseguir 
o prédio da CIBRAZEM (Companhia nacional de Armaze-
namento), com o objetivo de obter a cessão por comodato 
daquele prédio, que se localiza no Cais do Porto de Porto 
Alegre. Tive sucesso com o governo federal e em meados 
de 1994 celebramos com a CONAB (Companhia Nacional 
de Abastecimento) um termo de comodato por quatro anos 
para a cessão de uso. Esse comodato poderia ser renovado 
indefinidamente. Em 1995 houve troca da administração 
da FEPAM. A presidência, tão logo empossada, tratou de 
se desfazer do prédio da CIBRAZEM e devolveu-o para a 
CONAB. Na ocasião, informaram-nos que estava sendo 
devolvido por ser considerado inadequado para laborató-
rio. Também nos informaram que se trataria de encontrar 
um prédio adequado para acomodar a Divisão de Quími-
ca. Entretanto, a Divisão Química da FEPAM, 37 anos de-
pois, continua no mesmo local. E pouco foi feito para dar a 
essa divisão tão importante um prédio público compatível 
(Informação verbal).

Ao retornar ao cais do Jangadeiros, após o resgate, os técnicos 
puderam sentir o quanto eram benquistos, pois os aguardava o se-
cretário Germano Bonow e seus colegas, que haviam se esmerado 
na busca da equipe. 

“INVASÃO” DE PRÉDIO PÚBLICO 
(LABORATÓRIO DE BIOLOGIA)

Roberto Claro, ex-presidente da ASFEPAM, relata um fato pi-
toresco: a invasão de um prédio público. 

Desde 1976, os laboratórios da FEPAM estavam acomo-
dados no prédio (alugado) da Rua Aurélio Porto n° 37. 
Esse prédio era e é da propriedade do sr. Paulo Pinto. Des-
de aquela época, consideramos o prédio inadequado para 
abrigar os nossos laboratórios de química, biologia, amos-
tragem e manutenção, que se constituía de uma pequena 
oficina. Não só pelo reduzido tamanho como também pela 
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Imagem do primeiro 
Laboratório de Bioensaios 
(1983). 
Observe-se que as paredes 
eram de isopor.
(Fonte: Acervo de Nara 
Regina Terra)

EMBARGO DO TRANSPORTE DE 
CARGAS PERIGOSAS EM PELOTAS 

Em junho de 1983, iniciavam-se as comemorações da Semana 
do Meio Ambiente, que costumam ocorrer nessa época do ano. 
Coincidente com o período, havia um fervoroso debate em torno 
do transporte de cargas tóxicas. O prefeito de Pelotas, Bernardo 
de Souza, proibira a passagem de três caminhões com carga tóxica 
pelo município. Com isso ficaram retidos, nos armazéns do Porto 
de Rio Grande, uma carga de 114 tonéis de tetracloreto de titânio, 
que tinham por destino o Polo em Triunfo. A FEPAM condenou o 
transporte, que deveria ser realizado de forma mais especializada. 
Conforme o prefeito, lhe cabia

Zelar pela segurança da população, não podendo submetê-
-la ao risco de acidente que poderá assumir proporções 
catastróficas. [...] Nogueira Neto já sabia, ontem à tarde, 
que a questão das cargas tóxicas está sendo amplamente 
debatida no Rio Grande do Sul. Em reunião que manteve 
no seu gabinete com o diretor do Departamento do Meio 
Ambiente da Secretaria da Saúde, Vladimir Ortiz, e repre-
sentantes de outros órgãos estaduais, ficou decidido que 
será realizado, o mais breve possível, um seminário para 
debater normas que regulem e controlem o transporte de 
material tóxico e perigoso. Este encontro terá caráter na-
cional, já que, segundo Nogueira Neto, ficou evidencia-
do que o problema atinge todos os Estados da Federação 
(SOUZA, 1983, p. 27). 

Por sua vez, o geneticista e vice-presidente da AGAPAN, Flávio 
Lewgoy, alertava a todos que “aquilo que respiramos, comemos ou 
bebemos influencia profundamente as futuras gerações. A saúde dos 
nossos filhos depende da nossa luta” (LEWGOY, 1983, p. 23).

O episódio gaúcho tomou proporções e repercutiu nacional-
mente. No dia 14 de junho de 1983, sob forte aparato policial e de 
segurança, foi iniciado o transporte de carga tóxica de Rio Gran-
de ao Polo Petroquímico. O problema era grave, tanto que, antes 
do final de maio de 1983, o chefe do Departamento Industrial da 
Companhia Industrial de Polipropileno, Roque Kalfelz, advertira 
que se não se resolvesse o problema instalado em Pelotas, com a 
proibição do transporte de cargas perigosas, “o Polo pode fechar” 

A respeito dos laboratórios, a bióloga Clarice Torres de Lemos 
lembra que trabalhava meio turno na A. J. Renner e outro período 
no pavilhão que abrigou a Biologia: 

A gente tinha que manter o espaço. Nosso convívio com 
os pacientes da Colônia Juliano Moreira de Saúde Men-
tal, no início de nossa transferência para esse espaço, na 
avenida Salvador França, era curioso. Havia um paciente 
que adorava café, que corria atrás da gente quando passá-
vamos com a garrafa pelo pátio, desde a cozinha (em outro 
prédio) até o prédio 3 da Biologia. Tomar café era um ato 
de coragem! Igualmente pitoresca foi a situação em que os 
psiquiatras nos informaram da nossa importância para os 
pacientes como exemplos de normalidade! Tinha um que 
adorava os óculos escuros do colega José Ernesto Castro. 
Acabou ganhando um parecido! (Informação verbal)
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(KALFELZ, 1983, p. 18) por falta de matéria-prima. 
Um pouco antes, em 18 de maio de 1983, um acidente de gran-

des proporções, envolvendo um comboio que levava benzeno e 
xileno do Polo Petroquímico gaúcho para o Porto Paranaguá (PR), 
ocupou as páginas dos jornais. O DMA, na pessoa do engenheiro 
Victor Hugo Rodrigues, se fez presente e orientou o controle da 
situação – que, além do derrame do líquido tóxico, envolvia o 
saque de produtos alimentícios de um dos caminhões. O acidente 
movimentou autoridades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
além da condenação veemente por parte dos conservacionistas. 

Diante da forte demanda por um maior cuidado com acidentes, 
em 28 de dezembro de 1994 foi criado o Programa Estadual de 
Controle do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, atra-
vés do Decreto 35.760/94. O decreto determinou em seu artigo 
primeiro que o programa tem “a finalidade permanente de preve-
nir, reduzir e controlar de forma sistêmica os acidentes no trans-
porte rodoviário de produtos perigosos no Estado do Rio Grande 
do Sul” (RIO GRANDE DO SUL, 1994). Contudo, foi a Lei Es-
tadual 7.877, de 28 de dezembro de 1983, que dispôs inicialmen-
te sobre o transporte de cargas perigosas no Estado. Seguiram-se 
modificações e aperfeiçoamentos legais. 

O SEAMB, serviço de emergência ambiental, tornou-se referên-
cia reconhecida por toda a comunidade gaúcha no trato do tema 
de segurança relativa a produtos perigosos. Conforme a relação 
dos acidentes ocorridos com o transporte, via rodovias ou ferro-
vias, dutos ou aéreos, de cargas perigosas atendidos pelo Serviço de 
Emergência da FEPAM entre 25 de março de 1994 e 2 de dezembro 
de 2010, os registros somam 547 atendimentos, o que resulta em 
um atendimento anual médio equivalente a 32 ocorrências. Con-
tudo, se forem contabilizados os demais atendimentos, que envol-
vem derrames de combustíveis, acidentes com produtos químicos, 
mortandade de animais, agrotóxicos e outros, os números dobram. 
Segundo o servidor Diego Hoffmeister, de janeiro a meados de fe-
vereiro de 2013, chegou a 17 o número de acidentes atendidos pelo 
SEAMB, enquanto a média dos anos de 2011 e 2012 equivale a 79 
por ano. Contudo, o biólogo Diego entende que há um longo cami-
nho a ser seguido: “Os empreendedores acham que nós entravamos 
o progresso e a sociedade em geral entende que nós não cuidamos 
adequadamente do meio ambiente, quando se sabe que isso não é 
verdadeiro. Nosso serviço tem contribuído, em muito, para a me-

lhoria ambiental” (Informação verbal).
Colega de Diego Hoffmeister, Victor Hugo Rodrigues partici-

pou ativamente de eventos envolvendo acidentes ambientais: “São 
trinta anos de atendimento às emergências ambientais”, confirma 
(Informação verbal). Sempre envolvido com o serviço de vigilân-
cia ambiental, incluindo cargas perigosas, o engenheiro operacio-
nal mecânico e engenheiro de segurança do trabalho Victor Hugo 
tem muito a contar em mais de 30 anos a serviço. Ele guarda com 
cuidado recortes de jornais que registram grandes acidentes envol-
vendo cargas perigosas, como o de maio de 1983: “Engenheiro 
Victor Hugo Rodrigues, do Departamento de Meio Ambiente da 
Secretaria da Saúde gaúcha, foi ontem ao local do acidente, pediu 
isolamento do local, reforço no policiamento e um helicóptero para 
sobrevoar a área, na tentativa de localizar a extensão da zona atin-
gida” foi a chamada para a manchete: “Comboio do Pólo: Chuvas 
impedem controle da contaminação”, da página central do jornal 
Zero Hora (COMBOIO, 1983). No dia anterior, o vice-diretor do 
DMA, Jair Sarmento, chamara Victor Hugo para se apressar rumo 
a Florianópolis, onde acontecera um impactante desastre. 

Encontrei uma situação caótica. No trajeto de Florianópo-
lis para Paranaguá, uns 30 km ao norte de Florianópolis, 
dois caminhões capotados derramavam xileno e tolueno. 
No sentido contrário, uma carreta carregada de açúcar e 
um Mercedinho lotado de conservas e mantimentos estava 
sendo saqueado por transeuntes. O Mercedinho tentara ul-
trapassar a carreta e batera de frente no caminhão que pu-
xava o comboio vindo do Polo Petroquímico. Um carro foi 
batendo no outro, e o fogo se alastrara. Quando cheguei, 
chovia muito e nada estava sinalizado. Pessoas juntavam 
sacos de açúcar e conservas de pepino por entre poças de 
tolueno e xileno. Foi uma prova de fogo para quem che-
gara ao DMA há menos de um ano. Já na vinda tivemos 
problemas. A camionete Veraneio, que nos conduzia, ficou 
sem combustível no caminho, o que nos fez esperar das 5 
da manhã até as 7 horas, quando abriu o primeiro posto. 
Eu sabia que cada minuto era valioso para controlar a con-
taminação (COMBOIO, 1983). 

Vale lembrar que, à época, não havia a estrutura de hoje no Por-
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to de Rio Grande, nem existia o terminal de Santa Clara no Polo 
Petroquímico. Por isso, o porto mais utilizado era o de Paranaguá. 
O mesmo jornal, em fevereiro de 2013, noticiou a morte de duas 
pessoas após acidente com explosão entre dois caminhões em Agu-
do (ZERO HORA, 2013, p. 42). Como há trinta anos, novamente 
esteve presente o engenheiro Victor Hugo. No corpo da matéria 
consta: “Apesar de ter acontecido vazamento de gás e derramamen-
to de óleo na pista da RSC-287, a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (FEPAM) afirma que não houve dano para o ambiente. 
Conforme Victor Hugo Rodrigues, técnico do serviço de emergên-
cia ambiental da FEPAM em Porto Alegre, o combustível na pista 
não afetou lençóis freáticos” (ZERO HORA, 2013b, p. 42). 

Em 1984, o licenciamento ambiental de transporte de produ-
tos perigosos teve seu início no Estado, embora a Resolução CO-
NAMA 237/97 determinasse ser essa uma exigência nacional só 
mais adiante. Em 1996, o Estado do RS iniciara a regularização 
ambiental dos postos de combustíveis. O RS foi mais uma vez pio-
neiro lançando um programa específico, que estabelecia crescentes 
exigências para os postos. Isso após um processo de discussão e 
conscientização junto às distribuidoras de combustíveis, Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrifi-
cantes (SINDICOM), Sulpetro e Sindicato Nacional do Comércio. 
Em entrevista, o técnico Vilson Trava Dutra Filho explicava que

Além do óleo lubrificante usado, os postos de combustíveis 
gaúchos são obrigados a dar destinação adequada também 
a panos, estopas e areia sujos com combustível e/ou óleo 
lubrificante, areia da rampa de lavagem, óleo e resíduos da 
caixa separadora água e/ou óleo, filtros de óleo e ar, além 
das embalagens de óleo lubrificante usado. São os resíduos 
classificados como classe I/perigosos (CINARA; DUTRA 
FILHO, 2008, p. 7).

Desde 2005, os revendedores de combustíveis são responsá-
veis, às suas expensas, pela separação e encaminhamento dos resí-
duos perigosos a um aterro licenciado.

O servidor Vilson Trava Dutra Filho tem sido, de forma amiú-
de, convidado a palestrar sobre a questão das cargas perigosas. Ele 
atua no Serviço de Emergência (SEAMB), que está disponível 24 
horas, atendendo ocorrências de poluição ambiental, com ênfase 

para o transporte de produtos perigosos. De sua vivência, ensina 
que “é preciso se ter segurança do que pode ser feito pelo Muni-
cípio, pelas Regionais e pela FEPAM” (Informação verbal,2014).

Acidente com trem transportador de combustível em Rio Pardo-RS: 
na ocasião vazaram 30 mil litros de óleo diesel para o solo e arroios. 
03/09/1993 (Fonte: acervo da FEPAM)

Em 1984, Vilson elaborou uma cartilha com regras para o con-
trole ambiental de matadouros com capacidade de abate de até 40 
animais por semana. No período de 1987 a 1988, ele chefiou o 
DICOPI. É desse tempo uma experiência que ele não esquece. Foi 
a Marau vistoriar um matadouro, pertencente a uma cooperativa. 
O estabelecimento lançava efluentes sem tratamento. O sangue 
e as vísceras se espalhavam pelo chão. Vilson não teve dúvidas. 
Já haviam feito o possível para conscientizar os empreendedores. 
Resolveu, portanto, interditar a atividade, com 200 suínos pron-
tos para serem abatidos. Quando seguia em outra vistoria na re-
gião, ele foi informado de que deveria “levantar” a interdição, que 
durara 24 horas. “Depois disso a empresa se aprumou”, relata. 
Outro episódio, ocorrido em 1988, foi mais angustiante. Vilson 
sentiu-se obrigado a interditar um frigorífico em São Gabriel, sua 
terra natal. De novo, a interdição não durou 24 horas. Ele teve de 
ouvir de tudo na época. Procuraram seu pai e pediam explicações: 
“É coisa do guri!”, respondia, sem esconder uma ponta de orgulho 
pela audácia do rapaz.
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Episódio curioso aconteceu em 1986. Vilson, acompanhado 
pelo colega Mário Soares, resolveu dormir na camionete estacio-
nada à beira do arroio Pedrinho, em Bento Gonçalves. A denúncia 
era de que um dia as águas do arroio estavam vermelhas, noutro 
azuis. Um mistério. Às seis horas da manhã, perceberam a água 
totalmente vermelha. Num primeiro momento, acharam que era 
sangue de animais.  Resolveram entrar num curtume próximo, que 
dispunha de incipiente sistema de tratamento de efluentes. Já iam 
vistoriar adiante quando viram um “fulão” girando um líquido 
vermelho. Destinava-se ao tingimento do couro. Para não seguir 
para o tratamento, havia sido feito um desvio que levava o líquido 
direto ao arroio Pedrinho. Vilson e Mário interditaram o setor de 
tingimento do curtume. Como não haviam recolhido uma amos-
tra do líquido, precisaram liberar o “fulão” logo a seguir. Episó-
dio que o desgostou e fez com que pedisse ao presidente Dilda 
para sair do DICOPI. Ficou seis meses no setor de Protocolo, onde 
aprendeu tudo sobre a tramitação dos processos. Com a vivência 
que já tivera e o aprendizado no Protocolo, entendeu que urgia o 
estabelecimento de critérios que regrassem o licenciamento am-
biental. Assim, em 1990 ele inicia, com outros quatro colegas, a 
Divisão de Licenciamento (DL). No setor havia três computadores 
Itautec. “O papel da DL era de compatibilizar os diferentes setores 
e padronizar a sistemática de licenciamento”, lembra Vilson (In-
formação verbal, 2014).

 
INTERDIÇÃO DE CURTUMES

De significativa importância, em 4 de setembro de 1984 foi 
emitida a Portaria número 04/84, que aprovou norma técnica es-
tabelecendo exigências para o tratamento de efluentes líquidos das 
indústrias do ramo de couros e peles, e definindo as diretrizes para 
a adequação dessas indústrias à legislação vigente. Reza o texto 
quanto às Diretrizes Gerais: “Toda a Indústria do ramo de Couros 
e Peles para se instalar deverá submeter à análise e aprovação, 
pelo Departamento do Meio Ambiente, o seu projeto completo de 
sistema de tratamento dos efluentes líquidos” (RIO GRANDE DO 
SUL, 1984). 

O período do DMA foi pródigo em notícias sobre a interdição 
de estabelecimentos que lidavam com couro: no enfrentamento 
da poluição industrial, em 4 de julho de 1986 foi noticiada a in-

terdição, por meio dos técnicos do Meio Ambiente, de um curtu-
me em Passo Fundo, em função do não tratamento adequado de 
seus efluentes, que acabavam contribuindo para a mortandade de 
peixes no Arroio São Roque (ZERO HORA, 1986, p.45); em 9 
de fevereiro de 1988, noticiou-se, sob o título “A lenta morte do 
Rio Pardo”, o lançamento de dejetos por parte de um frigorífico 
rio-pardense. A população local debita à camada escura sobre as 
águas do rio a mortandade de peixes e o mau cheiro ao frigorífico 
(ZERO HORA, 1988a, p. 26-27); logo a seguir, 

Até mesmo os ecologistas presentes à reunião do Comitê 
do Vale do Sinos, ontem à tarde, na Secretaria da Saúde e 
do Meio ambiente (SSMA), ficaram surpresos quando o se-
cretário Antenor Ferrari anunciou a interdição de três cur-
tumes poluidores: Curtume Leuck Mattes S/A e Calçados 
Relim S/A, de Estância Velha, e Irmãos Hummes & Cia. 
Ltda., de Salvador do Sul. Estas empresas não possuem 
tratamento primário adequado de seus efluentes, explicou 
Cláudio Dilda, diretor do Departamento do Meio Ambien-
te (DMA) (ZERO HORA, 1988b, p. 38). 

“A medida que efetivamente ocorreu no dia 30, quando vieram 
ao municípios técnicos da Secretaria da Saúde acompanhados pela 
imprensa da capital, pelo fiscal da saúde do Município, Walter Rei-
chert, foi recebida com muita simpatia pelos moradores” (FOLHA 
DE SALVADOR, 1988, p. 7), uma vez que não suportavam mais o 
mau cheiro e a morte de peixes no Arroio Salvador; em março de 
1989, a estiagem e o lançamento de efluentes e dejetos provocaram 
mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Na época, constatou-se 
que dos 24 curtumes que despejam efluentes no Sinos, somente 
sete dispunham de tratamento primário e secundário. O fenômeno 
não era novo, vinha se repetindo ao longo dos anos anteriores e 
se expandiria tragicamente em 2006, com a mortandade de pei-
xes nesse rio em um volume jamais imaginado. Vale lembrar o 
episódio de janeiro e fevereiro de 1999. A FEPAM intensificara 
a vistoria em curtumes instalados às margens do Arroio Feitoria. 
Em dezembro havia ocorrido mortandade de peixes. Segundo Re-
nato das Chagas e Silva, à época chefe da Divisão de Controle da 
Poluição Industrial da FEPAM, “será muito difícil apontar o res-
ponsável pela descarga de efluentes que culminou com a morte dos 
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peixes. O que trabalhamos agora é com vistorias individuais, para 
identificar alguma empresa que continue com problemas nas suas 
estações de tratamento de efluentes”, observou Renato (JORNAL 
PANORAMA, 1999, p. 5).

Contudo, coube à jovem Tânia Regina Prauchner operacio-
nalizar a primeira interdição de curtume no Estado: “Interditei a 
primeira fábrica no Estado”. Tânia, depois de estagiar na CCEE, 
juntou-se em 1980 à equipe técnica formada por Tupy, Maria Eli-
sa, Maria Lúcia Coelho e outros.

Tânia fora chamada a chefiar a DICOPI. Completara 28 anos. 
Na nova função, ela enfrentou um grande desafio: interditar um 
curtume em Estância Velha. Haviam feito de tudo, notificado, 
solicitado soluções para o mau cheiro do sulfeto usado para re-
tirada dos pelos dos couros. Nada adiantava. A população não 
aguentava mais o odor fétido emanado do curtume. Instalada num 
“jipão”, do tipo Gurgel, acompanhada por duas viaturas Opala 
e oito brigadianos, Tânia deslocou-se a Estância Velha e se apre-
sentou ao responsável pelos trabalhos da empresa, comunicando 
oficialmente a interdição, assinada pelo chefe do Departamento do 
Meio Ambiente, sr. Vladimir Ortiz. De pronto solicitou aos fun-
cionários que suspendessem suas atividades, permitindo apenas 
que a caldeira continuasse operando, uma vez que a interrupção 
poderia ser de curta duração, contanto que a empresa aceitasse 
modificar seu processo industrial. Chamaram o proprietário do 
curtume, bem como o prefeito. Em meio ao burburinho formado, 
Tânia recebeu a comunicação de que deveira “levantar” a inter-
dição, uma vez que a empresa havia se comprometido a resolver 
seu passivo ambiental e tomar providências reais para trabalhar de 
forma ambientalmente adequada. 

A destemida Tânia voltou à sede do DMA muito revoltada, 
mas seu procedimento marcara a história gaúcha, como a primei-
ra interdição por descumprimento ambiental e, sobretudo, pelo 
fato de que a empresa  assumira o compromisso de se reabilitar. 
Relata a destemida Tânia: “A primeira portaria publicada foi a de 
número 3 de 16 de setembro de 1979, dispondo sobre padrões de 
emissão e dando cinco anos de prazo para que os curtumes exis-
tentes instalassem o tratamento primário e secundário de efluentes 
líquidos. O prazo venceu em 1984, por isso a nova portaria rea-
justando prazos e termos” (Informação verbal). Então, a primeira 
interdição foi em um curtume do grupo 1 (1º grupo: as indústrias 

instaladas com capacidade para processar 100 ou mais peles ver-
des e/ou salgadas por dia, bem como as que produzem colas, gela-
tinas e semelhantes), em março de 1985, referente ao descumpri-
mento dos prazos de acompanhamento do tratamento primário e 
entrega do projeto do tratamento secundário, já prorrogados pela 
portaria de 1984, cujas tratativas vinham desde 1979.

Tânia, com outros colegas, como a técnica Mariza Notari Ber-
toncelo, que veio a ser tragicamente assassinada em 2002, em um 
assalto, teve a satisfação de ver a evolução dos cartões do seu “fi-
chário branco” pelos arquivos em microcomputadores. O fichário 
foi o primeiro instrumento de organização no trato das questões 
envolvendo o enfrentamento da poluição gerada por processos 
industriais. “Como adequar uma árvore ou um arroio, ou ainda 
um peixe ao ‘entendimento’ de uma máquina”, perguntavam-se 
as pessoas, segundo Tânia (Informação verbal). Enfim, chegaram 
os dois “Itautec” de tela esverdeada. Conforme Tânia, teriam sido 
esses os dois primeiros microcomputadores adquiridos pelo Esta-
do. A partir daí, com o apoio do programa de cooperação técnica 
Brasil-Alemanha, via GTZ e depois com o Pró-Guaíba, a informa-
tização avançou a passos céleres. 

 

AGROTÓXICOS FORA DAS CONDIÇÕES 
DE COMERCIALIZAÇÃO

Se foram significativas as medidas tomadas quanto à poluição 
industrial originada pela atividade dos curtumes, a pauta dos agro-
tóxicos e biocidas igualmente exigiu do DMA especial atenção.

Já no tempo da CCEE, em maio de 1975, fora exposta a neces-
sidade de ser elaborado o “Programa de Controle de Qualidade 
do Solo frente às contaminações por agentes químicos”. O docu-
mento iniciou pelo reconhecimento do solo como fonte produtora 
de alimentos e fundamental ao ecossistema, ao mesmo tempo em 
que sofre com as queimadas, obras públicas, excesso de pastoreio, 
desmatamento e reflorestamento, enquanto monocultura de exóti-
cas, e com o uso de agrotóxicos, corretivos e fertilizantes. Frente à 
situação exposta, tornou-se necessário um plano que evidenciasse 
o controle ambiental, no intuito de estabelecer um sistema de con-
trole da qualidade do solo gaúcho, disciplinar o uso de agrotóxi-
cos, corretivos e fertilizantes e preservar os ecossistemas naturais.

Em 12 de março de 1980, no Centro Administrativo do Es-
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tado, presidida pelo secretário da Saúde e do Meio Ambiente, sr. 
Germano Mostardeiro Bonow, houve uma reunião sobre a má 
utilização de pesticidas. Foram relatados dados numéricos a res-
peito da morbidade agrícola. Dois anos depois, em 18 de agosto 
de 1982, o diretor da Central de Psiquiatria do INAMPS, sr. Isaac 
Sprinz, confirmou que venenos agrícolas comprometiam a saúde 
mental do homem.

Diversos foram os momentos históricos em torno da questão 
dos agrotóxicos, como o de 1982, quando o noticiário alertava 
para uma possível contaminação humana.

Notícia sobre agrotóxicos em 19 de agosto de 1982.
(Fonte: Jornal Zero Hora, 19/08/82)

Contudo, já anteriormente, em 1975, entre as questões da época, 
avolumava-se a preocupação com a qualidade do solo e sua conta-
minação por agentes químicos. Isso ficou  evidenciado no ofício de 
19 de maio de 1975, enviado pelo secretário executivo da Coorde-
nadoria, Paulo C. D. Motta, ao secretário Jair de Oliveira Soares.

Ofício CCEE/SE-16/75 de 19 de maio de 1975, a respeito do Programa 
Estadual de Controle de Qualidade do Solo Frente às Contaminações 
por Agentes Químicos. (Fonte: Arquivo da Biblioteca da FEPAM)
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so do evento. Pessoas como Jair Sarmento, Vladimir Ortiz, Arthur 
Renato Albeche Cardoso, Maria Esther Mena Barreto Camino e 
Carmen Franco (Informação verbal, 2014).

Em setembro de 1987, em reunião na Comissão de Agricultura 
da Assembleia Legislativa, o assessor jurídico do Departamento do 
Meio Ambiente, Paulo Régis, explicou:

Que apenas 13% dos agricultores utilizam corretamente a 
dosagem dos agrotóxicos; 75% não respeitam os períodos 
de carência e 91% não utilizam qualquer tipo de proteção. 
Mostrou ainda que 67% dos agricultores poluem rios e 
córregos derramando os produtos ou jogando as embala-
gens nos mananciais e que 24% reutilizam as embalagens 
para guardar alimentos (RÉGIS, 1987, p. 35).

Com a apresentação, em 1989, do “Relatório dos agrotóxicos 
fora de condições de comercialização” (STUMPF, 1989), assinado 
pelo engenheiro agrônomo Eduardo Stumpf, chefe do Serviço de 
Agrotóxicos do DMA, a luta pelo controle aos depósitos e uso 
indiscriminado de pesticidas avolumou-se. O relatório resultara 
do trabalho executado por um grupo de trabalho designado pelo 
secretário de Estado da Saúde e Meio Ambiente, frente às apro-
ximadamente 600 toneladas de restos de agrotóxicos apreendi-
das desde a década de 50. No Diário Oficial de 23 de agosto de 
1988, boletim  63/88 – SSMA (RIO GRANDE DO SUL, 1988, 
p. 13), constam os nomes de Cláudio Dilda, Paulo Régis Rosa 
da Silva e Eduardo Osório Stumpf como integrantes do Grupo 
de Trabalho, pelo DMA; José Hermeto Hoffmann pela Sociedade 
de Agronomia do Estado; Pedro Bisch Neto, pelo CREA; Heloisa 
Pinheiro Fiori e Alpha da Rosa Teixeira pela ABES/RS; Ana Ma-
ria Daitx Valls, pelo Conselho Regional de Farmácia; Cristiano 
Walter Simon e Luiz Alves pela ANDEF (Associação Nacional de 
Defensivos Agrícolas); Luiz Augusto Petry e Carmine Rosito pela 
Secretaria de Estado da Agricultura e Sebastião Reginaldo da Silva 
Pinheiro, conselheiro do CREA.

No dia 3 de junho de 1988, ocorreu a primeira reunião do gru-
po de trabalho para solução dos restos de agrotóxicos apreendidos 
ou proibidos no Estado. O curioso é que esse encontro aconteceu 
praticamente dois meses antes da oficialização do mesmo grupo, o 
que demonstra que a equipe já vinha desenvolvendo suas ativida-

Conforme o Ofício CCEE/SE-16/75, Motta remetia o “Progra-
ma Estadual de Controle de Qualidade do Solo frente às contami-
nações por Agentes Químicos”, elaborado pela Secretaria Execu-
tiva da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico. Entre 
os aspectos que poderiam modificar o solo, a ponto de ser atingido 
um grau de irreversibilidade, foram apontados o desmatamento e 
reflorestamento, queimadas, obras públicas, excesso de pastoreio, 
uso de agrotóxicos, corretivos e fertilizantes. Como objetivos a 
serem alcançados pelo programa, constavam o estabelecimento de 
um sistema de controle de qualidade do solo rio-grandense, o dis-
ciplinamento no uso de agrotóxicos, corretivos e fertilizantes e a 
preservação dos ecossistemas naturais.

Reaviva-nos a memória o biólogo Lídio Aníbal Lopes Nunes 
ao lembrar que “o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado bra-
sileiro que proibiu a produção, armazenamento, comercialização 
e uso de 39 princípios ativos de organoclorados, isto em 1982” 
(Informação por e-mail, 15 de fevereiro de 2019).

Confirmando o pioneirismo, no período de 12 a 14 de agosto 
de 1986, em Porto Alegre, ocorreu o Simpósio Internacional so-
bre Legislação de Pesticidas, coordenado pelo dr. Paulo Régis. O 
encontro reuniu autoridades nacionais, com a participação do sr. 
José Lutzenberger. Paulo Régis se tornou uma pessoa de referência 
na área ambiental, seja como servidor do DMA/FEPAM, professor 
universitário, conselheiro de tantos que o procuraram ou ainda 
como alguém que influenciou as municipalidades para se munirem 
de adequada legislação ambiental. “Tenho aderência com o Meio 
Ambiente”, relata Paulo. 

Entre tantas realizações, não esquece o Simpósio Internacio-
nal sobre Legislação de Pesticidas, evento organizado em coau-
toria com a Sociedade Brasileira de Meio Ambiente, cuja origem 
remonta a um evento sobre direito ambiental em Salvador/BA. Na 
ocasião, o emérito Paulo Afonso Lemes Machado, presidente da 
Sociedade Brasileira de Meio Ambiente, dirigiu-se a Paulo Régis 
e lhe disse: “Você é quem vai coordenar o simpósio”. Foi um de-
safio imenso, com raros ou nenhum recurso financeiro, viabilizar 
um simpósio internacional sobre um tema controverso, realmente 
não deve ter sido tarefa fácil. Contudo, apesar das dificuldades, o 
simpósio ambiental se constituiu no maior evento, de caráter in-
ternacional, até então realizado. Paulo Régis lembra agradecido o 
empenho desprendido de muita gente que contribuiu para o suces-
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des. O que se comprova com o depoimento de Sebastião Pinheiro: 

É a primeira vez nos últimos dez anos que aparece a possi-
bilidade de solucionarmos esta grande ameaça. Mas para 
isso dependemos que o secretário da Saúde, Antenor Ferra-
ri, tome três medidas imediatas: a criação de uma portaria 
oficializando o grupo; a notificação aos detentores ou fiéis 
depositários para que atualizem a situação dos produtos 
apreendidos e a criação de um depósito provisório, possi-
velmente no Pólo Petroquímico (que já tem uma estrutura 
de segurança) até que se ache um local definitivo (PINHEI-
RO, 1988, p. 38).

E, de fato, na reunião fora definido que se deveria proceder 
na identificação dos produtos e mapeamento das áreas de esto-
que, além da necessidade de se encontrar um local provisório e 
seguro para armazenamento, bem como pela retirada dos depó-
sitos e seu encaminhamento às unidades industriais. Igualmente 
concluiu-se pela necessidade de acesso e estudos sobre tecnolo-
gias que viabilizassem a desativação dos princípios ativos dos 
compostos não sujeitos a reciclagem.

O grupo voltou a se reunir no dia 5 de setembro de 1988. Na 
ocasião, referendou-se a possibilidade e intenção das indústrias de 
retirar os produtos mercuriais. Ainda foi referendada a necessi-
dade de operacionalização de sua reembalagem e transporte. O 
Departamento do Meio Ambiente passou a autorizar empresas da 
área para a retirada, transporte e desativação.

Em 2 de maio de 1989, a Delegacia Federal de Agricultura no 
Rio Grande do Sul remeteu à Secretaria de Estado da Saúde e Meio 
Ambiente a relação dos defensivos agrícolas interditados pela fis-
calização daquela entidade. No relato constavam a data, tipo de 
produto, fabricante, local e quantidade de agrotóxicos. 

Com a emissão da Portaria 06/90–SSMA, de 1o de fevereiro 
de 1990, ficou determinado, de forma geral, que os detentores 
de restos e resíduos de agrotóxicos, medicamentos, fármacos e 
outros itens tóxicos que fossem apreendidos ou interditados deve-
riam providenciar o cadastro desses produtos no DMA. Na reu-
nião de 13 de fevereiro de 1990, ficou decidido que o prazo final 
para o cadastramento ficaria para 30 de março de 1990. Havia 
um plano operacional de recolhimento dos agrotóxicos fora de 

uso, realizado pelo DMA em 22 de janeiro de 1990, que propu-
nha que os custos operacionais seriam divididos entre as partes 
envolvidas. Entretanto, sem haver uma listagem completa dos 
pesticidas fora de uso encontrados no Estado, seria difícil uma 
correta mensuração desses custos. Fez-se uma estimativa de em 
torno de 433.405,87 BTNS, ou seja, NCz$ 6.185.872,00 para 
o recolhimento dos agrotóxicos. Ainda em fevereiro de 1990 foi 
assinado um protocolo de intenções entre o Estado e a Itália, com 
vistas à limpeza do território gaúcho dos produtos tóxicos. O 
procedimento foi denominado de “higienização”.

Fato relevante foi ação civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal contra a União e o Estado do Rio Grande do Sul, 
para evitar danos ao meio ambiente. A ação se louvou da represen-
tação da União Protetora do Ambiente Natural (UPAN), instruída 
com documentação acerca da existência de significativa quantida-
de de agrotóxicos armazenados pelo território gaúcho, bem como 
de outras informações acerca dos depósitos de pesticidas, ampla-
mente noticiadas. Ressaltando a tarefa desenvolvida pelo grupo de 
trabalho, o Ministério Público Federal entendeu que “urge, como 
primeira e cautelar providência, reunir tudo num só local, sob a 
guarda e responsabilidade dos órgãos federais e estaduais que os 
apreenderam. Não se justifica, em que pese o amparo legal, que os 
pequenos produtores continuem como fiéis depositários de subs-
tâncias cujo manuseio e cuidados com a guarda e conservação eles 
desconhecem” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 1990a, p. 6). 

Em manifestação datada de 25 de janeiro de 1990, a Procu-
radoria Geral do Estado solicitara reforma do despacho liminar 
ou razões de agravo de instrumento, conforme processo da Ação 
Civil Pública 90.263-0, pois entendia não ser justo “que o Estado 
esteja obrigado a cumprir medida liminar cujo objeto é de respon-
sabilidade pelo menos compartilhada com o produtor, predomi-
nantemente empresas multinacionais altamente lucrativas, para as 
quais, mais do que em qualquer outra hipótese, há de valer o prin-
cípio ‘ubi commoda, ibi incommoda’” (MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, 1990b, p. 14). 

No dia 14 de fevereiro, a Procuradoria da República indicou o 
Polo Petroquímico de Triunfo como local de deposição provisória 
dos produtos químicos em tela. Por sua vez, o Estado, através da 
Procuradoria Geral do Estado, manifestou-se, na data de 14 de 
fevereiro de 1990, favorável à deposição no campus da Cientec, 
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no município de Cachoeirinha; localização com a qual a Procura-
doria da República manifestou concordância em 19 de fevereiro 
de 1990. Mesmo tendo havido concordância com a indicação do 

Ofício 240/90, de 14 de fevereiro de 1990, indicando o campus da 
CIENTEC como local para depósito temporário dos resíduos tóxicos.
(Fonte: Biblioteca da FEPAM)

campus da Cientec como depósito provisório para os resíduos, a 
Justiça Federal, em 8 de março de 1990, nomeou o engenheiro 
agrônomo Sebastião Reginaldo da Silva Pinheiro como perito de 
juízo, para que informasse sobre as condições do Polo Petroquími-
co e do Campus da Cientec.

O advento do Receituário Agronômico possibilitou um maior 
controle na venda e uso dos agrotóxicos, uma vez que antes a 
comercialização deles era praticada de forma direta entre o fabri-
cante, o comerciante e o agricultor. 

O presidente da FEPAM, Nilvo Luiz Alves da Silva, em 16 de 
janeiro de 2001, manifestou-se a respeito de um estoque de 12 
toneladas de venenos agrícolas de alto potencial de contaminação, 
depositado precariamente em área junto ao Parque Estadual de 
Itapuã, a 200 metros da Lagoa Negra. Disse o presidente: 

É um problema que se arrasta há 18 anos e vamos ter de 
solucionar. A proibição do uso de determinados pesticidas 
resultou na criação de mais de cem depósitos no Estado, 
muitos dos quais estavam longe da condição ideal. No caso 
de Itapuã, aquilo que era para ser provisório se tornou defi-
nitivo ao longo das décadas. Em parte, porque agrotóxicos 
de vários tipos foram abandonados na antiga olaria e hoje, 
por falta de rótulo dizendo a origem e quem fabricou, fica 
difícil cobrar das fábricas um destino para o produto (SIL-
VA, 2001, p. 31). 

Ainda em 2003, a empresa incineradora Tribel, do Rio de Ja-
neiro, recebeu 100 toneladas de agrotóxicos proibidos e de ori-
gem desconhecida armazenados em vários pontos do Estado. O 
acondicionamento e transporte foram realizados pela Saniplan 
Engenharia e Administração de Resíduos. Os maiores depósitos 
estavam localizados no Hospital Colônia de Itapuã, no viveiro 
municipal do Parque Saint Hilaire, e em cidades como Novo Ham-
burgo, Passo Fundo, Encruzilhada do Sul, Encantado e Augusto 
Pestana, entre outras.  

Segundo a “Informação Técnica” assinada em 20 de outubro 
de 2004 pelo engenheiro agrônomo Eduardo Osório Stumpf, o 
Estado do Rio Grande do Sul praticamente solucionara “o grave 
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problema de destinação final de restos de agrotóxicos proibidos de 
uso estocados no Estado” (STUMPF, Eduardo Osório. Informação 
Técnica. Departamento de Controle/Serviço Agrossilvipastoril/FE-
PAM). Entre os anos de 1988 e 2003, em torno de 356.510 kg de 
restos de agrotóxicos haviam recebido destinação final.

A par da destinação dos restos de defensivos proibidos, interdi-
tados ou fora de uso, remanesce a questão dos passivos das áreas 
contaminadas. 

A temática dos agrotóxicos constitui-se em pauta permanente 
da sociedade gaúcha, até porque somos percebidos como o Esta-
do que mais os utiliza. A engenheira agrônonoma Sirlei Haubert, 
funcionária da FEPAM, entende que “antes, até alguns anos atrás, 
os agrotóxicos prejudicavam e até matavam de forma mais direta 
e rápida, enquanto hoje o processo é cumulativo, prejudicando as 
pessoas e o ambiente de forma mais sutil e ao longo do tempo” 
(Informação verbal, 2013). De tempos em tempos são levantadas 
suspeitas que relacionam o uso de agrotóxicos ou defensivos agrí-
colas – como alguns preferem – com o número de suicídios em de-
terminadas regiões. A mortandade de abelhas igualmente encontra 
sua causa, entre outras, na exposição a esses produtos. 

Na virada do ano de 2018 para 2019, foram pródigas as notí-
cias sobre a mortandade de abelhas no Rio Grande do Sul e outros 
Estados do país. O extermínio das abelhas estaria diretamente re-
lacionado ao uso inadequado de agrotóxicos em culturas como a 
soja. Entre os produtos apontados vem sendo citado o inseticida 
Fipronil, utilizado na fase de floração das culturas. Estaria influin-
do o processo de “deriva”, particularmente quando da aplicação 
dos pesticidas pela aviação agrícola.

 Vistoria realizada para 
renovação de licença de 
operação de depósito de 

embalagens vazias de 
agrotóxicos na região 

do Planalto do RS. 
(Fonte: acervo de 

Sirlei Haubert, 
agosto de 2012)

Vistoria realizada 
em área para a qual 
foi indeferida a  
solicitação de licença 
prévia para depósito 
de agrotóxicos com a 
finalidade de verificar 
a recuperação do 
local conforme projeto 
técnico apresentado 
para recuperação de 
área degradada. Região 
Central do RS.
(Fonte: acervo de Sirlei 
Haubert, 19 de março 
de 2019)
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PRIMEIRA PRISÃO DA CAUSA AMBIENTAL
“Industriais são presos por sujar rio” (INDUSTRIAIS, 1990, p. 1) 

foi uma das chamadas de capa do Jornal do Brasil. O episódio reper-
cutiu nacionalmente. O Correio do Povo, por sua vez, noticiou que:

O diretor-presidente da Companhia Industrial Rio Guahy-
ba, Wolf Gruenmberg, e os diretores Dirson Sanches Antu-
nes e Laura Martins Salin foram presos ontem a pedido do 
Departamento do Meio Ambiente da Secretaria da Saúde. 
A empresa não cumpriu uma determinação do diretor do 
DMA, Cláudio Dilda, que interditava a produção da fá-
brica, sob alegação de estar poluindo o rio Guaíba (COR-
REIO DO POVO, 1990, p. 1). 

Segundo o ex-presidente Cláudio Dilda, a data de 11 de outu-
bro de 1990, ano da criação da FEPAM, ficou marcada pela prisão 
dos empresários da Companhia Industrial Rio Guahyba, a primei-
ra a ocorrer no Estado em nome da causa ambiental. Após presta-
ção de depoimento na Quarta Delegacia de Polícia e pagamento de 
fiança, os empresários foram liberados. Em sua defesa, argumen-
taram que havia sido desativada a lavagem de lã e eliminada uma 
chaminé que lançava efluentes, entre outras providências. 

O ex-presidente Cláudio Dilda inclui o episódio da prisão entre 
os eventos relevantes de atuação ambiental. 

Além do enquadramento dos curtumes, a definição de pa-
drões de qualidade do ar (padrões de lançamento) para Rio 
Grande, que nos anos 80 era chamada de Cubatão do Sul; 
a transformação do DMA em FEPAM (processo que co-
ordenei com a participação do Paulo Régis e do Ricardo 
Dobrovolski, além da mobilização dos servidores); a exten-
são das obrigações de fazer também para o setor público: 
emblemáticos foram os casos da Rota do Sol, Estrada do 
Mar, Corlac, entre outros; a prisão de presidente e direto-
res da Têxtil Rio Guayba pelo promotor Orcy Bretanha 
com acompanhamento de Paulo Régis, que, na falta de le-
gislação ambiental punitiva (estamos falando de 1990/91), 
foram enquadrados no art. 330 do Código Penal (desobe-
diência civil); a firmeza com que o governador Guazzelli 
determinou as necessárias providências por parte de outras 

secretarias com vista à criação da FEPAM, o que aconteceu 
oficialmente em 4 de junho de 1990; avanços na legisla-
ção e regulamentação ambientais, em especial relativamen-
te às integradoras; e a descentralização do licenciamento 
ambiental, iniciada em 1996 com o município de Estância 
Velha (Informação verbal).

ROTA DO SOL – PRIMEIRA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lançada nos anos 70, a linha rodoviária conhecida como Rota 
do Sol pretendia ligar São Borja, passando por Santa Cruz do Sul, 
estendendo-se até Estrela, dali a Teutônia e Garibaldi, chegando a 
Caxias do Sul, culminando com a interligação em Terra de Areia. 
A construção tornou-se um dos maiores desafios gaúchos tanto 
para os governantes como para a comunidade e, especialmente, 
aos órgãos ambientais. O Departamento do Meio Ambiente havia 
embargado em 1990 o trecho de 53,4 km que liga Tainhas a Terra 
de Areia, via Serra do Pinto, onde se encontra localizada a Reser-
va da Biosfera Mata Atlântica, protegida pela Fepam, Unesco e 
IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado).

Data significativa do empreendimento foi a da primeira audi-
ência pública promovida pelo Departamento do Meio Ambiente, 
da Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente, realizada no sá-
bado, 25 de novembro de 1990. O encontro ocorreu em Terra de 
Areia. O DMA ouviu a sociedade, recolheu informações e suges-
tões para a liberação ou não do traçado. O Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), peça-chave do debate, encontrava-se à dispo-
sição da população desde 5 de junho de 1990. A preocupação am-
biental era legítima, em função da importância e ao mesmo tempo 
fragilidade da região de serra, sendo indispensáveis a garantia de 
iniciativas de proteção, prevenção e mitigação ambiental.   

Em 22 de dezembro de 1994 o presidente da FEPAM, geólogo 
Luciano Marques, entregou ao secretário estadual dos Transportes o 
parecer técnico favorável à liberação do trecho embargado em 1990.

 

CASO BAHAMAS
Às 6:24 do dia 31/08/1998 o Serviço de Emergência da 
FEPAM foi comunicado pela PRÓ-QUIMICA/ABIQUIM, 
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através do telefone celular de emergência, que por sua vez 
tinha sido comunicada às 6:15, pelo soldado Edson do 
Corpo de Bombeiros de Rio Grande. A informação era de 
que “o navio Bahamas, com 9.000 ton. de ácido sulfúrico, 
no Porto de Rio Grande, tinha um vazamento e fumegava 
pelo suspiro. A Marinha estava realizando isolamento pelo 
mar e a BM pela terra”. Assim começa o relatório da FE-
PAM sobre o episódio que ficou conhecido como “O desas-
tre ecológico com o navio Bahamas” (FEPAM, 1998, p. 3). 

Carregado com 19.613 toneladas de ácido sulfúrico, concen-
trado a 98%, em 21 de julho de 1998, o navio mercante Bahamas 
deixara o porto de Fremantle, na Austrália, com destino ao Porto 
de Rio Grande, no Brasil. De 5 a 10 de agosto, realizou em Dur-
ban, na África do Sul, uma escala para reabastecimento de óleo.  
Duas semanas depois, no dia 24 de agosto, o Bahamas, navio de 
bandeira maltesa, ingressou na barra do Porto de Rio Grande atra-
cando no terminal da empresa de fertilizantes Trevo. Naquele mes-
mo dia, começou a transferência da carga de ácido sulfúrico para 
o terminal da Trevo. No dia seguinte, por um problema de manejo 
das válvulas reguladoras de operação das bombas, ocorreu o vaza-
mento, pelas gaxetas, de ácido para o interior da praça das bom-
bas. Um dia depois o navio se deslocou ao píer petroleiro da Petro-
bras para descarregar o ácido, o que acabou acontecendo apenas 
no dia 27, com o descarregamento de 676 toneladas. Já no dia 28, 
o Bahamas atracou no terminal da Fertisul, para também ali des-
carregar ácido sulfúrico. A operação foi suspensa na madrugada 
do dia 29, pois evidenciava-se um adernamento do barco. Avisada 
da inclinação pela sentinela do porto, no dia 30, a Capitania dos 
Portos enviou um oficial a bordo, o qual foi informado pelo co-
mandante do Bahamas que a situação estava sob controle. Porém, 
no dia 31, o vazamento de uma mistura ácida para o interior da 
praça de máquinas tornou-se incontrolável. “A praça de máquinas 
foi sendo gradativamente alagada, sem controle, até cobrir o estra-
do superior. Às 5 horas, por ordem do comandante, a tripulação 
arriou a bandeira (MALTA) e abandonou o navio (posteriormente 
a Bandeira voltou a ser içada)” (BACELLAR SOBRINHO). 

Às 21 horas daquele fatídico dia 31, chegaram a Rio Grande 
os técnicos do Serviço de Emergência da FEPAM. Após receber o 
relato do que estava acontecendo, realizaram a vistoria do local 

onde estava atracado o navio.
O cenário se mostrava altamente preocupante, seja pelo odor 

das emanações gasosas provenientes da reação do ácido com a 
água, seja pela falta de uma coordenação adequada da crise insta-
lada, seja pelas notícias que relatavam a possibilidade de iminente 
explosão, além do desastre ambiental que se alastraria dali para 
diante. A situação colocada levou à realização de uma reunião às 
11 horas do dia 1o de setembro. Reunião com a Marinha, Supe-
rintendência do Porto, IBAMA e integrantes do Plano de Auxí-
lio Mútuo (PAM) – indústrias, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil 
Municipal e FURG). Às 16h30 do mesmo dia, foi realizado um 
novo encontro, agora com a Defesa Civil do Estado, Procuradoria 
da República, Promotoria Pública Federal, Promotoria Pública Es-
tadual e Direção Técnica da FEPAM. 

No dia 2 de setembro, em reunião às 10h20,  

Ficou esclarecida a competência federal de fiscalização am-
biental do acidente e das ações administrativas sobre os em-
preendedores pelo IBAMA, assim como a centralização das 
informações técnicas para a imprensa. O IBAMA informa 
que naquele dia chegaria técnico de Brasília com treina-
mento em emergência para acompanhamento do acidente. 
A FEPAM compareceu com os técnicos Vilson Trava Dutra, 
Juarez Martinez Mattos e Francisco Finger, coloca sua po-
sição de apoio ao IBAMA e ressalta o interesse do Estado 
no acompanhamento da situação na parte ambiental e de 
Defesa Civil, visto os riscos de explosão e um possível dano 
ambiental que atinja águas interiores como a Lagoa dos Pa-
tos e saco da Mangueira (FEPAM, 1998, p. 5). 

Durante a tarde, prolongado-se até as 22 horas, ocorreu a reu-
nião na Superintendência do Porto, que culminou com a decisão 
pelo bombeamento da mistura de água e ácido para o canal. De-
cisão prolatada no “Termo de Decisão dos Órgãos Ambientais”. 
Assinaram o termo representantes do IBAMA, FURG, Capitania 
dos Portos, Agência Marítima OrionG – Agente do Armador, Smit 
Tak – Equipe de Salvatagem, Defesa Civil do município, Chemoil 
International Ltda. – seguradora do navio, Fertisul/Serrana, Studio 
Tecnico Navale Ansaldo – Seguradora Casco, Liverpool & Lon-
don P&I – seguradora da carga e a Superintendência do Porto. O 
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bombeamento consensuado iniciou-se às 22h20, ou seja, 20 minu-
tos após o fim da referida reunião. Os signatários do documento, 
após considerar a gravidade da contaminação e do vazamento de 
ácido sulfúrico para o mar; a existência de 300 toneladas de óleo 
combustível, o que, frente ao iminente risco de rompimento do 
casco do navio, poderia ocasionar o derramamento de óleo; o ris-
co de explosão e colapso da estrutura do barco; a concordância do 
Armador em assumir a responsabilidade para minimizar os riscos 
ambientais, aceitaram a proposição técnica apresentada pelo IBA-
MA e FURG, concluindo por: 

Autorizar a empresa de salvatagem Smit Tak, contratada 
pelo Armador, através do técnico Wytse H. Huismans, a 
bombear a mistura de ácido com água salgada do interior 
dos porões do navio para o mar, com o monitoramento 
constante do pH da água do mar, executado pela FURG 
com o apoio da FERTISUL/SERRANA. O bombeamento 
deverá se dar de forma menos impactante possível ao meio 
ambiente, respeitando-se a vazão de 21,5 m3/hora, reco-
mendado pelo MARPOL 73/78 (Convenção Internacional 
para Prevenção da Poluição por Navios – 1973. Protocolo 
de 1978 relativo à MARPOL-73 e Emendas de 1984 ao 
Protocolo à MARPOL 1978. Ministério da Marinha. Dire-
toria de Portos e Costas. Rio de Janeiro: Brascores Gráfica 
e Ed. Ltda. 1986), para que o pH não baixe de 7,00, a me-
nos que seja encontrado um valor mais baixo a montante 
da localização do navio (observando deslocamento de água 
continental para o oceano), obedecendo-se a maior disper-
são possível. Deverá ser observado, também, o sentido da 
vazante, devendo-se interromper o bombeamento se forem 
observados fluxos em direção ao interior da Lagoa dos Pa-
tos (FEPAM, 1998, p. 16-17).

 Frente à situação de iminente ruptura do casco, entre as alter-
nativas de transbordo (transferência da mistura de ácido com água 
para outra embarcação com despejo em alto mar) e neutralização 
(dentro do encalhado Bahamas ou em tanque externo, via trans-
bordo) do ácido por soda cáustica, a opção fora pelo lançamento 
controlado do ácido no canal do porto, uma vez que a ação seria 
imediata, com duração relativamente curta. Contudo, essa decisão 

geraria protestos e manifestações de entidades e pessoas, ocorren-
do inclusive a suspensão do bombeamento do ácido para o canal 
de acesso do porto. 

Por decisão do juiz da 1ª Vara Federal de Rio Grande, dr. Ri-
cardo Hüske, a retirada da mistura de ácido com água foi inter-
rompida por 48 horas, nos dias 13 e 14 de setembro.

No dia 17 de setembro, com a operação praticamente conclu-
ída, a FEPAM realizou sua última vistoria no Bahamas. No dia 
seguinte, o SEAMB relatou suas atividades referentes ao episódio 
para o CONSEMA. 

Em 23 de setembro de 1998, com a assinatura do engenheiro 
químico Vilson Trava Dutra, chefe do Serviço de Emergência Am-
biental da FEPAM, foi concluído o relatório sobre o caso Bahamas. 
O documento foi enviado ao diretor- presidente da FEPAM. Parti-
ciparam no atendimento daquela emergência os técnicos Francisco 
Finger, José Ricardo Druck Sanberg, Juarez Martinez Mattos, Luiz 
Fernando Guaragni e Vilson Trava Dutra. Juarez Mattos nos des-
creveu em minúcias sua vivência no episódio: 

Pelas informações da época, o navio chegou a Rio Grande, 
descarregou ácido sulfúrico, creio que no cais da Petrobras, 
e depois se deslocou para o cais da Fertisul, onde também 
estava descarregando o produto, quando foi constatado 
aquecimento das tubulações.
Explico: o ácido sulfúrico acima de 98% de pureza não 
ataca o aço carbono comum; quando contaminado com 
água, porém, passa a ocorrer a corrosão, e isso provoca 
aquecimento da tubulação quando da descarga. Também 
os tanques de depósito da Fertisul eram em aço comum, 
e assim os técnicos da Fertisul suspenderam o descarrega-
mento da carga, para proteger os tanques. 
A informação da época é de que a Capitania dos Portos foi 
informada e ordenou que o navio fosse deslocado para o 
local onde depois ficou até o final dos procedimentos em 
Rio Grande. Ninguém soube explicar como a Capitania 
dos Portos autorizou o atracamento de um navio que sa-
bidamente estava fazendo água, e inclusive adernado (in-
clinado), com visível indicativo de graves problemas, além 
do vazamento constatado. Para evitar riscos à população, 
ao porto e ao canal de navegação, o navio deveria ter sido 
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imediatamente rebocado para o mar.
Na manhã do início da ocorrência, a FEPAM, através do 
Serviço de Emergência Ambiental, foi comunicada sobre o 
problema. Por ser zona portuária, área federal, e assim, de 
atuação do IBAMA, que já tinha pessoal no Porto de Rio 
Grande, cabia a eles a iniciativa. A FEPAM continuou com 
contatos eventuais, acompanhando o problema. De tarde, 
a Capitania dos Portos informou que não sabia o que fazer 
e solicitou auxílio. Ainda naquela tarde, eu (Juarez) e o 
engenheiro Vilson nos deslocamos para Rio Grande no in-
tuito de ajudar em alguma solução. Lá chegando, de noite, 
contatamos com funcionário da agência marítima respon-
sável pelo navio, com pessoal do PAM (Plano de Auxílio 
Mútuo) das empresas do porto e da Capitania, na tentativa 
de obter informações e organizar algum procedimento.
Nos dias seguintes, ocorreram reuniões e trocas de ideias 
na tentativa de encontrar solução. As Promotorias Públicas 
Federal e Estadual acompanhavam de perto as ocorrências. 
O comandante do Bahamas foi preso, e a tripulação impe-
dida de sair do país (Informação verbal, 2014).

Imagem do navio Bahamas atracado no Porto de Rio Grande.
(Fonte: foto do arquivo pessoal de Juarez Mattos)

Juarez continua relatando:

O IBAMA mostrou-se com dificuldades, de modo que a 
busca pela solução do problema foi despejada sobre a FE-
PAM. A direção da FEPAM na época reforçava a participa-
ção da instituição no evento.
Duas soluções ecologicamente razoáveis foram levantadas. 
Uma delas, de neutralização de toda a carga de ácido sulfú-
rico, usando calcário para tal. Seria, porém, uma operação 
gigantesca, que ocuparia e provavelmente destruiria quase 
todos os armazéns do cais, além de muito cara. Mas ha-
via uma empresa (Ômega Engenharia) que se propunha a 
abraçar o fato. Essa opção, porém, foi depois descartada 
devido ao fato de que o ácido continuava a ser misturado 
com água, e a reação de neutralização não seria possível 
com baixas concentrações do produto.
Outra opção, bem mais simples, seria a de encostar outro 
navio-tanque ao lado do Bahamas e bombear o ácido para 
essa outra embarcação, que depois seria conduzido para 
alto-mar e lá descartaria o produto. Pela corrosividade do 
produto, porém, e não se tratando de navio com tanques 
especiais para isso, provavelmente acarretaria em perda to-
tal desse outro navio também.
Com o passar do tempo, nas reuniões técnicas (mais de 
uma por dia), começaram a se formar dois grupos: um que 
queria a melhor solução para o problema e outro que de-
sejava terminar rapidamente o evento, com o menor custo 
possível. Os técnicos da FEPAM e as Promotorias encabe-
çavam o primeiro grupo.
Quando foi aventada a solução de transbordar o produto 
para um segundo navio, a primeira reação dos responsá-
veis pelo Bahamas foi informar que já haviam procurado 
outro e não havia nenhum disponível para fazer esse servi-
ço. Essa informação foi desmentida por técnicos da Petro-
bras, que informaram sobre navios-tanque disponíveis em 
locais relativamente próximos. A reação da outra parte foi 
de que não eram barcos com tanques de aço inoxidável, e 
isso inutilizaria permanentemente aquele navio depois da 
operação. A ala preservacionista das discussões informou 
que o fator “valores” era secundário, sendo que a melhor 
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solução deveria ser adotada.
Com a chegada dos funcionários da empresa holandesa, 
com equipamentos especiais (liberados para entrar no país 
emergencialmente pela Receita Federal), e sem o conhe-
cimento da Fepam (e das Promotorias), foram instaladas 
bombas que iniciaram o bombeamento do ácido direta-
mente para o canal de navegação, sem a menor preocu-
pação com qualquer dano ambiental que pudesse ocorrer. 
Tal procedimento não teve qualquer estudo prévio, moni-
toramento ou forma controlada; foi conforme a vazão da 
bomba, apenas, e pensamos que foi adotado para inibir 
exigências outras que implicariam em maiores gastos pelos 
responsáveis (fato já consumado). A justificativa apresenta-
da para essa atitude repentina foi a de que o navio poderia 
explodir e causar danos à população da cidade inteira, com 
uma chuva de ácido. Explico: no processo de corrosão, há 
liberação do gás hidrogênio, que é altamente inflamável. 
Porém, a taxa de formação é relativamente lenta e o gás 
saía para a atmosfera. Na verdade, a imprensa publicou 
uma foto de uma pequena chama azulada no convés do 
navio, que logo depois se apagou. Foi uma das “explosões” 
do Bahamas.
As Procuradorias entraram com procedimentos jurídicos 
para cessar o despejo do ácido no canal.
Nesse meio-tempo, a Capitania dos Portos informou que 
estava trazendo engenheiros navais do Rio de Janeiro, para 
avaliar as condições do navio e ver se ele tinha condições 
de ser rebocado para fora do cais. Realmente veio alguém 
de lá, mas, apesar de inúmeras solicitações, nenhuma in-
formação sobre a análise desse engenheiro da Marinha foi 
liberada.
Houve um fato no mínimo estranho quanto ao vazamento 
do ácido. O porão do Bahamas comportava vários tanques 
de aço inoxidável que continham o ácido sulfúrico (não 
lembro exato o número, mas cerca de 20). Pelo informa-
do, todos os tanques eram independentes, mas poderiam 
ser interligados, se necessário. Ora, ocorreu o vazamento 
em um deles e o ácido vazou para o fundo do casco, pro-
vavelmente abrindo um rombo, por onde entrou água. O 
produto com água ficou fortemente corrosivo e, segundo 

os oficiais do navio, começou a corroer (por fora) os outros 
tanques, que, mesmo sendo de aço inox, também sofreram 
com a corrosão e teriam vazado, ocasionando o vazamento 
de todos os demais. Concordamos que os tanques de inox 
também sofrem corrosão, mas em uma taxa bem menor; e 
se estavam sendo corroídos (por fora) pelo ácido que va-
zou do primeiro, iriam furar. Mas não instantaneamente e 
todos ao mesmo tempo. Essa corrosão demoraria algum 
tempo, maior ou menor, para um ou outro tanque. Poderia 
levar dias, semanas, para que vazasse um segundo tanque, 
etc. A informação repassada pelos responsáveis pelo navio 
e pela empresa de salvatagem foi de que toda a carga ti-
nha entrado em contato com a água e estava contaminada. 
Acreditamos que a única forma de ocorrer simultaneamen-
te o vazamento de todos os tanques seria no caso de interli-
gação proposital entre eles, depois que iniciou o vazamento 
do primeiro.
Após cerca de uma semana em Rio Grande, fomos reveza-
dos por outros colegas. Após isso, soubemos que se optara 
por aceitar o simples despejo do ácido no canal.
Cenas na televisão mostraram imagens do interior do na-
vio, mostrando terem sido arrancados os revestimentos das 
paredes, como se alguém procurasse alguma coisa.
O Bahamas foi recuperado e a televisão mostrou, pos-
teriormente, o navio em um porto africano, com outro 
nome, envolvido em alguma outra história (Informação 
verbal, 2014).

O evento Bahamas movimentou a imprensa, autoridades e 
comunidade não apenas gaúcha. O episódio assumiu proporções 
internacionais, até pela bandeira maltesa da embarcação. Dia a 
dia, o noticiário comunicava o que estava ocorrendo, mantendo 
a população gaúcha em coletivo estado de alerta e preocupação. 
Entre os prejudicados estavam os pescadores e os outros barcos 
que foram impedidos de atracar no porto, gerando atraso na en-
trega e despacho de mercadorias. Tripulantes do navio chegaram 
a enviar fax à Confederação Internacional dos Trabalhadores em 
Transportes, no dia 31 de agosto, relatando que ele já apresentava 
problemas quando saiu da escala na África. A embarcação, segun-
do o fax, teria 28 anos e não 18, como se dizia. Seu casco estava 
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danificado e o vazamento para o interior do barco já estaria acon-
tecendo. Acirrados foram os debates em relação à contaminação 
das águas. Para o oceanógrafo e doutor em Ecologia da FURG, 
Antônio Libório Philomena:

A decisão de bombear o ácido misturado com água para o 
mar foi errada e demonstra que não existe um preparo por 
parte do governo e das instituições competentes para efei-
tos ou consequências de desastre. Não é normal jogar isso 
num canal, numa lagoa quase fechada como a dos Patos, 
pois tudo depende do clima, das correntes, e é um perigo 
iminente. Este despreparo nos deixa numa situação des-
confortável (PHILOMENA, 1998, p. 3). 

Contudo, se o mais visível era o despejo de ácido sulfúrico no 
canal do porto, havia um problema ainda maior a ser enfrentado: 
o que estaria ocorrendo com o ecossistema, após receber a carga 
ácida? Assim, em 16 de novembro de 1998, foi celebrado um con-
trato de prestação de serviços entre a FEPAM e a Fundação Uni-
versidade de Rio Grande (FURG). Em atendimento ao contrato 
de monitoramento emergencial, a FURG, no dia 29 de dezembro 
de 1998, apresentou seu relatório. O documento apontava que os 
valores de pH e metais pesados apresentaram-se normais frente 
aos padrões definidos para o trecho atingido. Não foi observada 
a formação de pluma ácida e houve a renovação total da água 
no local.  Também não foram detectados contaminantes por me-
tais peados nas amostras de peixes analisadas da espécie corvina. 
Quanto às cracas, estas apresentaram concentrações de metais aci-
ma dos padrões aceitáveis, contudo, ressalta o relatório, os valores 
de cádmio e zinco já vinham apresentando concentrações maiores 
anteriormente. Por fim:

Considerando que o presente estudo foi realizado sob con-
dições limitantes, tais como a incompleta base de dados, a 
alta complexidade ambiental e a grande dimensão da área 
estudada; e que existe a possibilidade de bio-acumulação 
dos metais pela biota da área atingida, recomenda-se a ne-
cessidade imperiosa de monitorar o processo de bio-acu-
mulação, particularmente nas espécies estuarinas consumi-
das pela população (FURG, 1998, p. 116).

Enquadrado como em crime culposo, o comandante do navio 
Bahamas, o ucraniano Volodymyr Kisnichan, foi condenado em 
12 de novembro de 1998 a um ano e seis meses de prisão em re-
gime semiaberto. “No entender da Justiça, o Bahamas chegou em 
perfeitas condições ao porto e somente depois do descarregamento 
de parte da carga no cais da Adubos Trevo é que surgiram os pro-
blemas” (ZERO HORA, 1998c, p. 39).

Entre as lições que ficaram do acidente com o navio Bahamas, 
constam recomendações de emendas aos códigos e normas inter-
nacionais para o transporte de produtos químicos a granel; a ado-
ção de uma linguagem formal e conhecida, para a transmissão de 
ordens a bordo (pode ter ocorrido uma compreensão equivocada 
entre a ordem do imediato e o operador de bombas da tripulação 
do navio, pois a tripulação de 30 homens, de diversas nacionali-
dades, apresentava notadas dificuldades de comunicação); maior 
eficiência do Plano de Emergência; definição de liderança ativa na 
coordenação das atividades; fiscalização do sistema de descargas 
dos navios atracados; relacionamento com o Ministério Público e 
adoção de um Comitê de Imprensa, que transmita as informações 
de forma transparente, sem omitir fatos.  

Contudo, a par das presentes lições da análise do incidente 
com o Bahamas no Porto de Rio Grande, vale lembrar que 
o acidente a bordo que gerou todos os problemas posterio-
res foi motivado, propriamente, por dois fatores imponde-
ráveis: o primeiro, a realização de uma manobra errada de 
válvulas pelo operador de bombas, membro qualificado da 
tripulação; e o segundo, o ocultamento às autoridades por-
tuárias, pelo comandante do navio, da avaria de vazamen-
to de ácido na praça de bombas do navio, permitindo que o 
acidente atingisse proporções incontroláveis (BACELLAR 
SOBRINHO).

No dia 7 de abril, o Bahamas voltou a flutuar. Em 20 de abril 
foi rebocado do Porto de Rio Grande para ser deliberadamente 
afundado em águas internacionais, o que acabou não acontecen-
do. Em julho de 1999, praticamente um ano após o acidente, o 
navio podia ser visto ao largo da Ilha de São Vicente, em Cabo 
Verde. Ironicamente o arquipélago denominado de Cabo Verde, 
cor simbólica das lutas ambientais, abrigava em suas águas o 
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Bahamas, agora renominado de Orient Flower, em dupla e cons-
trangedora conivência.

Paralelo ao episódio do Bahamas, mas com raízes inclusive an-
teriores, o uso da transgenia na agricultura tornou-se mais palpá-
vel no início de 1999.

TRANSGÊNICOS
Na data de 3 de fevereiro de 1999, a Polícia Federal de 
Santa Maria vai indiciar pelo menos quatro envolvidos no 
plantio e comercialização irregular de soja transgênica. A 
ação foi desencadeada pela apreensão de 22,5 sacas de se-
mentes num armazém de Júlio de Castilhos em outubro do 
ano passado. É o primeiro caso que indicia responsáveis 
pelo plantio ilegal de soja geneticamente modificada no 
Rio Grande do Sul (ZERO HORA, 1999, p. 42). 

A soja modificada, produzida pela Monsanto, apresenta a pro-
priedade de ser resistente aos efeitos do herbicida Roundup Rea-
dy, o que permitiria uma redução de custo equivalente a 25% na 
condução da lavoura, segundo cultivos permitidos na Argentina e 
Estados Unidos. No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal passou 
a investigar um derrame, ocorrido em Passo Fundo, de soja trans-
gênica, provinda possivelmente da Argentina, situação ilustrada 
pelo agrônomo Arno Leandro Kayser (2006, p. 53): “Os produ-
tores deram o apelido de ‘Maradona’ à soja transgênica contra-
bandeada da Argentina. Durante um bom tempo ela vinha sendo 
cultivada, de modo ilegal, por milhares de agricultores que foram 
induzidos a isso por lideranças do meio agrícola, do meio científi-
co e da mídia”.

A queima de soja transgênica, em 26 de janeiro de 2001, em 
Não-Me-Toque, repercutiu em todo o país. 

Cerca de 800 agricultores sem terra destruíram dois hec-
tares de soja transgênica da multinacional Monsanto, em 
Não-Me-Toque (a 300 km de Porto Alegre). Ao som de 
“Pra Não Dizer que Não Falei de Flores”, os sem-terra ar-
rancaram as plantas com as mãos. Depois, em discursos, 
acusaram a empresa de vender sementes transgênicas (o 
que é proibido) e pediram a sua expulsão do país. [...] A 

área destruída faz parte de uma fazenda de 400 hectares 
que realiza 22 experimentos de soja transgênica autoriza-
dos pelo CNTBIO (Conselho Nacional de Biotecnologia) 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2001, p. 2).

O movimento foi liderado pelos senhores João Pedro Stédile, lí-
der do MST, e José Bové, celebrizado internacionalmente em agos-
to de 1999, ao destruir uma lanchonete do McDonald’s na cidade 
francesa de Millau. O episódio de Não-Me-Toque não foi isolado, 
nem seu debate, que já começara na década anterior, eclodindo 
fortemente a partir de 1999. Figura folclórica, José Bové nasceu 
na cidade de Bordeaux, na França, em 1953. Já aos 22 anos de 
idade, invadira uma fazenda destinada à construção de uma base 
militar. Comparado ao personagem Asterix, por seus grandes bi-
godes, visitou o Brasil pela primeira vez em 1998. Em contato 
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) 
e a Pastoral da Terra, foi iniciado o combate aos transgênicos. 
É que em 1988 a Monsanto havia solicitado ao CTNBIO, órgão 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, a liberação de plantio da 
soja transgênica. Ainda que emitida, a licença foi contestada pelo 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e pela or-
ganização ambientalista Greenpeace. No ano seguinte, em 1999, 
os eventos sucederam-se em clima de apreensão e confronto. O 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul exigiu que as pesquisas 
com os transgênicos apresentassem o RIMA e interditou em torno 
de 70 áreas experimentais com lavouras de arroz, milho e soja. 
O Ministério da Agricultura acabou liberando o cultivo de cinco 
variedades comerciais de soja resistente ao herbicida Roundup Re-
ady da Monsanto, o que, por ação da 6ª Vara Federal de Brasil, foi 
a seguir suspenso. Em 2000, sete academias de ciências internacio-
nais, dentre elas a brasileira, defenderam os transgênicos.

Em 28 de dezembro de 2000, o governo federal editou a Medida 
Provisória 2.137, que oficializa e amplia os poderes do CTNBIO, 
órgão que autoriza a liberação de alimentos transgênicos no Brasil. 
Meio ano depois, em julho de 2001, foi emitido o decreto sobre a 
rotulagem de produtos transgênicos. O decreto, que deveria entrar 
em vigor em 31 de dezembro de 2001, determinava a rotulagem de 
todos os alimentos com mais de 4% de organismos geneticamente 
modificados (OGMs), o que acabou não se efetivando.
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De maneira geral, com a hostilidade entre ambientalistas e a 
Monsanto, instalara-se um clima de insegurança alimentar no país 
em torno dos transgênicos.

Durante a 52ª reunião ordinária do CONSEMA, realizada 
no dia 16 de maio de 2003, coordenada pelo diretor- presiden-
te da FEPAM, Cláudio Dilda, o maior debate foi centrado nos 
transgênicos. “A SEMA tem uma posição bem clara sobre o as-
sunto: por se tratar de organismos inéditos, devemos invocar o 
princípio da precaução”, afirmou a então secretária do Meio 
Ambiente, Vera Callegaro, durante o encontro (NOTÍCIAS AM-
BIENTAIS, 2013).

Num olhar retrospectivo, a bióloga com doutorado em bioge-
ografia, que atualmente exerce suas funções na FZB, Maria Luiza 
Chomenko, sintetiza seu posicionamento na época: 

Tentamos aplicar o princípio da precaução. Eu fiz parte 
de um grupo de cientistas nacionais que criou as bases da 
legislação nacional ambiental para controle de OGMs. Foi 
criada a resolução 305/2002 do CONAMA. Apesar de o 
Brasil ser signatário de vários acordos / convenções inter-
nacionais referentes à questão do princípio de precaução / 
conservação de biodiversidade / biossegurança, infelizmen-
te as regras não foram cumpridas. Deve-se ressaltar que o 
Estado tentou aplicar legislações referentes ao tema, mas 
infelizmente a situação fugiu de controle e criou-se o caos 
que hoje impera no país sobre o assunto. Há que ressaltar 
que infelizmente o Brasil perdeu uma ótima oportunidade 
de ter mercado único, de ser o maior fornecedor de soja li-
vre de transgênicos do mundo (era a ocasião). Hoje compe-
te num mercado globalizado com outros países e nenhum 
detentor desse nicho. Quem planta grãos não transgênicos 
consegue preços muito melhores em mercados de agrone-
gócio internacional (Informação verbal, 2014).

A partir de 2012 tem-se ouvido manifestações a respeito da 
não resistência do milho transgênico à ação da lagarta, particular-
mente no Paraná.

A transgenia interfere na “naturalidade” dos processos vegeta-
tivos, bem como na introdução de espécies exóticas.

INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS
O tema de espécies “exóticas”, hoje completamente inserido no 

cotidiano nacional, teve início no RS na década de 90. Vale lem-
brar o rumoroso episódio, quando da autorização federal, pela Se-
cretaria de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, 
para a importação de crocodilos nilóticos, destinados ao criatório 
em Osório (RS). Em 4 de agosto de 1989, um empresário gaúcho 
fizera a importação de 110 Crocodylus niloticus do Zimbabwe, 
com perspectiva comercial e científica. Em 1991 os crocodilos, 
94 fêmeas e 16 machos, em cativeiro, começaram a se reproduzir. 
Em 15 de janeiro de 1990, o então secretário da Saúde e Meio 
Ambiente, Antenor Ferrari, assinara portaria para que fosse apre-
sentado o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
de Meio Ambiente. Posteriormente, por sentença proferida pela 
juíza de Direito Cláudia Junqueira Sulzbach em 12 de novembro 
de 2002, em ação civil pública proposta pela Associação Gaúcha 
de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) contra as empresas 
Contaregis Equipamentos de Controle S/A e Contaregis Animais 
Silvestres Ltda. e o Estado do Rio Grande do Sul, fora determina-
da a execução do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) num 
prazo de 120 dias.

Caso isso não fosse atendido, os animais deveriam ser remo-
vidos do Estado, o que acabou acontecendo um ano depois por 
determinação do DMA, fazendo com que os proprietários in-
gressassem com recursos administrativos. À exigência do Estudo 
de Impacto Ambiental, os criadores rebateram alegando que até 
então nenhum animal havia sido libertado ou escapulido e, se 
eventualmente isso ocorresse e uma fêmea colocasse ovos, estes 
não vingariam, pois não encontrariam as condições adequadas no 
ambiente natural. Acrescentaram que a iniciativa fora cercada de 
todas as medidas de biossegurança, além do que estavam sendo 
gerados empregos e oportunidades de renda, particularmente na 
área do turismo, pois o lugar era bastante visitado. Por sua vez, a 
AGAPAN e técnicos da área ambiental, a exemplo de Luiza Cho-
menko e Maria Tereza Querizo Melo, demonstraram a necessi-
dade do estudo. Entre os argumentos, preponderava o de que era 
factível a soltura ou retirada de um ou mais crocodilos do criatório 
e que a introdução de espécies exóticas seria maléfica ao ambiente 
natural – até porque o sistema lagunar costeiro se encontra inter-
conectado e não se poderia descartar a possibilidade da transmis-
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são de zoonoses e reprodução descontrolada. 

Ainda que não tão rumorosas quanto o caso dos crocodilos, 
outras demandas por introdução de espécies exóticas aconteceram. 

Sob n° 000037-08.02/03-9, datado de 24 de setembro de 2003, 
foi aberto na Fepam o processo administrativo, por demanda do 
Gabinete de Políticas Públicas do Estado, visando a autorização 
para criação de peixes das variedades tilápia (Oreachromis niloti-
cus) e catfish (Ictalurus puntactus) em águas doces. O coordenador 
do programa de Polos de Produção da Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento do Estado juntou ao processo um ofício justifi-
cando a solicitação e defendendo a criação do catfish, conhecido 
como bagre americano ou bagre de canal, nativo da região do Mis-
sissipi da América do Norte, bem como da tilápia. Argumentava 
que se tratava de carne nobre, branca e sem espinha, de sabor 
neutro e ausência de odor característico, com alto rendimento de 
filés e ótimo índice de conversão alimentar, ao mesmo tempo em 
que o Rio Grande do Sul dispõe de grande massa de águas do-
ces, especialmente na Bacia Costeira Sul. Ao processo foi juntada 
correspondência de empresas favoráveis à introdução dos peixes 
exóticos, relação de criadores de catfish, bem como pareceres de 
universidades (Pelotas, Católica de Pelotas e Fundação Universi-
dade de Rio Grande).

Anteriormente à abertura do processo administrativo, ocorrera 
o Fórum Gaúcho de Espécies exóticas invasoras no dia 22 de agos-
to de 2003, com participação de diversas entidades e a FZB. Um 
workshop sobre piscicultura com espécies exóticas aconteceu no 
dia 26 de agosto de 2003, com a participação do vice-governador, 
convidados da SEMA/FEPAM/ e da SAA, professores universitá-
rios e empresários da aquacultura. 

Já havia uma proibição do IBAMA (Portaria 145-N, de 29 de 
outubro de 1993) quanto à introdução de espécies de peixes de 
água doce, bem como de macrófitas de água doce.  A FEPAM/
FZB manifestou-se contrária, ou com sérias restrições, ao cultivo 
de espécies exóticas de peixes, o que não foi aceito pacificamen-
te pelos demandantes. A SEMA, em consonância com o disposto 
pelo IBAMA, concordou com a criação de tilápias e catfish na Ba-
cia do Uruguai mediante cumprimento da legislação vigente, uma 
vez que não se tratava de introdução nova (Portaria 063/2003, de 
8 de outubro de 2003). Igualmente o Ministério Público (Ofício  

2016/03) manifestara-se contrário ao desenvolvimento de tilápias 
e catfish, conforme vinha sendo solicitado. Quanto à possibilidade 
de criação na Bacia Costeira do Sul, foi instituído um grupo de tra-
balho pelo então governador Germano Rigotto (Decreto 42.581, 
de 10 de outubro de 2003), visando estudos e proposições para 
aprofundar o assunto. 

Outro caso emblemático foi o do mexilhão dourado. O molus-
co (Limnoperma fortunei), que rapidamente se prolifera, invadiu 
as águas da Bacia do Rio do Prata na Argentina e, provavelmente 
através da água de lastro dos navios transoceânicos, também che-
gou à Lagoa dos Patos em 1991.  No final de 1998, o bivalve já se 
encontrava nas raízes de aguapé na Ilha do Chico Inglês, em frente 
ao porto da capital gaúcha. Em 2004, o mexilhão já estava nas 
águas do Vale do Taquari. 

A introdução de espécies exóticas não se atinha a peixes e me-
xilhões, mas a muitos outros, como cervos vermelhos, crocodilos 
e javalis. Em outubro de 2003, soava garrafal a manchete “Javalis 
estão a 25 quilômetros da Capital” (ZERO HORA, 2003, p. 34). 
As manadas, formadas por animais de até 180 quilos, dissemina-
vam-se sem controle e afetavam ecossistemas e lavouras.

  
Em 1993, a oceanóloga Janine Ferreira Haase, do Departa-

mento de Qualidade da Fepam, havia desenvolvido estudo acerca 
da criação do bagre africano no Estado. Estudo que resultou na 
edição da Portaria FEPAM/SSMA número 18/93, proibindo a in-
trodução, desenvolvimento, comercialização e transporte do bagre 
africano no território gaúcho.

Conforme relatório assinado pelo engenheiro agrônomo 
Eduardo Osório Stumpf (2000), do serviço agrossilvipastoril da 
FEPAM, à época tramitavam mais de 70 processos relativos à 
introdução de criatórios de javalis, avestruzes, capivaras e emas. 
Na avaliação dos processos, a FEPAM contava com o apoio cien-
tífico da FZB. 

Juarez Jeffman acompanhou muito de perto o episódio do 
catfish: “Alguns achavam que a solução para o desenvolvimento 
do Estado passava pela introdução de espécies exóticas”. Segun-
do Jeffman:

Havia uma normatização do IBAMA que impedia a cria-
ção de peixes exóticos. Contudo, algumas pessoas do go-
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verno do Estado se entusiasmaram com a possibilidade de 
obter um peixe de alta produtividade e grande resultado 
comercial, com significativos ganhos para a população 
mais carente. A ideia era fazer o peixe exótico proliferar no 
sistema de lagoas do Rio Grande do Sul. A proposição en-
volveu um grande debate, incluindo professores universitá-
rios, governo e a sociedade. Viajamos até Santa Catarina, 
onde haveria um embrião com bons resultados. O fato é 
que conseguimos deixar claro que a solução do Estado não 
passava pela disseminação de peixes exóticos (Informação 
verbal, 2014).

RESÍDUO HOSPITALAR NO 
ATERRO SANTA TECLA

Em reunião promovida pela SEMA e FEPAM, em 20 de ju-
nho de 2003, ficou acertado que o aterro sanitário Santa Tecla, 
em Gravataí, poderia receber resíduos hospitalares em tratamento 
prévio por mais 45 dias. Na oportunidade, formou-se um grupo 
de trabalho para elaborar o Termo de Ajustamento de Conduta vi-
sando à solução definitiva quanto ao destino dos resíduos da saú-
de, gerados em Porto Alegre. O grupo foi composto pela SEMA, 
FEPAM, Ministério Público Estadual, DMLU, Sindicato dos Hos-
pitais de Porto Alegre e Federação de Hospitais. Igualmente se dis-
puseram a participar a SMAM, Prefeitura de Gravataí, Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre e Federação das Santas Casas. 

O aterro, conhecido como Santa Tecla, consorciado entre as 
prefeituras de Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha e Esteio, fora 
licenciado pela FEPAM, através de uma LO (Licença de Opera-
ção) emitida em janeiro de 2000, para a atividade de destino de 
resíduos sólidos urbanos e de saúde sem tratamento. Em feverei-
ro de 2001, a licença ambiental fora renovada. Na oportunidade 
da segunda renovação, em junho de 2002, a FEPAM determinou 
um prazo de 90 dias para que o consórcio apresentasse proposta 
técnica para destinação final dos rejeitos de saúde e obedecesse à 
legislação, autorizando, em caráter emergencial, a disposição do 
resíduo séptico. Em outubro de 2002, o Poder Executivo de Gra-
vataí propôs, através de resolução do Conselho Gestor do Con-
sórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a continuidade por 
mais quatro anos para a destinação do lixo  hospitalar. 

A FEPAM entendeu por não aceitar a continuidade proposta. 
O assunto aportou no Ministério Público e em maio de 2003 a 
Fundação renovou a licença, proibindo a disposição de resíduos 
sépticos infectantes sem prévio tratamento. Logo a seguir, como 
vimos, em junho, a FEPAM decidiu pela permissão por mais 45 
dias dos rejeitos sem tratamento prévio, o que não agradou aos 
moradores do entorno do aterro. A situação chegara a um limite. 
O recolhimento foi suspenso no dia 19 de junho. As cinco tone-
ladas diárias de resíduos de saúde, com significativo potencial 
de contaminação, avolumavam-se nos pátios dos 33 hospitais de 
Porto Alegre.

A ocasião reacendeu um antigo debate: o que fazer? Incinerar, 
autoclavar ou descontaminar no processo por microondas?

O fato, traumático pelo tipo de resíduo, abriu novas possibi-
lidades, como a destinação para outros aterros, como o de Char-
queadas. Contudo, restou patente o quanto se tem dificuldade em 
dar destinação a esse tipo de lixo, o que se soma ao grande desafio 
de como tratamos os rejeitos de forma geral; mas sobretudo cabe 
questionar por que geramos tão significativo volume de resíduos.

Sob o lema “Vamos cuidar do Brasil”, no contexto prepara-
tório da Conferência Nacional do Meio Ambiente, a 4ª Confe-
rência Estadual do Meio Ambiente foi realizada de 31 de agosto 
a 1º de setembro, em Porto Alegre. Entre os seus objetivos estava 
o de contribuir para que cada estado e município solucionem 
os entraves e desafios na implementação da gestão dos resíduos 
sólidos, uma vez que 2014 foi considerado como ano-limite para 
implementação dos Planos Municipais Integrados de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos.

MORTANDADE DE PEIXES NO RIO DOS SINOS
No dia 7 de outubro de 2006, sábado à tarde, um grupo de 

53 pessoas a bordo do barco do Instituto Martin Pescador, presi-
dido pelo navegador Henrique Prieto, percebeu que o passeio se 
transformaria em fato histórico. Adultos e crianças depararam-se, 
chocados, com grande quantidade de peixes mortos e em agonia. 
Iniciava-se ali o episódio conhecido como a “mortandade de pei-
xes do Rio dos Sinos”. À noite, os animais mortos formavam um 
tapete sobre as águas. “Já vi várias mortandades, mas nenhuma 
como essa em 40 anos de vida ambiental”, salientou o sr. Henrique 
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Prieto (JORNAL NH, 2006a, p. 6).
No domingo, os técnicos da FEPAM, em conjunto com os da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo, percor-
reram em torno de 10 km do rio, no trecho considerado mais críti-
co, entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Jackson Müller, biólogo 
e diretor técnico da FEPAM, assim definiu o quadro: “As imagens 
aqui do rio são impressionantes, dramáticas, lamentáveis e tristes. 
É impressionante a capacidade de destruição do homem. Esta é 
uma das maiores tragédias da história na região” (JORNAL NH, 
2006b, p. 9). Cleonice Kazmirczak, bióloga da FEPAM, lamen-
tou: “Como se não bastassem mais de um milhão terem morrido, 
muitas fêmeas ainda estavam em época de reprodução” (JORNAL 
VS, 2006, p. 8).

Em torno de 600 pescadores tiveram suas atividades atingidas, 
vindo a receber o seguro-defeso de forma antecipada. A FEPAM 
notificou os 32 municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos e autuou três empresas privadas. 

Após seis dias de coleta dos peixes mortos, 82 toneladas de 12 
espécies foram retiradas. O recolhimento foi concluído na sexta-
-feira, 13 de outubro de 2006. Uma semana após, em ato no Pa-
lácio Piratini, o governador Germano Rigotto editou um decreto 
criando a força-tarefa em defesa dos rios dos Sinos e Gravataí.

Enfaticamente, o professor Uwe Schulz, da Unisinos, doutor 
em biologia, denunciou que as empresas aproveitam o momento 
de chuvas, ocasião em que se prenuncia uma possível diluição dos 
efluentes criminosos, para lançar os resíduos tóxicos no rio. Con-
tudo, nem por isso, afirma o biólogo, “a indústria é a única res-
ponsável pelo problema. Pelo contrário”. Garante que a indústria 
não é culpada pela mortandade. Ele explica que “num ambiente 
onde não existe um culpado isoladamente, sem dúvida a falta de 
tratamento de esgoto cloacal dá aos municípios a culpa maior para 
esta catástrofe” (O SUL, 2006a, p. 10).

Liminares judiciais impediram a FEPAM de divulgar os nomes 
de alguns dos empreendimentos autuados que teriam contribuído 
para o desastre ambiental. A ação fora impetrada por três das seis 
empresas autuadas pela FEPAM. A reunião do Comitê de Geren-
ciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Comitesinos), 
quando seriam anunciados os nomes das empresas, foi marcada 
pela irritação. Tanto que, durante a fala do diretor técnico da FE-
PAM, Jackson Müller, o presidente do Instituto Martim Pescador, 

Henrique Prieto, não se conteve: “É preciso falar os nomes antes 
que novas liminares cheguem” (ZERO HORA, 2006, p. 8). Com 
as liminares, naquele dia 29 de outubro foram divulgados os no-
mes da Utresa, Gelita do Brasil e Três Portos. A Gelita do Brasil, 
do ramo de alimentos, após a divulgação:

Apresentou nota dizendo que não reconhece a acusação. 
A Utresa (União dos Trabalhadores em Resíduos Especiais 
e Saneamento Ambiental) é do ramo de tratamento de re-
síduos, e atua em Estância Velha e Ivoti. Procurada pela 
reportagem de O SUL, sua assessoria jurídica não foi loca-
lizada para se manifestar sobre a autuação. A Três Portos, 
de Esteio, é do segmento de papel. A diretoria da empre-
sa declarou que recebeu no final da tarde a autuação e já 
encaminhou para a assessoria técnica e jurídica para um 
parecer mais apurado. No momento, é muito cedo para 
que se tire qualquer conclusão. Em quase quatro décadas 
de atuação, nunca tivemos problemas com a fiscalização 
e sempre cumprimos a legislação (O SUL, 2006b, p. 17). 

A FEPAM foi questionada pela demora na divulgação dos no-
mes das empresas autuadas e multadas em R$ 1,217 milhões. O 
próprio secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, 
Cláudio Langone, criticou a Fundação: “Eles não deveriam ter es-
perado tanto tempo para anunciar os nomes, se autuaram elas. 
Até entendo que a FEPAM quis fazer um trabalho minucioso, mas 
foi lamentável que a população foi obstruída de saber o nome de 
todas elas” (JORNAL NH, 2006c, p. 7). 

O biólogo e professor Jackson Müller, com experiência na área 
ambiental na região do Rio dos Sinos, pois organizara as ativi-
dades de fiscalização e controle ambiental em Estância Velha em 
1993, fora diretor de Meio Ambiente de Novo Hamburgo (onde 
inaugurara a Central de Triagem e Compostagem Acelerada de re-
síduos sólidos urbanos), presidira o CONDIMA e a ANAMA, ten-
do contribuído, entre outras atividades, na organização do Balcão 
Ambiental junto à FIERGS. Como diretor técnico da FEPAM, ele 
atuou intensamente no episódio da mortandade de peixes no Si-
nos em outubro de 2006, tendo feito investigações conjuntamente 
com o Ministério Público Estadual que resultaram na intervenção 
judicial da UTRESA. Por decisão judicial, foi nomeado interventor 
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até o ano de 2011. Segundo Jackson: “o desdobramento da mor-
tandade protagonizou outra consequência inédita, que foi a decre-
tação pelo Judiciário de uma intervenção judicial na UTRESA. O 
fato de ter trabalhado nas investigações, bem como a disponibili-
zação por parte do diretor-presidente da época, influenciaram o 
juiz de Estância Velha a nomear o diretor técnico como interventor 
naquela central de resíduos” (Informação verbal, 2014), com o 
propósito de remover os ilícitos verificados na ação civil pública.

Sem licença para lançar efluentes nos Arroios Portão e Cas-
calho, a Utresa passou a ser diligenciada acerca de saídas clan-
destinas de chorume, identificadas no dia 21 de outubro. Por 
não possuir licença ambiental, causar poluição e mortandade de 
peixes, ocultar provas e dificultar a fiscalização, o diretor técni-
co da Utresa, Luiz Ruppenthal, teve decretada prisão preventiva 
no dia 27 de novembro. No dia seguinte, por não ter sido en-
contrado, Ruppenthal foi declarado foragido e se tornou um dos 
mais procurados pelo Departamento de Investigações Criminais 
(DEIC) do Estado. 

Em 28 de novembro de 2008, um relatório de análises efetua-
das pelo SEMAE foi entregue pelo prefeito de São Leopoldo, Ary 
Vanazzi, ao Ministério Público Estadual. As análises acusavam o 
teor de cromo em 20,6 miligramas por quilo nos tecidos de peixes, 
enquanto o parâmetro da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria se limita a 0,1 miligrama por quilo. Igualmente os índices de 
mercúrio, zinco e cobre estavam acima do aceitável.

Malfadadamente, apenas 17 dias após o episódio, outros peixes 
agonizavam no Rio dos Sinos, em Sapucaia do Sul, no trecho três 
quilômetros abaixo da fatídica mortandade anterior. O desastre 
foi atribuído à pouca vazão do rio, associada à falta de oxigênio.

Vera Callegaro, secretária estadual do Meio Ambiente, em 11 
de janeiro de 2007, quinta-feira, recebeu do diretor- presidente da 
FEPAM, Antenor Ferrari, o relatório acerca dos problemas dos 
rios Sinos e Gravataí. Em dezembro de 2008, a FEPAM veio a 
público relatar, de forma final, tecnicamente suas atividades no 
evento da mortandade de peixes. O relatório apresentado englo-
ba as diversas ações e pareceres elaborados pela equipe técnica 
da FEPAM e Gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA), no período de outubro de 2006 a outubro de 2007. O 
documento detalha as atividades realizadas pelas diversas equipes 
multissetoriais da FEPAM, envolvendo de forma articulada pelos 

organizadores (Carmen Marília Machado Franco, Maria Lucia 
Kolowski Rodrigues, Andrea Cássia de Melo Machado e Clari-
ce Torres de Lemos) os departamentos de Qualidade Ambiental 
– Serviço Região do Guaíba, de Laboratórios e de Controle, as Di-
visões de Química e Biologia, o Pró Ar, os Serviços de Geoproces-
samento e Documentação e Vigilância Ambiental e o Programa de 
Assessoramento aos Municípios. Integraram os trabalhos a equipe 
do SIGA (SEMA) e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 
do Instituto de Biociências da UFRGS. Ao final do relato:

Conclui-se que a elevada carga orgânica de origem indus-
trial e cloacal, a estiagem ocorrida na região nos últimos 
anos, a temperatura elevada da água, a retirada excessiva 
de água do rio para fins agrícolas, a falta de mata ciliar e 
a baixa vazão do rio constituíram motivos determinantes 
para a queda do nível de oxigênio dissolvido, que atingiu 
níveis impróprios para a vida aquática, levando os peixes 
à morte. Além dessas variáveis, pode-se ressaltar o esforço 
empreendido por estes animais durante a piracema e o grau 
de estresse nestas condições ambientais e orgânicas, que 
certamente contribuíram para que o desastre tivesse maio-
res proporções (FEPAM, 2008, p. 188-189).

 
Novamente com o nível de água muito abaixo do normal, em 

dezembro de 2012, o Rio dos Sinos foi motivo de forte preocupa-
ção regional, tanto que motivou uma audiência emergencial em 12 
de dezembro, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Enquanto o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, cons-
tatou uso exagerado de água pelos orizicultores em com-
paração com o consumo da população, Renato Rocha, da 
Federarroz, tentou desmistificar a afirmação, dizendo que 
os impactos eram maximizados. A definição de medidas 
a curto prazo ficou a cargo dos dirigentes e do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, buscando prejudi-
car o mínimo possível a economia das cidades, mas ten-
do como foco principal a população (RIO GRANDE DO 
SUL, 2012, p. 35). 
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Para Cláudia Wolff, servidora da FEPAM, o que falta é plane-
jamento integrado antecipatório no trato de episódios como o da 
mortandade de peixes no Sinos: “Ficar apagando o incêndio do 
momento não serve. É preciso planejar previamente” (Informação 
verbal, 2014).

Na verdade a morte de peixes, em diferentes graus, tem ocor-
rido seguidamente ao longo do tempo e em diferentes lugares. Na 
segunda semana de novembro de 1991, por exemplo, ocorreu o 
registro de uma das maiores mortandades, desta vez no Rio Par-
dinho, numa faixa de aproximadamente 15 quilômetros junto a 
Vila Progresso e Linha Sítio, em Vera Cruz. Contudo, o Rio dos 
Sinos tem pontificado essa situação. Já em abril de 1987, o diretor 
do DMA, Jair Sarmento da Silva, reiterava a preocupação com a 
busca pelos poluidores dos rios. Na época, ficara claro que, com a 
diminuição do volume das águas e aumento das concentrações de 
poluentes, o desastre sobrevinha inexorável.

A respeito do episódio do Sinos, torna-se sugestivo o texto de 
autoria do biólogo Jackson Müller, no sentido de se envidar todos 
os esforços para evitar fatos como esse:

CORAÇÃO DE LUTO
Domingo, 8 de outubro de 2006. São 10 horas da ma-
nhã. Recebemos uma ligação denunciando a existência 
de peixes mortos no Rio dos Sinos. O Serviço de Emer-
gência da FEPAM é acionado. Preparamos os equipa-
mentos e nos deslocamos pelo rio. Nos primeiros três 
quilômetros não foram avistadas anomalias. As águas 
eram cortadas pelo barco da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de São Leopoldo.

Cena da mortandade de 
peixes no rio dos Sinos 

em 2006.
(Fonte: arquivo pessoal 

de Jackson Müller)

Garças e biguás voavam na frente do barco. Tartarugas e 
cágados se banhavam ao sol, repousados nos troncos caí-
dos das árvores perenes. A vida parecia seguir o seu curso. 
Um belo dia de primavera. No trajeto, o coração apertava, 
denunciando o que estava por vir. A agonia aumentava, 
pois as informações se acumulavam e indicavam uma gran-
de tragédia. Numa curva do rio antes da localidade do Pes-
queiro a tragédia se materializava. Centenas de milhares 
de peixes, incluindo violas, cascudos, grumatãs, dourados, 
piavas boiavam mortos sobre as águas. Alguns, ainda, num 
suspiro de vida lutavam contra o inimigo invisível, na ten-
tativa de obter o escasso oxigênio dissolvido, consumido 
pela excessiva carga orgânica lançada através do arroio 
Portão. O impacto foi destrutivo. Os olhos se encheram 
de lágrimas, a voz ficou rouca e a tristeza se abateu sobre 
o grupo. Os fiscais da vida observavam os corpos de cente-
nas de milhares de peixes mortos. Não podíamos acreditar 
que aquilo estava acontecendo com o Rio das Nossas Vi-
das... Não há palavras para descrever a morte de um Rio, 
mas com certeza as imagens falam por si. Das nascentes de 
águas cristalinas no município de Caraá até a foz em Cano-
as são 190 km de insistência. Um Rio magnífico, marcado 
pelo testemunho dos processos geológicos que moldaram 
nosso Vale. O Rio que garantiu e garante o progresso dos 
trinta e dois municípios que compõem a bacia. Dele são 
abastecidos mais de um milhão e trezentos mil habitantes.
Um Rio que dá a vida, que se transforma a cada curva, que 
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se transforma, agora, num moribundo! Ele está vivo, ele 
está vivo, insistimos todos os dias. É preciso unir o Vale 
para garantir a vida do nosso Rio... Da canção de Teixeiri-
nha que reclama da morte precoce da mãe, ao dia da morte 
do nosso Rio dos Sinos. Quisera ser um Teixeirinha para 
chorar e cantar a morte do nosso rio dos Sinos. Talvez can-
tando pudesse sensibilizar aqueles que não se importam 
com o nosso Rio dos Sinos. Não tendo a voz, ofereço as 
imagens. Meu coração está de luto! (MÜLLER, 2006, p. 2)

Recentemente, no final de dezembro de 2018, o dr. Jackson 
Müller nos respondeu a três questões, que entendemos elucida-
doras: 

Como percebes a atuação da gestão ambiental pública frente a 
esses eventos?

Jackson Müller – Quando analisamos os eventos dos últimos 
12 anos, de maneira geral, os órgãos de gestão ambiental traba-
lham mais por demanda do que por existência de políticas públi-
cas claras e permanentes.

Se analisarmos a questão do ponto de vista estrutural, nos mu-
nicípios a gestão local ainda é incipiente, baseada quase que exclu-
sivamente na emissão de licenças ambientais.

O RS tem 397 municípios com menos de 20.000 habitantes e 
apenas 100 acima desse contingente populacional.

Essa condição deveria motivar os órgão dos SISNAMA a for-
talecer as estruturas consorciadas ou integradas regionalmente, de 
forma a disponibilizar organização compatível para a vocação de 
cada região.

Não temos políticas claras para a proteção e recuperação dos 
rios gaúchos, para florestas, para reciclagem e para o efetivo con-
trole da poluição.

Trabalhamos mais como bombeiros do que como gestores. Um 
incêndio quase que permanente diante das condições de trabalho 
de muitas prefeituras.

O componente político-partidário é outra questão que impede 
avanços importantes, uma vez que não há continuidade de pro-
gramas ambientais importantes. Cada novo governo começa tudo 
novamente, com raras e escassas exceções.

O órgão estadual, do meu ponto de vista, tem dificuldades de 
se desvincular das suas ações do passado, mantendo o licencia-

mento de atividades que entulham as estruturas de análise, deixan-
do para um plano superficial as atividades de fiscalização. Eventos 
esporádicos são tornados públicos, que sequer conseguem coibir 
as práticas mais destrutivas do ambiente.

Relatórios dos fiscalizados deveriam ser confrontados com 
uma boa estrutura material e humana de fiscalização.

Por vezes avançamos, mas na média continuamos no trivial.
Inovar é fazer gestão, integrar, fortalecer e punir.
 
As tomadas de decisão e encaminhamentos por parte dos ges-

tores públicos tem sido adequadas para que tais “eventos” não se 
repitam?

Falamos muitos e fazemos pouco. Vivemos de aspectos do pas-
sado... dos áureos tempos de DMA e início da FEPAM.

O setor econômico se modernizou, mas a pilantragem ainda 
existe, agora organizada e vestida de protetora ambiental, com 
visões de sustentabilidade...

Como sabemos, o RS é um estado minerador. Por consequên-
cia, a sonegação fiscal é arrebatadora nesse setor.

Ações integradas deveriam promover a regularização desse im-
portante segmento, com ênfase para a extração de areia, pedras 
preciosas, basalto, entre tantos outros.

A abertura do Guaíba e da Lagoa dos Patos deveria ser definida 
como prioridade, uma vez que a extração de areia no Jacuí é um 
escândalo.

Analisa a situação das ilhas acima de Amarópolis com o uso 
do Google Earth Pro. É surpreendente o que ninguém quer ver...

No meu entendimento, o SISNAMA e o SISEPRA necessitam 
de uma revisão importante, possibilitando a mudança de foco do 
licenciamento para o da gestão ambiental.

Há poucos técnicos com essa visão nas repartições públicas, o 
que agrava e distancia as soluções a curto e médio prazos.

A compreensão do ambiente físico e biótico já deveria estar 
estruturada, com mapas e documentos disponibilizados por todas 
as estruturas da administração pública.

As áreas de fragilidade já deveriam estar mapeadas, para que a 
fiscalização pudesse atuar.

Ainda mantemos feudos de dados e informações técnicas que 
privilegiam grupos tradicionais, ao invés de disponibilizá-los para 
uso na gestão ambiental.
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Na era da informação, nos comunicamos mal.
A gestão ambiental precisa de planejamento, organização, ma-

peamento...
Tratamos 25% do nosso esgoto e achamos isso normal?
Monitoramos a balneabilidade, mas com pouco efeito prático 

nos investimentos para saneamento...
Perdemos florestas, que são roídas para aumentar a lucrativi-

dade das lavouras,
Matamos nossa biodiversidade devido a projetos e estudos 

que, por vezes, são incompletos ou mal feitos.
Jogamos lixo nos nossos rios...
As estruturas gerenciais ainda são reduzidas para atender ta-

manhas demandas.
Proteger o meio ambiente é uma tarefa difícil e se concentra em 

poucos agentes com consciência e compromisso.
Há ônus pessoal e profissional em defender o meio ambiente.
Também há muita omissão em todos os setores, o que amplia as 

chances de se reproduzir os graves eventos do passado.
 
A sociedade gaúcha tem evoluído no zelo ambiental?
Há setores onde se percebem avanços importantes (indústria, 

principalmente), mas somos tradicionais nos aspectos culturais e 
de investimentos.

A crise econômica demonstrou que quando a coisa aperta, so-
bra para a área ambiental o prejuízo.

Redução de custos implica em não tratar efluentes, entregar 
resíduos em locais não licenciados, diminuir as estruturas e os in-
vestimentos no controle da poluição.

Deveríamos estimular e promover o autocontrole de setores 
onde a poluição é mais aguda. Ou mesmo regiões. Temos dados e 
não usamos para fazer gestão.

Fiscalizar com rigor, aos moldes do que se faz esporadicamen-
te, tornando uma política forte e permanente.

Os órgão ambientais precisam se articular com as polícias, or-
ganizar um setor de inteligência ambiental, disponibilizar dados e 
informações permanentes.

Todos gostam de animais, mas a caça no RS é uma afronta. Em 
todos os locais há caça e pesca predatórias.

Setores econômicos tornaram-se mais responsáveis devido às 
responsabilizações na esfera civil e penal.

As multas não assustam mais, mas a possibilidade de responsa-
bilização ainda funciona como fator pedagógico.

Avalia as fotos abaixo. São uma fração do que acontece todos 
os dias Estado afora!

Talvez fosse melhor não ver...

Unidade de 
transbordo de 
resíduos de Passo 
Fundo (2018).
(Foto: acervo de  
Jackson Müller)

Quadrilha que caçava na APA do 
Banhado Grande para abastecer rede 
de restaurantes.
Jacarés abatidos em 2017.
(Foto: acervo de Jackson Müller)

Poluição em arroios do 
interior (2017).
(Foto: BPA/Brigada Militar.
Acervo de  Jackson Müller)
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Pesca predatória no 
litoral do RS (2018).
(Foto: BPA/Brigada 
Militar. Acervo de
Jackson Müller)

Arrastão em São José do 
Norte (2018).

(Foto: BPA/Brigada 
Militar. Acervo de

Jackson Müller)

Fauna atropelada na 
BR-290. Projetos de 
travessias em obras 
públicas?
(Foto: acervo de 
Jackson Müller)

Desmatamentos 
cotidianos ameaçam as 
florestas do RS.
Madeireiros clandestinos 
processam as araucárias 
nos locais dos cortes 
clandestinos.
(Foto: BPA/Brigada 
Militar. Acervo de  
Jackson Müller)

Pesca predatória no RS é 
constante e necessita de 

fiscalização permanente.
(Foto: BPA/Brigada 

Militar. Acervo de  
Jackson Müller)

Lavouras alcançam áreas 
de preservação permanente 
(2018).
(Foto: BPA/Brigada 
Militar. Acervo de  Jackson 
Müller)

Arroio Itaquarinchim 
(Santo Ângelo), 2018.

Fonte: PMSA. (Foto: 
Jackson Müller. 

Acervo de
Jackson Müller)
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buscariam consultores com livre trânsito na Secretaria Estadual 
e do Meio Ambiente, FEPAM e Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Porto Alegre. Por sua vez, os consultores envolvi-
dos apresentariam o projeto a determinados servidores públicos 
que, em troca de presentes ou propinas, aceleravam a liberação 
da licença, facilitando toda a operação, inclusive seu processo de 
checagem e fiscalização. Haveria casos em que os empresários tra-
tariam diretamente com os servidores, sem a intermediação dos 
consultores. A investigação coube à Policia Federal, uma vez que 
um dos pretensamente envolvidos trabalha no DNPM, e porque, 
entre as fraudes, teriam sido constatadas atividades ligadas à mi-
neração. A motivação teria como origem a demora na emissão 
das licenças ambientais, favorecendo assim a busca de “atalhos” 
mediante o pagamento de propina e oferta de benesses.

O governador Tarso Genro e o prefeito José Fortunati de pron-
to afastaram seus secretários de Meio Ambiente de suas funções. 
Durante o dia foi anunciado, por um período de transição, o nome 
da nova secretária estadual da pasta: a sra. Mari Perusso, então 
secretária adjunta da Casa Civil. 

Durante todo o dia, naquela triste segunda-feira, pipocavam in-
formações, em grande parte especulativas e desencontradas, sobre 
novas prisões e apreensões de documentos, dinheiro e computadores. 

Na tarde do dia 3 de maio, os delegados da Polícia Federal Roger 
Cardoso e Renato Arruda comunicaram, em entrevista coletiva, que 
em respeito à decisão da Justiça todos os aprisionados da Concutare 
estavam liberados, mas as investigações continuariam, bem como a oi-
tiva de outras pessoas. Desde o dia anterior vinha sendo noticiado que 
o número de convocados para prestar depoimento poderia chegar a 
aproximadamente 100, e não apenas 50, como inicialmente divulgado.

No mesmo 3 de maio, a Associação dos Servidores da FEPAM 
(ASFEPAM) emitiu nota de repúdio às eventuais  irregularidades 
na FEPAM. Diz a nota em seu preâmbulo: 

Diante dos acontecimentos divulgados desde a última se-
gunda-feira (29) envolvendo dirigentes e funcionários da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), nós, 
servidores, vimos a público manifestar nossa indignação. 
Repudiamos, de forma veemente, irregularidades e fraudes 
no serviço público e apoiamos o trabalho de apuração de-
sencadeado pela Polícia Federal (ASFEPAM, 2013).

OPERAÇÃO CONCUTARE
O Rio Grande do Sul amanheceu surpreendido no dia 19 de abril 

de 2013. A notícia da prisão preventiva do secretário estadual do 
Meio Ambiente, seguida das prisões preventivas do secretário muni-
cipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, de dois geólogos da FEPAM 
e de outras pessoas ligadas à área ambiental, deixou todos aturdidos:

A Polícia Federal, logo após as 10 horas da manhã, concedeu 
uma entrevista coletiva, tendo expedido a seguinte nota sobre 
a denominada Operação Concutare:
Porto Alegre/RS – A Polícia Federal deflagrou na manhã de 
hoje, 29 de abril, a Operação Concutare, com o objetivo de 
reprimir crimes ambientais, crimes contra a administração 
pública e lavagem de dinheiro.
A operação iniciou em junho de 2012 e identificou um grupo 
criminoso formado por servidores públicos, consultores am-
bientais e empresários. Os investigados atuam na obtenção e 
na expedição de concessões ilegais de licenças ambientais e 
autorizações minerais junto aos órgãos de controle ambiental.
Cerca de 150 policiais federais participam da Operação para 
executar 29 mandados de busca e apreensão e de prisão 
temporária expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos muni-
cípios de Porto Alegre, Taquara, Canoas, Pelotas, Caxias do 
Sul, Caçapava do Sul, Santa Cruz do Sul, São Luiz Gonzaga, 
no Rio Grande do Sul, e em Florianópolis, Santa Catarina.
A operação foi denominada Concutare, termo com origem no 
latim, que significa concussão. Os investigados serão indicia-
dos por corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, crimes 
ambientais e lavagem de dinheiro, conforme a participação 
individual de cada envolvido.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repres-
são a Crimes contra o Meio Ambiente e ao Patrimônio His-
tórico (DELEMAPH) e pela Unidade de Desvios de Recursos 
Públicos da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (POLÍCIA 
FEDERAL, 2013).

O crime envolveria a venda de licenças ambientais, ou sua fa-
cilitação. Demandantes interessados nas licenças, particularmente 
nas áreas de empreendimentos imobiliários no litoral e mineração, 
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Audiência no Palácio Piratini, solicitada pela ASFEPAM/SEMAPI, 
ocorrida em 19 de maio de 2013, tendo em vista os acontecimentos 
deflagrados pela Operação Concutare.
(Fonte: acervo de Estevão Segalla)

No dia seguinte à divulgação do escândalo envolvendo as ges-
tões ambientais públicas do Estado e de Porto Alegre, a presidente 
da FEPAM, Gabriele Gottlieb, pediu demissão.Foi conduzida para 
o cargo, interinamente, a sra. Márcia de Sousa Gomes, procura-
dora-geral do Estado.

Com o passar dos dias, os artigos e reportagens buscavam elu-
cidar e compreender os fatos. Tornaram-se públicas antigas maze-
las, como a precariedade de recursos de infraestrutura e humanos. 
Roberto dos Santos Claro, integrante da primeira turma de con-
cursados da FEPAM e então presidente da Associação de Funcio-
nários da Fundação, apontou as carências estruturais. 

Do quadro de cerca de 300 pessoas – quando o necessário, 
na visão de Claro, seriam 500 –, um contingente de 121 
funcionários completa até dezembro 35 anos de serviço e é 
grande a chance de deixarem a FEPAM após alcançarem a 
aposentaria. –Tu achas que o pessoal vai ficar nesta balbúr-
dia? – avisa (ZERO HORA, 2013c, p. 6). 

A discussão em torno do tema tornou-se pública e notória nas 
mais diversas instâncias da sociedade, como na Câmara de Verea-
dores de Porto Alegre e na Assembleia Legislativa.

No dia 16 de maio de 2013, para comandar a FEPAM, foi 
anunciado pelo governador do Estado o nome de Nilvo Luiz Al-
ves da Silva, e para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente o sr. 
Neio Lúcio Fraga Pereira. Para a SMAM, em substituição ao sr. 
Luiz Fernando Zachia, o prefeito de Porto Alegre indicou Cláudio 
Dilda, que tomou posse no dia 28 de maio de 2013.

Fechando agosto de 2013, no dia 30 foi divulgada a conclusão 
do inquérito da Operação Concutare, com o indiciamento de 49 
pessoas pela Polícia Federal.

Ainda em 2013, no dia 27 de novembro, a imprensa noticiou 
que a “Polícia Civil investiga um servidor da Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental (FEPAM) por suspeita de favorecer clientes 
privados e, inclusive, de avisá-los sobre operações de fiscalização 
planejadas pelo órgão” (Zero Hora, 2013e, p. 35). Fora aberta pela 
própria FEPAM a sindicância que dera origem ao inquérito policial. 

As ações, até pela complexidade dos processos, continuam em 
andamento, na fase de contestação das defesas, não havendo datas 
definidas para as sentenças.

Os escândalos tiveram reflexos sobre o ânimo dos colaborado-
res da SEMA/FEPAM. Porém, e a história tem comprovado, mais 
uma vez a área ambiental se ergueria revigorada. Percalços servem 
de degraus para o aprimoramento necessário e o imprescindível 
exercício da transparência.

PROCESSO DE EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO 
ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL – FZB

Dois projetos de lei – PL 300/2015 e PL 246/2016 – viriam 
abalar profundamente as relações ambientais atinentes à Funda-
ção Zoobotânica, pois previam sua extinção. Na sexta-feira do dia 
7 de agosto de 2015, o Executivo Estadual enviou para apreciação 
do Parlamento o primeiro deles, o PL 300/2015, acompanhado 
de outros nove, sob a principal justificativa do enfrentamento à 
crise financeira do Estado. Justificativa contestada, uma vez que o 
orçamento da Fundação equivalia a 0,045% do Orçamento Geral 
do Estado. Em termos de Orçamento a FZB, em 2016, previa em 
entradas de recursos próprios, via bilheteria, contratos e outros, o 
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equivalente a R$ 5,17 milhões e do tesouro o valor de R$ 21,82 
milhões, totalizando R$ 26,99 milhões. Desse quantitativo, R$ 
20,99 milhões se destinavam à folha de pagamento e encargos so-
ciais e R$ 6 milhões ao custeio da instituição.

As manifestações contrárias ao teor do PL-300/2015, remetido 
sob regime de urgência (devendo, portanto, ser votado num prazo 
de trinta dias), espocaram de imediato. Foram organizados deba-
tes, reuniões, visitas ao parlamento gaúcho, manifestações de rua e 
abraços simbólicos em apoio à FZB. Aos funcionários somaram-se 
pesquisadores, estudantes, simpatizantes, entidades de classe, re-
presentantes de organizações diversas e de ONGs ligadas ao meio 
ambiental. Em meio às manifestações contrárias, foi organizada 
uma petição pública, remetida ao Poder Judiciário e Assembleia. À 
petição, movida por entidades ambientais e simpatizantes da causa 
em defesa da FZB, somaram-se 39 mil assinaturas.

Petição Pública a favor da manutenção da FZB (agosto de 
2015): “Exmos. Deputados Estaduais, Governador do Es-
tado do Rio Grande do Sul e demais interessados caros se-
nhores. Tendo em vista a seguinte publicação sobre o plane-
jamento do governo do estado do RS quanto à “Extinção 
da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde 
(Fepps); da Fundação Zoobotânica, responsável pelo Jar-
dim Botânico e zoológico de Sapucaia do Sul; e da Fundação 
de Esporte e Lazer do RS (Fundergs). As atividades dessas 
estruturas serão absorvidas pelas secretarias às quais estão 
vinculadas: Saúde (Fepps), Meio Ambiente (Fundação Zoo-
botânica) e Turismo, Esporte e Lazer (Fundergs)”, publicado 
no jornal “Zero Hora”, viemos reivindicar o diálogo e urgir 
para que tais medidas não sejam realizadas. Esse importante 
órgão público que atua na pesquisa, conservação e educa-
ção, atividades fundamentais para a existência de uma na-
ção soberana e em harmonia com o ambiente, não deve ser 
usado como moeda populista de troca e sinalização para um 
ajuste fiscal. A vida selvagem gaúcha corre um enorme risco 
de desaparecer ou tornar-se cada vez mais empobrecida em 
termos de diversidade, caso tais políticas sejam efetuadas. 
Ainda a FZB também é responsável pela lista vermelha da 
flora do RS que foi atualizada em 2014, além do Parque 
Zoológico e Jardim Botânico no qual o Museu de Ciências 

Naturais faz parte e que neste ano completa 60 anos de exis-
tência. O último estudo efetuado pela FZB estimou que “o 
Rio Grande do Sul possui 280 espécies de sua fauna em al-
gum grau de ameaça de extinção (Vulnerável, Em Perigo ou 
Criticamente em Perigo), além de 10 já extintas. Significa 
que estão ameaçados 22% dos mamíferos, 18% dos peixes 
de água doce, 16% dos anfíbios, 11% dos répteis e 14% das 
aves nativas do Rio Grande do Sul. A lista, coordenada pela 
Fundação Zoobotânica (FZB) com apoio da Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente (Sema), é resultado do trabalho de 
129 especialistas de 40 instituições que analisaram o estado 
de conservação de 1,6 mil espécies.” Assim, acreditamos que 
a situação da vida selvagem poderá se agravar caso tais po-
líticas sejam levadas adiante. Quando uma espécie entra em 
um lista de ameaça, é um passo para o desaparecimento, e 
quando ela desaparece não é só o nosso estado que fica mais 
pobre, mas sim o universo inteiro. O valor da vida animal, 
vegetal, fúngica, protística e microbiana é incomensurável 
para os humanos. Assim, extinguir fundações essenciais que 
atuam no estudo da compreensão e conservação da vida se-
ria lamentável. Diante do exposto, nós reivindicamos a não 
ocorrência da extinção e privatização deste importante ór-
gão que engrandece a ciência, a natureza e a democracia no 
estado do Rio Grande do Sul. Certos de uma sensata e coe-
rente avaliação por parte dos legisladores, subscrevemo-nos. 
ASSINAR O ABAIXO-ASSINADO.

Em diferentes plataformas de comunicação, posicionaram-se 
contra a extinção da FZB o Conselho Federal de Biologia, o Con-
selho Regional de Medicina Veterinária e a Associação Brasileira 
de Médicos Veterinários de Animais Silvestres, o Instituto Chico 
Mendes, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (Ingá), a As-
sembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente 
do Rio Grande do Sul (Apedema-RS), a Associação Gaúcha de 
Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) e o Instituto Curicaca, 
além de outras centenas de instituições ligadas às áreas de gestão 
e pesquisa, em nível nacional e internacional. Merece destaque o 
ofício enviado pelo dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, então se-
cretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), 
órgão ligado à ONU, assim transcrito: 
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“PRO FORMA PORTUGUESE TRANSLATION
Prezado Senhor Governador:
Dirijo-me a V. Excia. no sentido de solicitar seu engaja-
mento urgente junto aos legisladores do Estado para evi-
tar a extinção, através de um projeto de lei na Assembleia 
Legislativa, da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do 
Sul (FZB-RS), um dos centros de conhecimento científico 
e técnico mais relevantes do Brasil sobre a biodiversidade. 
Em seus 50 anos de atividade, a Fundação vem produzindo 
zoneamentos, avaliações ambientais e diretrizes para prá-
ticas agrícolas sustentáveis e outras formas de uso susten-
tável dos recursos da biodiversidade, promovendo ativida-
des inovadoras de educação ambiental, e gerando planos 
de gestão para sistemas de áreas protegidas. A Fundação 
também administra sistemas de dados de valor inestimável 
sobre o uso sustentável e conservação da fauna e da flora 
em ecossistemas brasileiros relevantes, tais como o Pampa 
e a Mata Atlântica, e gerencia uma das coleções científicas 
mais significativas para o Sul do Brasil.
Gostaria de enfatizar a relevância do trabalho da Funda-
ção no sentido de garantir que o Brasil cumpra seus vá-
rios compromissos ambientais multilaterais – destacando a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, da qual ele foi um 
dos primeiros signatários, em especial com o Plano Estra-
tégico 2011-2020 para a Biodiversidade em conjunto com 
as 20 Metas de Aichi. Além disso, as informações geradas 
pela Fundação ajudam o Estado e o Brasil a implementar 
seus compromissos com a agenda de desenvolvimento pós-
2015 da ONU e os Objetivos para o Desenvolvimento Sus-
tentável, a serem formalmente adotados pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas no próximo mês. Entre muitos 
outros destaques, a FZB-RS coordenou a avaliação da fau-
na e da flora ameaçadas de extinção no Rio Grande do 
Sul, contribuiu para a Lista Vermelha da IUCN de espécies 
ameaçadas e em perigo de extinção, e está atualmente en-
volvida num Programa de Ação para Conservação da Flora 
Ameaçada no Estado.
Como líder em inovação e resultados na Convenção para a 
Diversidade Biológica, e como um dos líderes no grupo de 
Países Megadiversos Alinhados (“Like-Minded”), o Brasil 

tem utilizado informações científicas sólidas e de qualidade 
também gerados pela Fundação, para orientar suas políti-
cas e programas de governo em sustentabilidade e desen-
volvimento. No Brasil, como na maioria dos outros países, 
muitas das atividades de implementação mais críticas da 
Convenção são tomadas em nível estadual e municipal, 
uma questão reconhecida na Convenção  desde 2010, com 
a adoção do Plano de Ação para os Governos Subnacionais 
e Autoridades Locais. A Conferência das Partes da Con-
venção, como a próxima décima terceira reunião em Can-
cún, México, em dezembro de 2016, também vai sediar 
uma cúpula paralela regular de cidades e estados, à qual eu 
gostaria de convidá-lo para contribuir.
Como V. Excia. deve saber, o reconhecimento do Brasil 
como líder global no desenvolvimento sustentável é, em 
grande medida, devido ao trabalho de redes de instituições 
de renome que oferecem suporte a seu governo. Nesse sen-
tido, eu gostaria de solicitar seu compromisso de apoiar 
alternativas para a manutenção do trabalho crítico da Fun-
dação, e também para evitar a perda de conhecimento e 
capacidade técnica e tecnológica significativos no Brasil.
Aguardo sua resposta no sentido de seu empenho positivo 
neste pleito, e coloco-me a sua disposição para consultas e 
sugestões.
Atenciosamente,
Braulio Ferreira de Souza Dias, secretário executivo, Con-
venção sobre a Diersidade Biológica”(Ref.:SCBD/MPO/
AF/OH18494 1 18 August 2015)

De relevante significado foi a concorrida audiência pública 
promovida pela Assembleia Legislativa no dia 20 de agosto de 
2015, em favor da manutenção da FZB. Da audiência resulta-
ram as seguintes proposições: solicitação ao sr. governador que 
reconsiderasse a decisão e retirasse da pauta o PL 300-2015; que 
o governo se comprometesse a manter a FZB em sua integridade e 
especificidade e, em reconhecendo a sua importância, a potencia-
lizasse com recursos para realização de suas funções. Na ocasião, 
mereceu efusivo reconhecimento pela defesa da Fundação o pro-
fessor Ludwig Buckup, cofundador da FZB.

Por sua vez, o governo do Estado editara no dia 13 de agosto 
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um documento em que argumentava pelas razões do envio do PL 
300/2015. O “ARGUMENTO”, publicação relacionada à pauta 
atualizada de ações e decisões do governo,  de 13 de agosto de 
2015, acerca do PL 300/2015, segue na sua íntegra:

“– Na terceira fase do Ajuste Fiscal Gaúcho, o governo do 
Estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto que 
permite a extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande 
do Sul. A fundação administra o Museu de Ciências Naturais, 
o Jardim Botânico e o Zoológico de Sapucaia do Sul.
– A extinção da fundação não significa o fim das suas ativi-
dades. O trabalho de pesquisa, monitoramento das espécies, 
preservação da biodiversidade, entre outros, será absorvido e 
mantido pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável.
– Essa medida permite a extinção da estrutura administrativa, 
como diretorias e assessorias, diminuindo o custeio da ativida-
de priorizando a atividade fim.
– Nenhum patrimônio público será vendido. Todos os bens 
materiais ou imóveis da fundação permanecem como proprie-
dades do Estado e passam a pertencer à Secretaria. Esse proje-
to de lei não prevê alienação de bens, para isso será necessário 
o encaminhamento de uma lei específica.
– O processo de extinção leva algum tempo para se concreti-
zar, não acontece de um dia para o outro. Depois de aprovada 
a lei, a fundação ainda permanecerá com suas funções até que 
sejam criadas as condições para que outros setores assumam 
as atividades por ela desempenhadas atualmente.
– Todas as pesquisas contratadas e iniciadas serão mantidas e 
concluídas, e nenhum pesquisador será dispensado de imedia-
to. Não será abandonado.
– O Jardim Botânico permanece com as mesmas atividades, 
funções e atribuições. Ele ficará sob o comando direto da Se-
cretaria e será incorporado à Divisão de Unidades de Conserva-
ção, que já administra 23 unidades de conservação existentes.
– O zoológico de Sapucaia do Sul será concedido à iniciativa 
privada. Os estudos para essa concessão já estão em andamen-
to e o edital está sendo desenvolvido pela Secretaria do Plane-
jamento e Desenvolvimento Regional. 
– Para o Museu de Ciências Naturais, a proposta é repassar a 

administração para alguma instituição acadêmica, na forma 
de parceria. Atualmente, o Museu já desenvolve alguns proje-
tos através de convênios com universidades.”
Na mesma publicação denominada “ARGUMENTO”. segui-
ram-se informações definidas como “RÁPIDAS” e “DESTA-
QUES”: 
“Rápidas – Em 2010, a Fundação Zoobotânica custava R$ 
16 milhões. Em 2014, as despesas aumentaram para R$ 26 
milhões, sendo R$ 18 milhões para a folha de pagamento e R$ 
8 milhões para o custeio.
– A Fundação Zoobotânica conta atualmente com cerca de 
200 funcionários regidos pela CLT e 3 cargos em comissão 
ocupados pelos diretores do Museu de Ciências Naturais, o 
Jardim Botânico e o Zoológico de Sapucaia do Sul.”
“Destaques – Com essas medidas de reestruturação da máqui-
na pública, estamos avançando na austeridade. Mas ninguém 
consegue sozinho. Precisamos do apoio de todos os poderes e 
da sociedade para redefinir o tamanho e o papel do Estado.
– Os programas de ajuste fiscal demoram a ser compreendidos, 
mas levam a uma mudança estrutural com muitos resultados 
positivos. A crise financeira e o enorme déficit no orçamento 
exigem medidas amargas, porém necessárias para a retomada 
dos investimentos e do crescimento do Rio Grande do Sul.
– O governo do Estado garante que, aprovada na Assembleia, 
a extinção da Fundação Zoobotânica não afetará o funciona-
mento do Jardim Botânico de Porto Alegre nem as pesquisas 
científicas em andamento.
– Essa medida visa racionalizar a estrutura da máquina pú-
blica, evitar a sobreposição de atividades e otimizar recursos. 
Com mais recursos, a Sema poderá desempenhar de maneira 
mais completa a sua função de planejamento ambiental.
Para mais informações, acesse www.estado.rs.gov.br”

As justificações governamentais acirraram definitivamente os 
ânimos. O movimento em defesa da FZB iniciado na capital gaú-
cha rapidamente se estendeu pelo Estado, atingindo espaços além-
-fronteiras. 

Quem fosse visitar o Jardim Botânico por aqueles dias se de-
frontaria com o  chamamento, estampado na grade de arame: 
“Esta pode ser sua última visita. Evite que sejamos extintos.”
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Imagem do letreiro afixado no cercado da área do Jardim Botânico, à 
rua Salvador França. Lia-se: “Esta pode ser sua última visita. Evite que 
sejamos extintos.” (Foto: Wenzel, agosto de 2016)

Tornara-se insustentável a tramitação em regime de urgência 
do PL-300/2015. Consequentemente, na tarde do dia 27 de agosto 
de 2015, o governo gaúcho comunicou a retirada do regime de 
emergência na tramitação do projeto, o que trouxe um alívio mo-
mentâneo aos servidores da FZB e à sociedade em geral. Segundo a 
secretária Ana Pellini, sem a urgência, haveria melhores condições 
de avaliar o Sistema Ambiental. 

Assim, frente às manifestações de repúdio ao PL 300/2015, 
no dia 14 de agosto, a secretária Ana Pellini reuniu-se com as 

coordenações da SEMA e FEPAM, para relatar as providências 
que vinham sendo tomadas. Comunicou a todos que se abriam 
três possibilidades: retirada do PL 300 da pauta Legislativa, sua 
exclusão do regime de urgência ou o ingresso de um substitutivo 

que definisse a destinação dos servidores e do patrimônio da 
FZB, uma vez que o PL em tramitação se mostrava frágil nesse 
aspecto. Na sequência, na linha de uma alternativa substitutiva, 
ainda em agosto de 2015, foi organizado um grupo de trabalho 
encarregado pela elaboração de um anteprojeto de atualização 

da Lei do Sistema Ambiental do Estado (SISEPRA), no contexto 
da Política Pública do Meio Ambiente. A demanda teve por 

intuito oferecer ao Executivo Estadual uma possível proposta de 
integração da gestão ambiental frente ao Projeto de Lei nº 300, 

de 7 de agosto de 2015, que preconizava a extinção da FZB. O 
grupo de trabalho, definido pela secretária Ana Pellini, formado 
por Verena Nygaard, Cláudio Dilda, José Alberto Wenzel, Lilian 
Maiara Zenker, Sergio Bavaresco e Kelly Bauer,  trabalharia por 
aproximadamente três meses na confecção de uma alternativa 

atualizada ao SISEPRA, que datava de 1994. A descentralização 
regional, o planejamento integrado, a coordenação intersetorial e 
a participação de representantes da comunidade se constituíram 
nos princípios norteadores da proposta em construção. Proposta 
que pretendia elucidar as competências de cada órgão, definindo 

a SEMA como órgão central de coordenação, planejamento e 
representação; o CONSEMA como órgão superior de apreciação, 

deliberação e normatização; a FEPAM como órgão executor, 
com as incumbências de diagnosticar, prevenir, propor, fiscalizar, 
divulgar, prestar assistência técnica, educar e licenciar; o DBIO 

como responsável pelas ações referentes às florestas e áreas 
protegidas; o DRH como responsável pelos recursos hídricos 

e usos das águas; a FZB como órgão de apoio, através da 
pesquisa e assessoramento, na promoção, conservação e estudo 

da biodiversidade, visando a ampliação do conhecimento 
científico e subsidiando a gestão e proteção ambiental; os 

MUNICÍPIOS como instituições locais no exercício do que lhes 
cabe de acordo com a Lei Federal nº 140 e convênios firmados; 
a POLÍCIA OSTENSIVA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, no 

apoio nas ações de fiscalização; os COLABORADORES (ONGS, 
UNIVERSIDADES, CENTRO DE PESQUISA, ENTIDADES 
PROFISSIONAIS, EMPRESAS, AGENTES FINANCEIROS, 
SOCIEDADE CIVIL) como apoiadores da gestão ambiental; 
às REGIONAIS, como unidades de desconcentração, cabe a 

implementação das Políticas Estaduais de Proteção ambiental. 
No passo subsequente, a proposta seria debatida internamente, 
para posterior aprovação e envio à apreciação do Governo do 
Estado. No que lhe concernia, alinhada à proposta que visava 
aperfeiçoar a Lei nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994, que 

dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEPRA), 
a FZB elaborou, debateu e aprovou uma minuta, sendo a mesma 

enviada para consideração da secretária em fevereiro de 2016.  

O envio do projeto de lei que tinha por propósito a extinção da 
FZB, no contexto do ajuste fiscal do Estado, produziu efeitos con-
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sideráveis. Uniu a área ambiental gaúcha em defesa da manutenção 
da Fundação, por conseguinte do Museu de Ciência Naturais, do 
Jardim Botânico e do Parque Zoológico. União que progrediu não 
apenas para dentro das unidades diretamente envolvidas no pro-
cesso, mas no sistema como um todo. Por circunstâncias avessas, 
perpassou pela sociedade gaúcha o sentimento de perda. Mesmo 
sendo reconhecida por sua qualificação e histórico, na verdade, 
grande parcela da população gaúcha conhecia bem menos a FZB 
antes do ocorrido. Com a ampla divulgação, as diversas e profusas 
manifestações dos diferentes segmentos institucionais, culturais e 
sociais, a Fundação obteve um reconhecimento bem maior. 

Paralelamente, os servidores da FZB, da SEMA e da FEPAM 
perceberam que todos precisavam se incorporar com ainda maior 
vigor à defesa ambiental do Estado. 

Entre os ganhos, o da integração, pretendida de há muito, am-
pliou seus contornos. Também houve a conscientização de que 
ao invés de se extinguir órgãos ambientais, estes mereceriam ser 
fortalecidos, particularmente nesta quadra do século, onde toda a 
pesquisa ecossistêmica urge ser impulsionada.

Os servidores da FZB seguiram exercendo suas atividades, assu-
mindo suas responsabilidades e impulsionando vontades antigas, 
como a de propor, em conjunto com a Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (UERGS), um curso de pós-graduação “stric-
to sensu”, conforme termo de cooperação assinado entre aquela 
universidade e a FZB no dia 3 de maio de 2016. Constituiu-se 
em objeto do termo de cooperação n° 0564/2016 a “colaboração 
recíproca entre os partícipes, para viabilizar a oferta pela UERGS, 
em associação com a FZB, do Curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu denominado Mestrado em Sistemática e Conservação da 
Diversidade Biológica – SCBIO, a ser realizado na Fundação Zoo-
botânica em Porto Alegre/RS, com apoio das Unidades Universitá-
rias da UERGS”. A proposta do mestrado foi enviada à avaliação 
da CAPES, conforme número 403/2016 (Plataforma Sucupira da 
CAPES), em abril de 2016, permanecendo a ressalva de que a pro-
posição deveria passar pelo crivo do Conselho de Administração 
no que tange à execução do projeto, se aprovado.

O seguimento das atividades da FZB pode ser exemplificado 
pelo embate em torno das espécies de peixes incluídas na lista das 
espécies ameaçadas. Entre as 583 espécies de fauna avaliadas em 
2014, encontram-se 403 de peixes; e destes, três em especial (o 

dourado – Salminus brasiliensis, o bagre – Genides barbus e Ge-
nides planifrons e o tubarão-azul – Prionace glauca) mereceram 
encontros especiais nas sedes da FZB, SEMA, Ministério Público 
e Assembleia Legislativa. Contudo, o workshop sobre o tubarão-
-azul se tornou emblemático. Atendendo a solicitações diversas, 
dentre as quais a de um grupo de professores da FURG, a FZB 
promoveu uma discussão virtual entre 17 pesquisadores (da FZB, 
CEPSUL/ICMBio, UFRPE, UNESP e FURG), visando aperfeiço-
ar a interpretação dos dados disponíveis a respeito desse animal 
no Rio Grande do Sul. Resultou do debate virtual a decisão pela 
promoção de um encontro presencial de dois dias. Assim, durante 
os dias 27 e 28 de julho de 2016, reuniram-se na sede da FZB 15 
especialistas da área, sob a coordenação dos biólogos Marco de 
Azevedo e Glayson Bencke. Ao final do encontro, de intensos e 
responsáveis debates, concluiu-se que a inclusão da espécie na lista 
de ameaçadas de extinção estava correta; e a simples proibição 
de sua pesca talvez não fosse o melhor caminho para sua recu-
peração e preservação, incluindo nisso toda a cadeia ambiental. 
Após duras manifestações de que a lista não se sustentaria técnica 
e cientificamente, mais uma vez o trabalho de coordenação e alerta 
da FZB se fez referendado. No cômputo geral da avaliação reali-
zada em 2014, foram identificadas 280 espécies da fauna (22% de 
mamíferos; 18% de peixes, 16% de anfíbios, 14% de aves e 11% 
de répteis) enquadradas em algum grau de ameaça (vulnerável, em 
perigo, criticamente em perigo). Dez espécies foram consideradas 
extintas. Quanto à flora, 216 espécies foram consideradas vulne-
ráveis, 262 criticamente ameaçadas de extinção e 326 em perigo.

Igualmente digna de lembrança, entre tantas outras iniciativas, 
foi a audiência pública na Assembleia Legislativa, realizada em 3 
de novembro de 2016, para tratar das possíveis extinções de fun-
dações estaduais. A audiência no Teatro Dante Barone, promovida 
pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos, contou com a 
participação de servidores, funcionários das estatais e simpatizan-
tes. Em sua manifestação a favor da manutenção da FZB, o biólo-
go Jan Karel Felix Mähler Júnior sintetizou sua fala argumentando 
que “a pesquisa não tem preço tem valor”, chamamento que se 
tornara icônico na defesa da FZB.

Contudo, a preocupação continuou latente, ora mais ostensiva, 
ora mais introjetada no âmago da Fundação Zoobotânica. Vez por 
outra, notícias reavivavam a guilhotina suspensa sobre a continui-
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dade da FZB, uma vez que o PL 300/2015, apesar de suspensa sua 
urgência, não havia sido retirado da Assembleia Legislativa.

A partir da terceira semana de novembro, reverberava por toda 
a imprensa e junto à população a possibilidade do envio ao Par-
lamento Gaúcho de um grande conjunto de medidas reafirmando 
a recuperação financeira pública. No dia 22 daquele novembro, a 
Assembleia Legislativa recebeu 38 projetos de lei que incluíam a re-
dução de 20 secretarias de Estado para 16, de sete autarquias para 
cinco, de 11 companhias para seis, das 19 fundações para dez, além 
da alteração de benefícios concedidos, ao longo do tempo, aos fun-
cionários públicos. Entre as fundações a serem extintas (Projeto de 
Lei 246/16) foi novamente incluída a FZB, cujos servidores seriam 
desligados se aprovada a proposição do Executivo. Com o con-
junto de medidas, se aprovadas, o governo esperava economizar 
R$ 6,7 bilhões nos próximos quatro anos. No mesmo dia 21 de 
novembro, foi decretada (Decreto nº 53.303) a condição de “cala-
midade financeira no âmbito da administração pública estadual”. 

Com o envio do PL 246 à apreciação do Legislativo, sucumbiu 
o PL 300. Comparativamente, o Projeto de Lei 246 foi melhor ali-
nhavado que o anterior, ainda que em sua essência fossem asseme-
lhados. Diferentemente do PL 300, que se destinava exclusivamen-
te à FZB, o de nº 246 incluía a extinção da Fundação Zoobotânica 
do Rio Grande do Sul, criada em 1972; da Fundação de Ciência 
e Tecnologia (CIENTEC), também criada em 1972; da Fundação 
para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), igual-
mente criada em 1972; da Fundação de Economia e Estatística 
Siegfried Emanuel Heuser (FEE), criada em 1973; da Fundação 
Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (METRO-
PLAN), criada em 1974, e da Fundação Piratini, criada em 1980. 
Portanto, num mesmo texto foram aglutinadas seis fundações a 
serem extintas, cujos servidores celetistas teriam seus contratos de 
trabalho rescindidos num prazo de até 180 dias. Paradoxalmente, 
o mesmo projeto de lei, em seu artigo sétimo, declarava como in-
tegrantes do Patrimônio Ambiental do Estado, por sua relevância 
ambiental, científica e paisagística, o Jardim Botânico, o acervo do 
Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais e o Parque Zoológico 
de Sapucaia. A gestão dos três órgãos passaria para a Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o que poderia ser feito 
de forma direta ou indireta. De pronto, colocaram-se questiona-
mentos. Como manter esses acervos e projetos em andamento sem 

pessoal qualificado? Por que então demitir os servidores, se outros 
teriam de ser contratados? Quando os novos contratados atingi-
riam o nível de qualificação conquistado pelos servidores concur-
sados que seriam demitidos? Como manter o nível de excelência 
merecidamente conquistado pelo Jardim Botânico, categorizado 
em 2015 como um dos melhores do país? Como atender satisfato-
riamente os animais acidentados, atropelados, apreendidos que vi-
nham sendo tratados no Centro de Triagem do Zoológico? O que 
seria dos animais do Zoológico, a grande maioria sem condições 
de retorno ao ambiente natural? Quem daria seguimento confiável 
e de alto nível aos projetos de pesquisa do Museu? 

Seguiram-se os questionamentos e as manifestações, de alguma 
forma assemelhados aos ocorridos por ocasião da emissão do PL 
300, contudo num somatório maior, uma vez que outras funda-
ções estavam por ser extintas, além das modificações  na estrutura 
organizacional de governo.

Entre os dias 13 e 19 de dezembro, as fundações se mobili-
zaram fortemente no processo de convencimento argumentativo 
junto aos parlamentares e à sociedade gaúcha, trabalhando na 
proposição de emendas e na estratégia a ser desenvolvida quando 
da efetiva votação. Logo pela manhã da segunda-feira, dia 19, os 
funcionários da FZB reuniram-se em frente ao prédio da SEMA e, 
sob o comando do Professor  Brack (UFRGS), entoaram o “Para-
béns” em homenagem aos 44 anos que a FZB completaria no dia 
20.  A seguir, todos os manifestantes dirigiram-se à praça da ma-
triz. Após a reunião de líderes dos partidos políticos, a Assembleia 
decidiu iniciar as votações às 14 horas da tarde daquele dia 19 de 
dezembro. O PL 246 seria o 11º projeto a ser votado. Contudo, 
apenas três foram votados dos 26 propostos na ordem do dia. 
Com a inversão de pauta e nova reunião de líderes no dia 20, o PL 
246 foi deslocado para o início da pauta. Sob clima de forte tensão 
na Praça da Matriz, os trabalhos de apreciação dos projetos co-
meçaram às 15h27. Com a Assembleia dividida entre funcionários 
das fundações e apoiadores do governo, um pouco antes da meia-
-noite, a deputada Regina Fortunati lembrou a todos que nesse 
mesmo dia a FZB completava 44 anos. Logo se ouviu um sonoro 
“Parabéns”, entoado pelas pessoas favoráveis ao órgão. Canção 
que se perceberia duramente calada quando da votação que ex-
tinguiu a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Após 44 
anos dedicados à biodiversidade, às 3h58  da madrugada do dia 
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21 fora selada sua trajetória: estava autorizada a extinção da FZB. 
Por 30 votos a 23, junto com a FZB, fora autorizada a extinção 

da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), da Fundação 
de Economia e Estatística (FEE), da Televisão Educativa (TVE), 
da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(METROPLAN) e da Fundação para o Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (FDRH). Duas emendas foram aprovadas: uma 
determinava que a FZB só seria considerada efetivamente extinta 
após a transferência de suas atribuições para a SEMA; a outra defi-
nia que os recursos e valores arrecadados com a alienação de imó-
veis e produtos das fundações extintas deveriam ser priorizados 
para atender as áreas da saúde e segurança pública. Na sequência 
outras medidas foram aprovadas, como a extinção da Fundação 
Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO).

Foto da bióloga 
dra. Josy Zarur de 

Matos em atividade 
de campo. A 

pesquisadora Josy 
de Matos assumira 

a presidência da 
Associação dos 

Funcionários da 
FZB no momento 

mais difícil de sua 
existência. Josy, 

ao ser questionada 
sobre o significado 

da extinção da FZB, 
sintetiza o pensamento 
de seus colegas: “Com 

certeza, o Estado 
perde e muito. Pelo 

que tem sido feito ao longo dos anos de existência da instituição, 
mas perde também oportunidades futuras de uso sustentável da 

natureza e de gestão do meio ambiente. Evidentemente seria necessária 
uma reestruturação no Sistema Ambiental, uma modernização do 

sistema, mas essa reestruturação deveria ser elaborada pelos próprios 
funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, que são quem realmente 

entende dos problemas e são capazes de encontrar as soluções em seu 
trabalho diário.” (Informação verbal em abril de 2017) 

Seguindo a tramitação usual, em 17 de janeiro de 2017 foi pu-
blicada a Lei 14.982, sancionando e promulgando a autorização 
de extinção das fundações em tela. 

“LEI Nº 14.982, DE 16 DE JANEIRO DE 2017 (publica-
da no DOE º 012, de 17 de janeiro de 2017). Autoriza a 
extinção de fundações de direito privado da Administração 
Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul e dá ou-
tras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. Faço saber, em cumprimento ao 
disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Esta-
do, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte: Art. 1º Fica o Poder Executivo 
autorizado a extinguir as seguintes fundações integrantes 
da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Gran-
de do Sul: I - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do 
Sul, criada a partir de autorização prevista na Lei º 6.497, 
de 20 de dezembro de 1972; II - Fundação de Ciência e 
Tecnologia – CIENTEC –, criada a partir de autorização 
prevista na Lei º 6.370, de 6 de junho de 1972; III - Fun-
dação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser 
– FEE –, criada a partir de autorização prevista na Lei º 
6.624, de 13 de novembro de 1973; IV - Fundação Piratini, 
criada a partir de autorização prevista na Lei º 7.476, de 
31 de dezembro de 1980; V - Fundação para o Desenvol-
vimento de Recursos Humanos – FDRH –, criada a partir 
de autorização prevista na Lei º 6.464, de 15 de dezembro 
de 1972; e VI - Fundação Estadual de Planejamento Me-
tropolitano e Regional – METROPLAN –, criada a partir 
de autorização prevista na Lei º 6.748, de 29 de outubro 
de 1974. Parágrafo único. A extinção da Fundação Zoobo-
tânica do Rio Grande do Sul somente será implementada 
após a efetiva assunção dos serviços prestados pela Secre-
taria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que os 
executará direta ou indiretamente. Art. 2º Extintas as fun-
dações referidas no art. 1.º desta Lei, o Estado as sucederá 
nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, 
ato administrativo, convênio ou contrato, inclusive quan-
to a eventuais obrigações remanescentes, bem assim nas 
demais obrigações pecuniárias. Parágrafo único. O Poder 
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Executivo disporá, em decreto, a respeito da execução dos 
convênios e contratos em vigor celebrados pelas fundações 
referidas no art. 1.º desta Lei, podendo, inclusive, declarar 
a sua suspensão ou rescisão. Art. 3º Extintas as fundações, 
todos os seus bens reverterão ao patrimônio do Estado, po-
dendo ser alienados. http://www.al.rs.gov.br/legis 2 Art. 4º 
Os valores arrecadados com a alienação de imóveis ou pro-
dutos das fundações referidas no art. 1.º serão utilizados 
para investimentos nas áreas de saúde e segurança pública. 
Art. 5º Durante o processo de extinção, os empregados do 
quadro de pessoal das fundações referidas no art. 1.º de 
que tratam a Lei nº 14.187, de 31 de dezembro de 2012, 
a Lei nº 14.509, de 4 de abril de 2014, a Lei nº 14.437, 
de 13 de janeiro de 2014, a Lei nº 14.420, de 6 de janeiro 
de 2014, a Lei º 13.955, de 23 de março de 2012, e a Lei 
nº 14.497, de 3 de abril de 2014, terão seus contratos de 
trabalho rescindidos, no prazo de até 180 (cento e oitenta) 
dias, com o pagamento das respectivas verbas rescisórias, 
na forma da legislação trabalhista. § 1º Não se aplica o dis-
posto no “caput” aos empregados estabilizados legal ou ju-
dicialmente, os quais serão aproveitados ou colocados em 
disponibilidade na Administração Pública Estadual. § 2º 
Ficam extintos os empregos vagos pertencentes aos Planos 
de Empregos, Funções e Salários referidos no “caput” e os 
que vagarem durante o processo de extinção. § 3º Aplica-
-se o disposto no “caput” deste artigo aos empregados dos 
quadros de empregos em extinção de que tratam o art. 23 
da Lei nº 14.187/12, o art. 16 da Lei nº 14.509/14, o art. 
20 da Lei nº 14.437/14, o art. 19 da Lei º 14.420/14, o art. 
22 da Lei nº 13.955/12 e o art. 18 da Lei nº 14.497/14. § 4º 
Extintas as fundações referidas no art. 1.º desta Lei, ficam 
extintos todos os Planos de Empregos, Funções e Salários 
referidos no “caput” e § 3.º. Art. 6º Durante o processo 
de extinção das fundações referidas no art. 1.º desta Lei, 
igualmente serão rescindidos contratos emergenciais even-
tualmente ainda vigentes. Art. 7º Os empregados cedidos 
às fundações referidas no art. 1.º desta Lei retornarão aos 
seus órgãos ou entidades de origem. Art. 8º Ficam declara-
dos como integrantes do Patrimônio Ambiental do Estado 
do Rio Grande do Sul a serem preservados, sendo vedada 

destinação diversa: I - o Jardim Botânico em Porto Alegre; 
II - o acervo do Museu Rio-Grandense de Ciências Natu-
rais; III - o Parque Zoológico de Sapucaia. Parágrafo úni-
co. O patrimônio formado pelos imóveis, móveis, benfei-
torias, instalações e acervo integrantes dos bens elencados 
nos incisos I, II e III, cuja preservação e proteção são de 
interesse público em razão do valor ambiental, científico 
e paisagístico passa à gestão da Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, podendo ser feita direta ou 
indiretamente. Art. 9º Os processos de extinção das funda-
ções referidas no art. 1.º serão acompanhados por Comis-
são Especial, instituída por decreto do Poder Executivo, 
para acompanhar e monitorar a execução dos atos legais 
e administrativos necessários ao cumprimento do dispos-
to nesta Lei. http://www.al.rs.gov.br/legis 3 Art. 10. Fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, 
no orçamento da Secretaria da Modernização Administra-
tiva e dos Recursos Humanos, Secretaria do Planejamento, 
e Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
para realocar os recursos orçamentários da entidade de 
origem, limitados aos saldos dos projetos e atividades cor-
respondentes, ou retificar as classificações orçamentárias 
necessárias ao cumprimento desta Lei. Parágrafo único. 
Aplicam-se aos créditos de que trata este artigo as autori-
zações para abertura de créditos orçamentários previstos 
na Lei do Orçamento. Art. 11. O Poder Executivo editará 
decreto para regulamentação da presente Lei, fixando, in-
clusive, o prazo para rescisão dos contratos de trabalho 
referidos no art. 5.º desta Lei. Art. 12. Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Art. 13. Fica revogada a 
Lei º 6.719, de 18 de julho de 1974. PALÁCIO PIRATINI, 
em Porto Alegre, 16 de janeiro de 2017.”

Por outra parte, seguiram no âmbito judicial as tratativas dos 
servidores e seu sindicato. No dia 5 de janeiro de 2017, o Tri-
bunal Regional do Trabalho suspendeu, através de liminar, as 
demissões sem acordo coletivo. O documento RTOrd 0020004-
75.2017.5.04.0018, emitido pela 18ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, em atendimento ao demandado pelo SEMAPI – Sindicato 
dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, In-
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formações e Pesquisa e de Fundações Estaduais do Rio Grande 
do Sul –, não apenas suspendeu as demissões em massa como 
determinou que o governo se abstivesse de praticar atos de esva-
ziamento da Fundação.

Em 17 de maio de 2017, a procuradoria-geral do Ministério 
Público de Contas ingressou com medida cautelar no Tribunal de 
Contas do Estado. Teria de ser comprovado o efetivo atendimento 
das finalidades das extinções. Já em 20 de junho de 2017, por 
decisão do Tribunal de Contas, foi negado o pedido do Ministério 
Público de Contas para suspender as extinções. 

No décimo dia de julho de 2017 houve concorrida audiência 
pública sobre a lei que permitiu a extinção das fundações estadu-
ais, proposta e presidida pelo deputado Pedro Ruas, no Teatro 
Dante Barone. Pela FZB manifestou-se a presidente da Associação 
de Funcionários, Josy Zarur de Matos, que reafirmou a impor-
tância da FZB no Sistema de Proteção Ambiental. O procurador-
-geral do Ministério Público de Contas, dr. Geraldo da Camino, 
comunicou que renovara a representação contra as extinções das 
fundações estaduais. 

Mesmo sob percalços de toda ordem (técnico, psíquico, instru-
mental...) a FZB, através de seus funcionários, manteve-se vigoro-
samente ativa e atenta pela sua manutenção institucional, atuando 
em suas diversas frentes em favor da  biodiversidade gaúcha, ainda 
que sob o amparo de medidas judiciais. Serviu de alento o despa-
cho de 3 de abril de 2018 (Consulta de 1º grau – Poder Judiciário 
do Estado do Rio Grande do Sul – Processo nº 1.17; 0015169-0 
– 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central) favorável à ma-
nutenção das atividades da FZB até que estivessem resolvidas a 
contento, através de um plano de ações a ser elaborado pelo gover-
no, todas as questões envolvendo servidores, acervos, qualidade 
dos serviços, contratos e patrimônio. O despacho, exarado pelo 
julgador dr. Eugênio Couto Terra, veio num momento em que era 
propalada como iminente a decretação do fim da FZB, uma vez 
que emno dia 5 de abril de 2018 fora publicado no Diário Oficial 
o decreto (nº 54.000/2018) de extinção da Fundação de Economia 
e Estatística. Com a emissão, no dia 11 de abril de 2017, da medi-
da cautelar (Processo nº 9484-0200/17-8 – Medida Acautelatória 
em Representação do Ministério Público de Contas), impedindo 
o Executivo estadual de extinguir as fundações (Piratini, Cientec, 
FDRH, FEE, Metroplan e FZB), por parte do conselheiro do Tri-

bunal de Contas do Estado (TCE-RS) Cezar Miola, foi reforçada a 
expectativa de manutenção delas, dentre as quais a FZB.

No dia 24 de abril de 2018, a Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) ingressou com recurso no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) contra a determinação cautelar que suspendia os trâmites 
de extinção das fundações.

Um mês depois, em 22 de maio de 2018, uma liminar assina-
da pelo desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, revogou a decisão cautelar do TCE 
que suspendera as extinções. O mérito do mandado de segurança 
ainda deveria ser analisado pelos demais desembargadores da 11ª 
Câmara cível do TJ-RS. 

Em 13 de junho de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado negou 
o recurso apresentado pelo governo contra a decisão de encerra-
mento da Fundação Zoobotânica, uma vez que, pela decisão de 10 
de abril de 2018, o governo estaria impossibilitado de interferir nas 
estruturas da FZB até que fosse apresentado um plano de ações.

Quanto ao Parque Zoológico instalado em Sapucaia do Sul, 
em 6 de junho do mesmo ano foi lançada a consulta pública de 
concessão da gestão. Pela modelagem proposta, a SEMA conce-
deria a gestão do parque de 159 hectares por 30 anos, obrigando-
-se a empresa vencedora a investir no mínimo R$ 59 milhões na 
estrutura, além de modernizar e reconstruir ambientes, visando 
ao bem-estar animal. Permaneceria sob o controle da SEMA o 
acervo, bem como a ela caberia o estabelecimento de parâmetros 
de avaliação acerca do desempenho da nova gestão, além da per-
manente fiscalização. Integrou o procedimento licitatório, como 
critério de julgamento, a maior outorga fixa (sem valor mínimo) 
e o pagamento por parte do concessionário do valor equivalente, 
enquanto outorga variável, de 1% do faturamento bruto mensal 
médio computados os 12 meses anteriores.

Em outubro de 2018 foi noticiado que o edital para concessão 
do Zoológico de Sapucaia do Sul ficaria para o período pós-eleito-
ral, ou seja, para novembro ou dezembro, uma vez que o segundo 
turno culminaria com as eleições no dia 28 de outubro.

Foi nesse mesmo outubro, mais precisamente no dia 10, que 
houve a emissão do Decreto nº 54.268, declarando extinta a FZB 
nos termos autorizatórios da Lei nº 14.982 de 16 de janeiro de 
2017, regulamentado pelo Decreto nº 53.756, de 18 de outubro de 
2017. O decreto determina que as obrigações e direitos (patrimô-
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nio e acervos) da FZB sejam incorporados pela SEMA, ao mesmo 
tempo em que os servidores estáveis passam a compor o quadro da 
própria Secretaria, havendo possibilidade de relocação para outras 
áreas da administração direta do Estado. 

No dia 17 de outubro do mesmo ano de 2018, a SEMA fez 
publicar no Diário oficial do Estado a Portaria nº 142, de 16 de 
outubro. A portaria identificou os 151 servidores da FZB que pas-
saram a compor o “Quadro Especial”, vinculado à Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), a contar do dia 
11 de outubro de 2018.

Não apenas o sentimento de consternação e insegurança to-
mou conta dos servidores e de significativa parcela da comunidade 
gaúcha, nacional e internacional, mas também de crescente preo-
cupação com os acervos e o conhecimento acumulado em favor da 
biodiversidade gaúcha. 

Quarenta e seis anos se passaram entre a publicação da Lei 
Estadual n° 6.497, de 20 de dezembro de 1972, data do início ofi-
cial da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, e o Decreto 
54.268, que declara sua extinção.

Contudo, mais uma vez se respiraria. No dia 18 de outubro 
de 2018, o Poder Judiciário, através de Agravo de Instrumento 
(Primeira Câmara Cível – n° 70076640549 Comarca de Porto 
Alegre. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul), as-
sim se manifestou: “Ante o exposto, concedo a tutela provisória 
para suspender os efeitos do Decreto Estadual no 54.268/2018 até 
o julgamento final do agravo de instrumento no 70078021409, a 
fim de que a transferência definitiva dos bens e dos servidores do 
JARDIM BOTÂNICO e do MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS 
seja precedida de um plano para a extinção da FZB que garanta a 
plena continuidade e a mesma qualificação de todos os serviços e 
atividades do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais.

Ainda, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), que deverá incidir após 5 (cinco) dias úteis a contar da inti-
mação, no caso de descumprimento, consolidando a multa no va-
lor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atentando-se para os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, face à condi-
ção econômica do Estado do Rio Grande do Sul, de modo a obri-
gar o cumprimento da presente decisão e, ainda, pelo desrespeito 
ao poder judiciário e o atentado ao meio ambiente, pela urgência 

da medida pretendida.

Expeça-se mandado, com urgência, para cumprimento do de-
terminado, por oficial de justiça desse Tribunal.

Diligências legais.
Intimem-se.
Porto Alegre, 18 de outubro de 2018.

DES. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK,

Relator.” (FL. 4105; @ (PROCESSO ELETRÔNICO) IM No 
70076640549)

Em 14 de novembro de 2018, quatro entidades ambientalistas 
(União pela Vida, Associação Sócio-Ambientalista (IGRÉ), Insti-
tuto Gaúcho de Estudos Ambientais (INGÁ) e Associação Gaúcha 
de Proteção Natural (AGAPAN), ingressaram com ação contra o 
governador Sartori e a secretária Ana Pellini por danos ambientais 
e patrimoniais na FZB, denunciando inclusive a morte de diversos 
exemplares de espécies ameaçadas de extinção, que estavam sob a 
tutela da Fundação Zoobotânica. 

Ao mesmo tempo dos recursos, possibilidades e responsabi-
lidades, os servidores da FZB continuavam, ainda que sofridos, 
no exercício responsável de suas atividades. Sofrimento que se 
acentuou ainda em maior medida no dia 27 de fevereiro de 2019, 
ocasião em que, por três votos a zero, os desembargadores da 1ª 
Câmara Cível mantiveram a extinção da Fundação Zoobotânica. 
Assim, foi derrubada a liminar que desde outubro de 2018 impe-
dia a operacionalização de extinção da FZB, cabendo ainda recur-
so à decisão. Contudo, o Executivo não pôde exonerar os servido-
res, em virtude de uma liminar na Justiça do Trabalho e uma ação 
ainda não julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Novamente foram tomadas as medidas cabíveis, estabelecendo-
-se continuidade ao raro e digno evento de resistência: o de manu-
tenção da FZB. Contudo, no dia 25 de março de 2019, o Parque 
Zoológico de Sapucaia do Sul, em solenidade oficial, foi incluído 
no programa de concessão denominado de RS Parcerias”. Num pri-
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meiro momento, o programa envolve as rodovias RSC-287 e ERS-
324, e a Estação Rodoviária de Porto Alegre, além do Zoológico.

No início de abril de 2019, os sindicatos das fundações em 
extinção levaram adiante uma proposta na forma de “acordo” 
para viabilizar a manutenção dos servidores cuja estabilidade se 
mantém judicializada. Conforme os termos do “acordo”, a ser 
assinado individualmente por cada interessado, os servidores po-
derão seguir trabalhando ao mesmo tempo em que é aguardada a 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Datado de 2 de abril de 2019, o Decreto nº 54.550 redefiniu a 
estrutura básica da SEMA. Nessa nova estrutura, a Fundação Zoo-
botânica passou a se constituir em uma divisão do Departamento de 
Biodiversidade, modificando determinação anterior em que as atri-
buições da FZB passariam a compor um departamento específico.

Lembremos que, a partir de sua criação, foram os seguintes 
os dirigentes tanto do Museu quanto do Jardim Botânico, Parque 
Zoológico e da própria FZB.

 
O Museu de Ciências Naturais iniciou sob a gestão do 

padre Balduíno Rambo. 
1955-1961: Balduíno Rambo
1961-1967: Ludwig Buckup 

1967-1972: José Willibaldo Thomé (interinos: novembro de 
1967 e abril 1968: Mauro Corte Real; julho de 1968 e junho de 

1972: Cecília Volkmer Ribeiro)
1972-1975: Jocélia Grazia

1975-1979: João Ranquetat Papaléo
1979-1981: Heraclides Santa Helena
1981-1988: Gilberto Carvalho Ferraz
1988-1991: Cecília Volkmer Ribeiro

1991-1995: Cristina Gresele
1995-1999: Vera Lúcia Maróstica Callegaro

1992-2002: Eduardo Vélez Martin
2003-2007: Ney de Araújo Gastal

2007-2011: Maria de Lourdes Abruzzi A. de Oliveira
2011-2013: Simone Rodrigues Mirapalhete

2013-2014: Clairton Valentim Mânica
2014-maio de 2015: Juliano Fakredin

Maio de 2015 a 5 de janeiro de 2017: Mariana Brites Jacques.
6 de janeiro de 2017 a 10 de abril de 2018: Paulo César Zachia Cerutti

Segue a lista das pessoas que dirigiram o Jardim Botânico ao 
longo do tempo.

De 1957 a 1964: irmão Teodoro Luiz (Ramón de Peñafort 
Malagarriga Heras)

De 1964 a 1967: sem diretor
De 1967 a 1974: Gilberto Conrado Mattes

De 1974 a 1979: Albano Backes
De 1979 a 1980: Gilberto Conrado Mattes

De 1980 a 1981: Marta Elena Fábian
De 1981 a 1987: Albano Backes

De 1987 a 1981: Maria Cristina Flora
De 1991 a 1992: Cristina Leonhardt

De 1992 a 1994: Georg Joachim Hennig
De 1994 a 1995: Rosa Maria Pacheco da Silva

De 1995 a 1998: Ivo Krauspenhar
De janeiro de 1999 a maio de 1999: Cristina Leonhardt

De 1999 a 2002: Vera Maria Barreto Barbosa
De 2002 a 2003: José Fernando da Rosa Vargas

De 2003 a 2007: Hélio Almeida de Oliveira
De 2007 a 2010: Raquel Corine Scalabrini

De 2010 a julho de 2015: Andreia Maranhão Carneiro
De agosto a setembro de 2015: Irapuã Jorge Teixeira.

De setembro de 2015 a novembro de 2016: Jorge Dupont
De novembro de 2016 a 13/06/2018: Cristian Tobias Amaro Barreto

Segue a nominata dos dirigentes do Parque Zoológico. 
Carlos Edmundo Arnt Netto – 1962 a 1963

Francisco Ernesto Tavares Rebouças – fevereiro a maio de 1963
Valdir Francisco da Costa Marques – 1963 a 1964

Ivo Sanguinetti – 1964 a 1965
Ary Caldeira da Silva – 1965 a 1967

Gilberto Conrado Mattes – 1967 a 1979
José Luiz Boher – março a junho de 1979

Hélio Fernando Saraiva – 1979 a 1981
Ênio Correa – 1982 a 1983

Cláudio Giacomini – 1983 a 1986
Cláudio Marinho – Junho a dezembro de 1986
Renato Petry Leal – Fevereiro a agosto de 1987

Olisses Pedro Chitolina – 1987 a 1989
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Cláudio Giacomini – 1989 a 1991
Miriam Simone Cardoso Colombo – 1991 a 1995

Cláudio Giacomini – 1995 a 1998
Clemara Goulart Rodrigues da Silva – Novembro e dezembro de 1998

Gleide Marsicano – Janeiro a junho de 1999
Luis Fernando da Silva Barrios – 1999 a 2002

Jorge Cesarino Severo Dupont – Janeiro a abril de2003
Eduardo Martins Medeiros – Abril a dezembro de 2003

Marcelo Linck – Janeiro a abril de 2004
Carlos Rubem Schreiner – 2004 a 2005

João Carlos Jardim – 2005 a 2009
Ivo Roque Tomazeli – 2009 a 2011
Sérgio Roberto Viero – 2011 a 2012

Luiz Carlos de Lima Leite – Abril a junho de 2012
Felipe Giron (interino) – Junho a outubro de 2012

Sérgio Roberto Viero – 2012 a 2015
Paulo Ricardo Salerno – Julho de 2015 a 2016

Juliano P. Salomon Abi Fakredin (interino?!) – 2016
Renata Sotero – Outubro de 2016 em diante

Imagem da movimentação de pedestres no interior do Parque Zoológico 
de Sapucaia do Sul durante o dia 1º de maio de 2018. (Fonte: Raquel, 
servidora do Parque)
O Parque Zoológico, localizado em Sapucaia do Sul, completou 56 anos 
de existência. Abriga 1.024 espécimes (51 de mamíferos, 60 de aves e 
14 de répteis). O local foi inaugurado pelo ex-governador Leonel de 
Moura Brizola em 1962.

Por sua vez, a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 
(FZB) foi dirigida pelos seguintes presidentes: Carlos de Paula 
Couto, Ernesto Alfredo Preussler, José Willibaldo Thomé, Maria 
Augusta de Almeida Feldman, Eleutério Antônio Lopes, Verena 
Ema Nygaard, Carlos Rubem Schreiner, Luiz Gheller, Ernani Rus-
chel Filho, Artur Lemos, Arlete Ieda Pasqualetto, Clairton Valen-
tim Mânica, Juliano Panizza Salomon Abi Fakredin, José Alberto 
Wenzel, Luiz Fernando de Oliveira Branco e Paulo Cesár Zachia 
Cerutti. 

Seria injusto e deselegante acentuar um ou outro nome entre 
os tantos que construíram e constroem a vigorosa história da Fun-
dação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Contudo, o nome do 
professor José Willibaldo Thomé por certo encontra respaldo me-
morial entre os seus. Assim, segue texto redigido pela dra. Cecília 
Volkmer Ribeiro, que acompanhou o professor na formação da 
FZB, dirigiu o MCN e coordenou por um bom tempo a curadoria 
das coleções; e pelas alunas: dra. Maria Cristina Dreher Mansur, 
primeira estagiária e bolsista do prof. Thomé, e as últimas bolsis-
tas de doutorado orientadas por ele, hoje doutoras, Janine Olivei-
ra Arruda, Suzete Rodrigues Gomes e Guacira Gil. Segue o texto 
em sua íntegra: 

“Prof. Dr José Willibaldo Thomé
(09/10/1930 – 29/06/2016)

Nasceu na cidade de Estrela e faleceu em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul (RS). Ao longo dos seus 84 anos se destacou como 
empreendedor da ciência e do ensino superior, além de um exce-
lente articulador junto aos órgãos públicos para promover o cres-
cimento e o reconhecimento das ciências naturais e do patrimônio 
natural do RS. Foi um homem com personalidade forte e, ao mes-
mo tempo, afável e de fácil convívio social. Excelente orientador, 
Prof. Thomé era bastante exigente com seus alunos, mas com ha-
bilidades para abrir as portas aos que mostrassem interesse em 
galgar patamares de pesquisa com reconhecimento a nível interna-
cional. Durante o início de sua vida acadêmica e como professor 
foi, de 1967 a 1972, depois do botânico Padre Balduíno Rambo e 
do Prof. Ludwig Buckup, diretor do Museu Rio-Grandense de Ci-
ências Naturais, instituído na Divisão de Cultura da Secretaria de 
Educação e Cultura do RS. Enquanto diretor, Prof. Thomé foi ex-
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celente administrador e, como servidor público, estabeleceu bons 
contatos políticos, conseguindo assim promover a pesquisa e sua 
divulgação, expedições científicas, exposições para a divulgação 
da ciência ambiental, a curadoria das coleções, o crescimento do 
acervo da biblioteca científica do Museu, bem como a participação 
de acadêmicos de biologia como estagiários e bolsistas em ativida-
des na área da Zoologia. Essas habilidades também se evidencia-
ram quando Thomé abraçou a ideia da criação de uma fundação 
na administração do governador Eng. Euclides Triches (1971/2). 
Na comissão, instituída pelo governador em 1971, para recupera-
ção do Patrimônio Cultural do Estado, apresentou, apoiado pelos 
pesquisadores e técnicos do Museu, do Jardim Botânico (JB) e do 
Parque Zoológico (PZ), a proposta de instituição da Fundação 
Zoobotânica do RS (FZB), como um órgão voltado ao conheci-
mento científico, preservação da fauna e flora, fóssil e atual, tendo 
em vista o resguardo do Meio Ambiente do RS em base científi-
ca. Instituída a Fundação Zoobotânica, o Museu, assim como o 
Jardim Botânico e o Parque Zoológico, passaram à condição de 
órgãos executivos da FZB e essa, por sua vez, sob a jurisdição da 
Secretaria de Obras Públicas (SOP), que já administrava o PZ e o 
JB. O Museu Riograndense de Ciências Naturais passou a deno-
minar-se Museu de Ciências Naturais (MCN). Thomé aceitou a 
proposta, feita pelo então Secretário de Cultura, de doação da es-
trutura inacabada da TV Educativa do RS, situada dentro da área 
do Jardim Botânico, para abrigar o Museu de Ciências Naturais e 
a administração da então criada FZB. Thomé articulou junto ao 
Estado a obtenção de financiamento e, através da SOP, foi dada 
conclusão à área frontal do prédio, permitindo assim a transferên-
cia do setor administrativo da FZB para ele em 1974. Em 1979, 
com Prof. Thomé atuando como diretor-superintendente da FZB 
e promovendo a continuidade das obras do arcabouço de concre-
to da ex TV Educativa, foi possível efetuar a mudança do MCN 
para o prédio. Na FZB, Prof. Thomé foi diretor-superintendente 
(1974 a 1979) e presidente (1979 a 1998). Durante sua longa ges-
tão nessa instituição empenhou-se na elaboração de propostas e 
aprovação de vários convênios com universidades e instituições 
financiadoras, como a FINEP, para o desenvolvimento de projetos 
pioneiros para os Estudos da Flora e Fauna do Estado. Exemplos 
desses projetos seriam o que precedeu a implementação do III Polo 
Petroquímico do país (COPESUL) em Triunfo e a implantação, em 

paralelo, do Plano de Manejo do Parque de Proteção Ambiental 
Copesul. Em 1980 articulou junto ao CNPq e à FAPERGS a com-
pra da coleção científica do uruguaio Dom Eliseo Duarte, com 
cerca de 20.000 lotes de moluscos marinhos, terrestres e límnicos 
de procedências diversas, com uma representação considerável das 
regiões do Mercosul. A coleção geral de moluscos conta hoje com 
aproximadamente 40 mil lotes, sendo que desses, ao redor de 150 
são materiais-tipo que testemunham a descrição de novas espécies. 
Essa coleção encontra-se dividida em duas: a adquirida no início 
da década de 1980 recebeu o nome de seu criador, Eliseo Duarte, 
e a iniciada na instituição, de José Willibaldo Thomé, em home-
nagem ao seu imenso empenho no desenvolvimento da ciência, 
desde a criação do Museu. Ambas as coleções gozam de prestígio 
internacional por representarem boa parte da diversidade de mo-
luscos da América do Sul e por serem das mais representativas das 
espécies do Brasil. Considerando suas atividades como professor 
de Zoologia e Malacólogo, Prof. Thomé não deixou por menos. 
Publicou seu primeiro estudo em 1962, tendo se tornado o único 
especialista no mundo na família de lesmas terrestres Veronicelli-
dae, embora tenha orientado estudantes em temas variados na 
Malacologia, como sobre outras famílias de moluscos terrestres, 
além de límnicos e marinhos – incluindo bivalves e gastrópodes 
–, de interesse médico, veterinário, bem como dos considerados 
danosos à agricultura. Desenvolveu estudos especialmente nas áre-
as da taxonomia, morfologia, filogenia, biologia, ecologia, entre 
outras. Hábil professor das Regras de Taxonomia e Nomenclatura 
Zoológica, foi indicado membro conselheiro da Comissão Interna-
cional de Nomenclatura Zoológica. Fez parte da história da pes-
quisa na área da Zoologia no Brasil, propondo e coordenando a 
criação do programa de Pós-Graduação em Zoologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1978, 
em convênios com a Universidade de Tübingen (Alemanha) e com 
a FZB. Na PUCRS, trabalhou por mais de 40 anos, inclusive como 
diretor da Faculdade de Biociências (1990 a 1996). Orientou 151 
trabalhos de bolsistas em iniciação científica, 60 monografias de 
conclusão de curso, aperfeiçoamento e especialização, 27 disserta-
ções de mestrado e 4 teses de doutorado. Foi autor de 134 artigos 
completos publicados em periódicos de renome e de 15 livros/ca-
pítulos. Também foi responsável pela editoração dos periódicos 
científicos Iheringia (1957 a 1972) e Biociências (1993 a 2006). 



332 333

Foi diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FA-
PERGS (1972 a 1974), conselheiro do Conselho Federal de Bio-
logia (1983 a 1987), presidente do Sindicato dos Biólogos (1964 
a 1966 e 1970 a 1972), sócio-fundador e presidente da Sociedade 
Brasileira de Malacologia (1977 a 1979 e 1993 a 1995), além de 
presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia (1980 a 1982). Em 
todos os momentos de sua vida profissional e pessoal, Thomé con-
tou com o amor e apoio irrestritos da esposa Clélia Elizalde Osório 
Thomé, bacharel em História, que abdicou de sua carreira para ze-
lar pela imagem e saúde do marido, acolhendo sempre com extre-
ma simpatia seus alunos e colaboradores. Prof. Thomé praticava 
natação e adotava dietas com calorias controladas; apresentava-se 
em aula e no laboratório sempre de guarda-pó branco impecável. 
Ao final de sua vida, recolheu-se ao seu escritório de Malacologia e 
Biofilosofia, situado próximo de sua residência no Centro Históri-
co de Porto Alegre, onde dedicou-se a estudos do comportamento 
do ser humano, que levassem a um equilíbrio “redirecionado à 
convivência harmoniosa, compartilhada e solidária”. Thomé foi 
um homem que dedicou sua vida à ciência e à educação, foi amigo 
e mestre, dedicado, um exemplo de honestidade e trabalho, que 
deixou um legado científico ímpar ao Estado do Rio Grande do 
Sul e ao Brasil.” (Contribuíram para esse texto as biólogas dra. 
Cecília Volkmer Ribeiro, dra. Maria Cristina Dreher Mansur, dra. 
Guacira Gil, dra. Suzete Rodrigues Gomes e dra. Janine Oliveira 
Arruda, que tiveram o privilégio de conviver com ele ao longo de 
décadas.) (Porto Alegre, março de 2019)

À esquerda do 
professor  José 
Willibaldo 
Thomé. 
Encontramos as 
pesquisadoras 
do Museu de 
Ciências Naturais 
da Fundação 
Zoobotânica do 
Rio Grande do 

Sul, Ingrid Heydrich e Janine Oliveira Arruda; e a sua direita, Suzete 
Rodrigues Gomes, do Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. 
(Foto: acervo de Janine O. Arruda, Porto Alegre, 27/11/2014)

DRAGAGEM DE AREIA 
NO LEITO DO RIO JACUÍ

Cinco anos se passaram entre a denúncia de 2013 e 2018, 
acerca da dragagem inconforme de areia no leito do baixo Rio 
Jacuí. Vale a pena recuperar o ocorrido em 2013: “No programa 
televisivo Jornal do Almoço, exibido em 14 de janeiro de 2013 
pela RBS-TV, um comentarista assim se referiu sobre a retirada de 
areia do rio Jacuí: ‘Entrou areia na FEPAM’. A manifestação se 
referia à matéria ‘Jacuí – crime e agonia’ apresentada no progra-
ma TeleDomingo da RBS TV, levado ao ar no dia anterior, 13 de 
janeiro de 2013.  O programa trouxe a público um levantamento 
realizado durante quatro meses, flagrando 19 embarcações que 
descumpriam os termos das licenças operacionais emitidas pela 
FEPAM. Os flagrantes denunciaram a dragagem ilegal ao longo 
de 180 km do rio, em locais proibidos, desrespeitando a distância 
das margens determinada nas licenças ambientais. O desdobra-
mento da matéria, ainda que a denúncia não fosse nova, ocupou a 
imprensa gaúcha e nacional. O fato foi apresentado no programa 
Jornal Nacional do dia 14 de janeiro. 

A “dragagem ilegal praticada no Rio Jacuí, entre Porto Ale-
gre e Rio Pardo, comprova a ineficiência dos órgãos ambientais 
na proteção dos recursos naturais do Estado”, anunciou o Jornal 
Zero Hora (ZERO HORA, 2013a, p. 30). No corpo da denúncia 
foram trazidas afirmações sobre a possibilidade de a dragagem ile-
gal ser a responsável pelo desaparecimento de mais de 100 praias 
ribeirinhas e por possíveis mortes de banhistas, uma vez que os 
buracos provocados pela extração de areia tornariam o rio mais 
perigoso e imprevisível. No dia 14, de pronto, o presidente da 
Fepam, sr. Carlos Fernando Niedersberg, manifestou-se no pro-
grama Conversas Cruzadas, da TV COM. Disse reconhecer a falta 
de pessoal para uma efetiva fiscalização e anunciou que, em fun-
ção dos aparelhos de GPS poderem apresentar um erro de até 15 
metros, passariam a ser adotadas duas medidas entre as quais os 
proprietários de dragas poderiam optar: ou adquirissem aparelhos 
de localização com precisão da ordem de 1 metro ou ampliassem 
a distância definida nas licenças para 15 metros a mais. Ou seja, 
se a licença determinava um mínimo de 50 metros da margem do 
rio, esta passaria a equivaler a 65 metros; se de 200 metros, seria 
de 215. Determinação normatizada na Instrução de nº 04 de 28 de 
janeiro de 2013, em seu artigo 5º: 
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Considerando que a posição geográfica da draga rastrea-
da é obtida através do Serviço de Posicionamento Padrão 
do sistema GPS-SPS (Standard Positioning Service), sujeito 
a um desvio padrão médio esperado de 15 metros, assim 
como, considerando a localização da antena receptora 
frente ao comprimento da embarcação, fica determinado 
que a embarcação draga de extração mineral só poderá 
operar a mineração a uma distância acrescentada de 15 
metros em relação aos limites das cercas eletrônicas estabe-
lecidas a partir da licença ambiental. Parágrafo único – A 
embarcação draga de extração mineral licenciada que dese-
jar operar a distâncias inferiores aos 15 metros dos limites 
das cercas eletrônicas deverá comprovar a contratação dos 
serviços de empresas rastreadoras, devidamente homolo-
gadas, que forneçam metodologias de posicionamento de 
precisão (FEPAM, 2013). 

Além do que, a referida Instrução, que substituiu a Portaria 
FEPAM 065/2007, estabelece o que, no mínimo, deve ser exigido 
das empresas para atender ao sistema de rastreamento, monito-
ramento e localização das embarcações do tipo draga destinadas 
à extração mineral, ou seja, de areia, em toda a rede hidrográfica 
navegável do Estado, englobando as bacias do Guaíba, Uruguai, 
Jaguarão, Camaquã, São Gonçalo, Lagoa Mirim e Laguna dos Pa-
tos. A Instrução Normativa determina acentuado rigor na opera-
ção de rastreamento contínuo, manutenção do registro digital por 
até 180 dias, o cercamento eletrônico da poligonal licenciada e a 
localização instantânea da embarcação draga de extração mineral.

Em prosseguimento às atividades de fiscalização da ação das 
dragas no Rio Jacuí, no dia 7 de fevereiro de 2013 foi concretiza-
da uma ação integrada entre o Comando da Brigada Militar, Po-
lícia Civil e FEPAM. A área fiscalizada incluiu o Parque do Delta 
do Jacuí, estendendo-se até a localidade de Porto da Manga, em 
Triunfo. No desenvolvimento do Plano de Trabalho estão pre-
vistas atividades fiscalizatórias integradas com demais órgãos, 
como a Capitania dos Portos, Superintendência de Portos e Hi-
drovias, Brigada Militar, Polícia Civil Estadual e Polícia Federal, 
Departamento Nacional de Produção Mineral e os Ministérios 
Públicos, Estadual e Federal. 

No Plano de Trabalho elaborado para a fiscalização de dragas 
e áreas de extração de areia no leito de rios foram definidas ações 
imediatas quanto à fiscalização remota, in loco e no tocante aos 
procedimentos para obtenção e renovação das licenças de opera-
ção. Ainda houve o reconhecimento da necessidade de reforçar os 
mecanismos de controle e fiscalização da extração ilegal de areia 
em áreas não licenciadas. O referido plano não deixa de expor os 
entraves a superar. O primeiro relaciona-se ao reduzido número de 
servidores que compõem o PROFEM (Programa de Fiscalização de 
Empreendimentos de Mineração), criado em setembro de 2011. Se-
gue-se a falta de equipamentos adequados para as vistorias, como 
embarcações compatíveis com a abordagem em dragas e equipadas 
com ecobatímetros. Outras dificuldades relacionam-se ao inadiável 
aprimoramento do cercamento eletrônico em relação às margens 
dos fluxos hídricos, ao maior controle e auditagem das empresas 
credenciadas para a realização do rastreamento e monitoramento 
eletrônico, bem como falta de integração entre os órgãos adminis-
trativos e de coerção para coibir a extração ilegal de areias.

Após o levantamento feito pela equipe da Divisão de Controle 
da Mineração da FEPAM, coordenada pelo geólogo Fábio Noro-
nha, foi dimensionado, em meados de fevereiro de 2013, o quadro 
que compreende o conjunto dos empreendimentos licenciados no 
Rio Grande do Sul. Quanto às áreas de extração de areia, consta-
vam 784 empreendimentos cadastrados. Encontravam-se licencia-
das 116 dragas passíveis de rastreamento cadastradas, das quais 
109 com LO (licença operacional) em vigor. No tocante aos termi-
nais de minério, encontravam-se cadastrados 166 empreendimen-
tos, dos quais 56 com LO em vigor.

Em 26 de fevereiro foram temporariamente suspensos os li-
cenciamentos ambientais referentes à extração de areia por de-
cisão proferida pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), atra-
vés de uma Medida Cautelar. Conforme a Comunicação Interna 
10/2013, assinada pelo diretor técnico Rafael Volquind, de 11 
de março de 2013, ficou especificado que a “abstenção de emis-
são de novas Licenças de Operação ou de renovação de Licenças 
de Operação existentes deve restringir-se apenas ao leito do Rio 
Jacuí, objeto de denúncia realizada por empreendedor em Ação 
Civil Pública” (FEPAM/DIRTEC, 2013). Ficou claro que a restri-
ção à emissão das licenças se restringia às demandas localizadas 
no leito do Rio Jacuí, e não aos fluxos hídricos do Estado como 
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um todo. Igualmente, a comunicação realçou que as restrições se 
atinham à lavra de areia e não de cascalho, mesmo que localiza-
das no leito do rio Jacuí.

A Assembleia Legislativa, no dia 21 de março de 2013, instalou 
a Comissão de Representação Externa sobre a extração de areia 
no leito do Rio Jacuí. A comissão propôs realizar visitas a diversos 
órgãos, dentre os quais a FEPAM, prevendo a realização de uma 
audiência pública. Na pauta constavam a inspeção ao Jacuí e ob-
tenção de informações sobre as licenças ambientais, sua fiscaliza-
ção e os efeitos ambientais provocados pela lavra.

O ex-secretário do Meio Ambiente, deputado Adilson Troca, 
presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, 
realizou reuniões e audiências sobre o assunto em busca de solu-
ções para a questão.

O geólogo Fábio Noronha, da Fepam, manifestou especial 
preocupação com a possibilidade de extração de areia da área do 
Delta do Guaíba ao afirmar que “sem conhecermos com seguran-
ça qual a taxa de reposição de areia e dispormos do zoneamento 
ecológico econômico do delta, é temerário e até irresponsável li-
cenciar areia nesda região” (Informação verbal, 2013).

Em 2004, divulgou-se estudo sobre o zoneamento ambiental 
para mineração de areia no Lago Guaíba, que pode servir de 
ponto de partida para um conhecimento mais aprofundado das 
condições de criticidade, exclusão e possibilidades minerárias 
(FEPAM, 2004).

Com a suspensão de três grandes mineradoras, justificada pelo 
temor de devastação ambiental, promovida em 15 de maio de 
2013 pela Vara Federal Ambiental de Porto Alegre, instalou-se sé-
ria preocupação de que ocorresse o desabastecimento do minério 
no atendimento às demandas da construção civil. As três empresas 
suspensas respondem por até 95% do mercado de areia na região 
metropolitana. Tão logo empossado como secretário estadual do 
Meio Ambiente, o sr. Neio Lúcio Fraga Pereira, além de anunciar 
que se dedicaria com afinco à informatização resolutiva, manifes-
tou sua preocupação com as obras paralisadas pela falta de areia, 
que inclusive vinha tendo seus preços majorados: 

Aquela areia estava sendo utilizada pelas empresas da cons-
trução civil como matéria-prima em obras de toda a região 
Metropolitana. Se a suspensão da extração permanecer por 

muito tempo, corre-se um sério risco de paralisação dos 
serviços, advertiu. Por isso, hoje vou procurar a juíza que 
emitiu a sentença para saber o motivo da suspensão, se foi 
por autorização ilegal ou operação em setor não autori-
zado, como as praias, completou (CORREIO DO POVO, 
2013, p. 4).

Com o passar dos dias, a escassez da oferta de areia tornou 
o insumo da construção civil mais caro, o que levou ao uso de 
rocha moída, conhecida como areia artificial. O material, ante-
riormente mais custoso, tornou-se viável com a alta no custo da 
areia extraída do Jacuí.

Na primeira segunda-feira de junho, já na semana comemora-
tiva do Meio Ambiente, os jornais estampavam um “Apedido”, 
assinado pelo Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, 
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em geral no Estado do 
Rio Grande do Sul (SICEPOT) e SINDUSCON-RS, intitulado 
“Falta de Areia Paralisa Indústria da Construção Civil no Esta-
do”. A manifestação solicita a intervenção urgente do governo no 
tocante à decisão judicial que suspendeu a extração no Jacuí, uma 
vez que a falta do minério estaria elevando substancialmente os 
custos, além de provocar o colapso no abastecimento do insumo e 
a consequente paralisação de obras importantes como as da Copa 
2014 e do Programa “Minha Casa Minha Vida”  (ZERO HORA, 
2013d, p. 27).

Fato novo veio a se somar. Em 5 de junho, dia mundial do meio 
ambiente, trabalhadores da cadeia produtiva da areia provocaram 
um congestionamento de quatro quilômetros na capital gaúcha. O 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais 
do Estado (Sinflumar) manifestou sua preocupação com a demis-
são iminente de muitos mais, além das aproximadamente 100 pes-
soas que já haviam perdido seu emprego.

Um termo de compromisso foi assinado em 11 de junho entre 
o Governo do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público 
Estadual, instituindo uma série de medidas a respeito do aprimo-
ramento nos critérios de licenciamento ambiental e fiscalização 
no tocante à extração de areia no Rio Jacuí. As propostas que 
formatam a ação integrada de fiscalização tanto da dragagem em 
si quanto dos terminais de minério foi elaborada por um grupo 
formado pelo Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de 
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Contas do Estado (TCE), Casa Civil, Secretaria do Meio Ambien-
te (SEMA), Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), 
Brigada Militar e Polícia Civil. Entre as medidas, ficou acertado 
que o Tribunal de Contas solicitará a comprovação da origem da 
areia usada em obras públicas. O termo inclui a revisão das licen-
ças e o respeito à distância mínima de 50 metros das margens do 
rio para atuação dos serviços de dragas, além da implementação 
de uma cerca eletrônica que desligará imediatamente a bomba de 
sucção quando essa distância não for observada. O levantamento 
batimétrico, a cada seis meses, será obrigatório, obtendo-se assim 
um maior controle do comportamento do fundo do rio. A pro-
posta inclui um programa de reflorestamento das matas ciliares. 
O referido termo de compromisso foi levado ao conhecimento do 
Poder Judiciário no dia 14 junho de 2013, iniciando-se assim, com 
o detalhamento do plano de maior eficiência da fiscalização e re-
visão das licenças ambientais, uma nova fase no capítulo de extra-
ção de areia. Ficou acertado que a fiscalização deverá contar, em 
suas inspeções semanais, com o uso de aeronaves e embarcações 
adequadas. Aliado às medidas imediatas, a médio prazo, deverá 
ocorrer o zoneamento ecológico dos mananciais hídricos.

O Governo do Estado, através de decreto, instituiu as Ações 
Integradas de Fiscalização Ambiental, a serem implementadas 
pela SEMA/FEPAM, Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria da 
Fazenda e Superintendência de Portos e Hidrovias, em documento 
denominado AIFA (Ações Integradas de Fiscalização Ambiental).

Esclarecedora foi a manifestação do presidente da FEPAM em 
4 de junho de 2013, dia da sua posse: “A ausência da autoridade 
fiscal não justifica a depredação, o que não exime o órgão ambien-
tal de exercer sua obrigação de fiscalizar” (Informação verbal). Na 
primeira semana de sua gestão, o presidente Nilvo Luis Alves Silva 
definiu uma equipe para trabalhar, em regime emergencial, as ações 
urgentes e de médio prazo para solucionar o embate em torno da 
extração de areia no Rio Grande do Sul.

Na tarde de 1º de julho foi lavrado um flagrante de crime am-
biental em Monte Bonito, distrito de Pelotas. Para extração de 
areia do Arroio Pelotas foi implantada uma estrada, sob a res-
ponsabilidade da mineradora autuada, em Área de Preservação 
Permanente. Renato Succhetti, recém-empossado chefe da DMIN, 
coordenou os trabalhos de interdição, sinalizando com clareza 
que tais iniciativas não seriam de forma alguma permitidas pela 

FEPAM. Tanto os técnicos da FEPAM quanto os da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente (DEMA) manifestaram-se surpresos 
com a agressão à natureza.

Condicionadas à revisão de suas licenças ambientais e a um 
maior rigor fiscalizatório, mais de cem dragas foram autorizadas 
pela Justiça a retomarem suas atividades de extração de areia no 
Jacuí em 16 de julho de 2013. Contudo, antes do reinício das ope-
rações de extração de areia, as embarcações passaram pela vistoria 
da FEPAM. Como garantia para a delimitação da área a ser mi-
nerada, foi implementado um dispositivo que desliga automatica-
mente a draga que desrespeitar o disposto na licença ambiental.

Em 22 de agosto de 2013, a FEPAM disponibilizou, em seu 
site, o acesso à Central de Monitoramento de Rastreamento de 
Dragas. Cumpria assim a decisão judicial na Ação Civil Pública 
5026100-41.2013.404.7100/RS – Mineração Rio Jacuí. Confor-
me nota da FEPAM, assinada pela assessora de imprensa, jorna-
lista Maria Helena Firmbach Annes, no site da FEPAM, é possível 
identificar em tempo real onde está ocorrendo a extração de areia 
no Rio Jacuí. Num primeiro momento, o acesso se dá às áreas 
interditadas pela Justiça Federal, para em breve abranger todo o 
leito do Jacuí.

Tramitou o processo administrativo no tocante ao atendimen-
to da demanda pela elaboração do zoneamento ambiental para 
atividade de extração de areia nos segmentos médio e baixo do 
Rio Jacuí, na região hidrográfica do Guaíba. Em 7 de novembro 
de 2013, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, houve 
audiência pública atinente à apresentação do respectivo Termo 
de Referência, que envolveu debates técnicos entre os Ministé-
rios Público Federal e Estadual, Fundação Zoobotânica, Centro 
de Ecologia da UFRGS e a FEPAM. A realização do zoneamento 
para exploração de areia atende à ação civil pública nº 5026100-
41.2013.404.7100, de julho de 2013. O levantamento abrange 
uma faixa de 220 km de extensão do Rio Jacuí. Foram disponibi-
lizados pelo Tesouro R$ 2.338.000,00 (dois milhões e trezentos e 
trinta e oito mil reais) para elaboração do zoneamento, com previ-
são de conclusão em três anos.

Através da Portaria nº 2971/2016, assinada no dia 8 de janeiro 
de 2016, a FZB designou um grupo de trabalho para elaboração do 
Plano de Diagnóstico e Recuperação da Vegetação de Margem do 
Rio Jacuí no trecho entre a Área de Proteção Ambiental do Delta 
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do Jacuí e a foz do Rio Vacacaí, em conjunto com a SEMA/FEPAM. 
Cinco anos após a denúncia de 2013, ela se adensou na matéria 

jornalística “Jacuí, crime e agonia, cinco anos depois”. Durante 
três dias consecutivos (23, 24 e 25 de abril de 2018), a RBS TV 
mostrou como se encontra o rio Jacuí hoje. Acompanhada pelo 
biólogo Jackson Müller, a equipe jornalística trouxe a público uma 
situação muito semelhante à ocorrida em 2013. Foram expostas 
cenas de solapamento, queda de árvores, perdas marginais, desa-
parecimento de partes de ilhas, “bed rock” (fundo rochoso) ex-
posto à extração direta de areia, burlas nos bloqueadores de sinal 
eletrônico, modificações de motores, extração em movimento à 
noite, desrespeito à legislação e às próprias licenças ambientais. De 
acordo com a matéria, a Fundação Estadual de Proteção Ambien-
tal (FEPAM) teria flexibilizado algumas exigências (Portarias nº 
93, de 2015, e 09, de 2018), repetindo-se problemas semelhantes 
aos detectados em 2013.

Ouvido o presidente do sindicato e da associação dos produto-
res e da indústria de brita, areia e saibro, sr. Pedro Antônio Regi-
nato, este garantiu que os mineradores seguem a lei e afirmou des-
conhecer irregularidades. Por sua vez, um marinheiro entrevistado 
considerou que as distâncias protetivas nem sempre eram respeita-
das. Estudo encomendado pelo “GDI – Jornalismo Investigativo” 
do grupo RBS junto ao Centro de Estudos de Geologia Costeira 
e Oceânica – CECO/Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), num percurso de 55 quilômetros do leito do rio (en-
tre Porto Alegre e São Jerônimo) com amostragem em 13 pontos, 
identificou indícios de irregularidades (cicatrizes) no fundo do rio.

A secretária da SEMA e presidente da FEPAM, Ana Pellini, em 
resposta, garantiu que a fiscalização se mantém continuada e as 
medidas pactuadas entre Ministério Público e o órgão ambiental 
estavam sendo tomadas. Ana Pellini ressaltou que tão logo os es-
tudos científicos (batimétricos e outros) em andamento estejam 
concluídos poderá ser feita uma avaliação mais profunda, o que 
vai permitir a tomada de decisões melhor embasadas. Igualmente 
manifestou-se acerca da provável exaustão da capacidade minerá-
ria do leito do Jacuí, aventando a possibilidade de novas jazidas de 
areia serem estudadas. Conforme a gravidade, acrescentou a secre-
tária, infratores serão punidos e há a possibilidade de impedimento 
de circulação das dragas que estão em desconformidade ambiental. 

Alguns dias depois, em 3 de maio de 2018, objetivando equali-

zar a informação interna acerca do rumoroso caso de dragagem de 
areia, a Associação dos Funcionárias da Fepam (Asfepam) convi-
dou todos para o primeiro ciclo de palestras de 2018. Na ocasião, 
a responsável pela Divisão de Mineração (DEMIN), Andrea Gar-
cia de Oliveira, apresentou as “diretrizes técnicas do licenciamento 
ambiental das atividades de extração de cascalho e areia em leito 
submerso de recursos hídricos”.

O caso da extração de areia nos renova uma mensagem forte: se 
o licenciamento é fundamental, a manutenção da sua regularidade 
se faz imprescindível. Ou seja, a gestão ambiental é um processo 
que se estende ao longo do desenvolvimento da atividade, desde 
sua concepção até sua conclusão. O caso demonstrou o quanto 
os procedimentos de gestão e sobretudo de corresponsabilidade 
ambiental estão ainda longe de serem suficientemente adequados e 
praticados. Contudo, não podemos desconhecer o quanto já se fez 
em torno da preservação ambiental do Estado, cabendo renovar a 
pergunta por vezes esquecida, particularmente nos momentos de 
maior repercussão: “O que seria da natureza no Rio Grande do 
Sul se não fosse o trabalho da FEPAM e dos demais órgãos que 
compõem o sistema estadual de proteção ambiental?”. Reconhe-
cendo virtudes e dificuldades, talvez a melhor resposta seja a de 
que sempre precisamos melhorar e nos reinventar.

 
III.2 – NO BRASIL E NO MUNDO

Para verificar quais seriam os marcos balizadores em nível 
mundial relacionados com a FEPAM, uma avaliação muito maior 
se imporia. Por outro lado, não há como desconhecer o reflexo 
planetário que as três Conferências da ONU (Estocolmo em 1972, 
ECO 92 e Rio+20 no Rio de Janeiro) provocaram, particularmen-
te no que tange ao tema do desenvolvimento sustentado.

CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO
Realizada em junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, a pri-

meira grande conferência internacional sobre meio ambiente hu-
mano (CNUMAH) não deixou boas recordações ao Brasil. O en-
contro de 11 dias expôs o enfrentamento global entre os países do 
Primeiro Mundo e os não desenvolvidos, fazendo com que estes 
cobrassem daqueles o financiamento da preservação ambiental. O 
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Brasil, então envolvido com a construção da Transamazônica e em 
vias de anunciar a implantação da barragem de Itaipu, foi consi-
derado o vilão ambiental. Imperava no país um clima de euforia, 
sob o governo Médici, em que se buscava com veemência o desen-
volvimento. Vivenciava-se um período onde proliferavam slogans 
do tipo “a pior poluição é a miséria”.

No que tange ao espírito da presença brasileira na Conferência 
de Estocolmo em 1972, o sr. Ibsen de Gusmão Câmara, num diálo-
go promovido por Teresa Urban (1998) para avaliação do evento 
de Estocolmo, entre alguns pioneiros, em nível nacional, dentre os 
quais Paulo Nogueira Neto, Alceo Magnanini, Adelmar Coimbra 
Filho e Maria Tereza Jorge Pádua, assim se posicionou: “O Bra-
sil argumentava que essa história de conservação era só invenção 
dos países desenvolvidos para impedir o desenvolvimento dos pa-
íses em desenvolvimento” (URBAN, 1998, p. 266). Ficou famosa 
a manifestação de que o Brasil teria pretendido ir à Conferência 
para convidar os países desenvolvidos a virem poluir no Brasil. 
Nesse mesmo diálogo, Paulo Nogueira Neto nega essa alegação, 
asseverando que: “Aquilo foi um anúncio que o governo de Goiás, 
daquele período, publicou em outros jornais de grande circulação, 
mostrando chaminés soltando fumaça e dizendo: tragam para Goi-
ás a poluição”. Logo, o referido governo retirou o anúncio (UR-
BAN, 1998, p. 268). Contudo, no contraponto, “a 3 de julho de 
1972, Lutzenberger, através da nossa imprensa, atacou o ministro 
Costa Cavalcanti pelas suas declarações na Conferência de Estocol-
mo, quando este defendeu a poluição” (CARNEIRO, 2003, p. 87).

Chefiada pelo ministro do Interior, José Costa Cavalcanti, a 
delegação brasileira, formada por 11 pessoas, se fez presente no 
evento promovido pela ONU. Na época, termos como ecologia 
ainda soavam estranhos para a maioria das pessoas e seus países. 
O próprio meio ambiente era visto como um empecilho ao desen-
volvimento. Porém, através de emaranhadas articulações do secre-
tário geral da Conferência, Maurice Strong, 113 países acabaram 
assinando uma declaração final, conhecida como Relatório Brun-
dtland, em homenagem à primeira ministra norueguesa Gro Har-
lem Brundtland, que presidiu a Conferência. O relatório apontava 
para o uso racional dos recursos naturais, reorientação das tecno-
logias e necessidade do aporte de recursos pecuniários para alavan-
car os países pobres ou em desenvolvimento. Os Estados Unidos 
rejeitaram discutir as consequências ambientais do bombardea-

mento sobre o Vietnã. Embora debatida, a experimentação nuclear 
igualmente se manteve em decisões de pouca eficácia. A China e a 
Rússia tentaram ignorar, para não dizer boicotar a Conferência.

Durante o evento, repercutiu fortemente o relatório “Limites 
do Crescimento”, produzido pelo conhecido “Clube de Roma”. O 
documento argumentava que se fosse mantido o crescimento po-
pulacional aliado à demanda crescente por matérias-primas e ener-
gia, haveria logo ali adiante o esgotamento dos recursos naturais e 
consequente aumento da poluição. Em 1976, o mesmo “Clube de 
Roma” divulgou outro relatório que, de certa forma, relativizou 
o texto anterior. Passou a preponderar a percepção de que antes 
de se esgotarem os recursos naturais, aconteceriam convulsões so-
ciais, como resposta ao fosso que separava ricos e pobres.

Os 133 países presentes em Estocolmo concluíram que, além 
das soluções técnicas para resguardar a natureza, havia que se dar 
grande atenção aos aspectos econômicos, políticos e sociais. Ainda 
que tenham restado parcas medidas efetivas do encontro da ONU, 
não se pode ignorar que foi a partir de Estocolmo que o mundo 
se debruçou sobre as questões ambientais, acionando a esteira de 
tantos outros encontros, movimentos, fóruns e seminários, dentre 
os quais a ECO-92 a RIO +20.  

Com o evento de Estocolmo, tomou impulso a instituciona-
lização do meio ambiente. No Rio Grande do Sul, dois anos de-
pois, em 1974, foi criada a Coordenadoria do Controle do Equilí-
brio Ecológico. Os países impulsionaram a institucionalização de 
órgãos ambientais, bem como reforçaram o aparato legal nessa 
área. Fato marcante foi a promulgação da Constituição Brasilei-
ra, em outubro de 1988, quando o cuidado ambiental recebeu 
atenção especial. No mesmo ano, em 22 dezembro, o líder serin-
gueiro da Amazônia, Chico Mendes, foi assassinado. Em 16 de 
fevereiro de 1989, a Lei 8.826 instituiu o prêmio Chico Mendes 
de Ecologia, para homenagear a personalidade gaúcha com maior 
destaque na luta ambiental.

Ainda em 1988, no dia 23 de dezembro, a Lei 8.773/88 definiu 
que 1989 seria o Ano do Meio Ambiente, ao mesmo tempo em 
que foi estabelecida uma Campanha de Defesa do Meio Ambiente. 
Quase uma década antes, em 1979, fora emitido o Decreto 84. 
617, que regulamenta os parques brasileiros. No mesmo ano foi 
sancionada, em 19 de dezembro de 1979, a Lei 6.766, conhecida 
como Lei Lehmann, ou Lei dos Loteamentos. 
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A Lei Lehmann, que dispunha sobre o parcelamento do solo 
urbano, em seu capítulo I, Art. 3, parágrafo único, reza que não 
serão permitidos parcelamentos de solo em terrenos alagadiços ou 
que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 
nem em áreas de declividade superior a 30 graus ou geologica-
mente desaconselháveis. O inciso quinto determina o não parce-
lamento em áreas de preservação ecológica ou naqueles em que 
a poluição impeça “condições sanitárias suportáveis”. A referida 
lei se constituiu em significativo avanço no cuidado ambiental e 
norteou futuros planos diretores estaduais e municipais, ainda que 
não se possa ignorar que em alguns municípios esse regramento já 
vinha ocorrendo. A ocupação do território urbano tornou-se pre-
ocupação do DMA, conforme sinaliza a bióloga da DMIN, Érida 
Clementina dos Santos Ribas: “Passamos pela fase de uso do solo” 
(Informação verbal).

Considerando as municipalidades brasileiras, em 21 de dezem-
bro de 1982 foi criada a primeira Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, a SMAM, de Porto Alegre. O fato revestiu-se de mar-
cante pioneirismo, uma vez que o próprio Estado instituiu a Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente 17 anos depois, em 1999.

Em 28 de agosto de 1987, firmou-se o termo de compromisso 
de cooperação técnica que o Ministério da Saúde, por intermédio 
da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde/ Divisão Nacio-
nal de Ecologia Humana e Saúde Ambiental, celebrou com o Go-
verno do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secreta-
ria da Saúde e Meio Ambiente/Departamento do Meio Ambiente, 
visando ao desenvolvimento de ações de controle das doenças 
ocupacionais e agravos à saúde provocados pela degradação am-
biental. Esse acordo demonstrou a preocupação e a ligação estreita 
entre saúde e meio ambiente. O texto incluía a avaliação da ex-
posição humana à poluição em regiões metropolitanas, segurança 
das substâncias químicas e ecotóxicas, vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e educação em saúde do trabalhador, 
ecologia humana e saúde ambiental. Aliás, em relação à integra-
ção da FEPAM à SEMA, torna-se instigante o posicionamento de 
Ana Morandi Scazzola Cruzat, ex-funcionária da Fundação: “Se 
perdeu muito com a separação institucional da área da Saúde e do 
Meio Ambiente. Ambas necessariamente se completam” (Informa-
ção verbal, 2013).

Frente ao crescente clima de envolvimento da sociedade com 

as questões ambientais, no dia 9 de novembro de 1990 surgiu o 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA), órgão ligado 
à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), con-
firmando a amplitude do movimento ambiental e a consolidação 
da ideia de sustentabilidade.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
Um mês antes, mais precisamente em 11 de maio daquele 

lembrado 1992, ano da ECO 92, a FEPAM, em conjunto com a 
FAPERGS, concluíra um relato destinado a servir de base para o 
Documento Brasil 92 – Perfil Ambiental e Estratégias (FEPAM/
FAPERGS, 1992). O relatório partia de um diagnóstico do Esta-
do, levando em conta a caracterização dos ecossistemas gaúchos, 
qualidade dos recursos hídricos, principais atividades econômicas, 
situação ambiental dos principais centros urbanizados, seguindo 
pela avaliação da política ambiental no Estado no tocante às suas 
instituições, legislação, instrumentos de gestão e participação da 
sociedade. Na terceira parte, o texto apresentou uma avaliação 
das relações de política ambiental com as políticas setoriais e seus 
conflitos, concluindo com indicações para a evolução da política 
ambiental brasileira e sua implementação. O relato conclui afir-
mando que: 

O desenvolvimento industrial pós-guerra deixou mais dese-
quilibradas as regiões do mundo. E, no Brasil, por reflexo, 
as desigualdades sociais foram se aprofundando. Certa-
mente, com a redução das desigualdades sociais e o melhor 
uso dos recursos naturais renováveis disponíveis na região 
onde vivem as comunidades, fazendo uso das disponibili-
dades regionais, melhor será o modelo de sustentabilidade. 
Há que se repensar o modelo de desenvolvimento, investir 
na educação, favorecer a participação da sociedade, multar 
pesadamente a quem causa dano ambiental. As mudanças 
em geral são lentas e o equilíbrio da natureza, cuja causa e 
consequência é o desenvolvimento sustentado, só se daria 
a médio e longo prazo (FEPAM/FAPERGS, 1992, p. 19).

 
Em Estocolmo, no evento da ONU de 1972, já havia sido con-

ceituado o Desenvolvimento Sustentado. A designação consolidou-



346 347

-se na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD) do Rio de Janeiro, em 1992. Con-
tudo, o “desenvolvimento sustentável” surgiu como conceito me-
lhor elaborado a partir da criação em 1983, pelas Nações Unidas, 
de um organismo independente: a Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Originalmente, a primeira ministra 
norueguesa Gro Harlem Brundtland definiu que era preciso for-
mular propostas de desenvolvimento sem ferir o meio ambiente, 
de maneira que ele pudesse ser usufruído, de forma saudável, tam-
bém por nossos descendentes. Assim, a premissa de sustentação 
para o desenvolvimento foi de que é preciso atender às demandas 
ou necessidades das pessoas no momento atual de suas vidas, con-
tanto que se tome as providências para que as gerações futuras 
igualmente possam usufruir do mesmo manancial de recursos. Em 
Estocolmo brotara com vigor a questão social, deixando claro que 
quem se sente desprotegido e desamparado, seja social ou econo-
micamente, pouco contribuirá com a qualidade ambiental, uma vez 
que terá a sobrevivência por prioridade. Já no Rio de Janeiro, cres-
ceu a concepção da sustentabilidade ampliada, incluindo os ricos 
no processo, uma vez que os maiores poluidores estariam na esfera 
dos detentores de maior riqueza, e não na dos excluídos, que até 
participam da degradação, mas não de forma pró-ativa – muito 
antes como seres com poucas alternativas, até de subsistência.

De 26 a 28 de maio de 1998, ocorreu o seminário de divulga-
ção dos projetos que integram o PED-RS (Programa de gestão des-
centralizada de projetos especiais), realizado em Porto Alegre. A 
secretaria executiva do PED, instituída pelo Decreto nº 36.255, de 
27 de outubro de 1995, foi sediada na FEPAM. Um dos palestran-
tes foi o dr. Haroldo Mattos de Lemos, secretário de Coordenação 
dos Assuntos do Meio ambiente (Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal), que discorreu sobre 
descentralização e desenvolvimento sustentado. Lembrou, com 
insistência, a definição de desenvolvimento sustentável proposta 
pela Comissão Brundtland: “É aquele tipo de desenvolvimento 
que atende às necessidades da geração presente, sem, entretanto, 
impedir que as gerações futuras possam atender às suas próprias 
necessidades” (LEMOS, 1998, p. 16).

Atualmente não há gestor, seja da área pública ou privada, que 
não acrescente à sua proposta de desenvolvimento o temo “sus-
tentável”. Secretarias públicas, órgãos encarregados de promover 

a geração de empregos e oportunidades, programas estratégicos de 
desenvolvimento, mobilizações empresariais e balanços de respon-
sabilidade socioambiental emolduram-se da denominação da sus-
tentabilidade. Dessa forma, não raro, o desenvolvimento sustenta-
do é utilizado indevidamente, servindo inclusive para engessar ou 
empanar o que originalmente foi pretendido com a terminologia.

Cabe a pergunta: não seria mais adequado o uso do termo “so-
ciogeobiodiversidade” (Wenzel, 2013, p. 101) ao invés de “susten-
tabilidade”? Além do uso indiscriminado da palavra, ela se atrelou 
excessivamente ao conceito de “economia verde”, desvirtuando a 
compreensão de integralidade sinérgica própria do processo natural.

ECO 92
Vinte anos depois da Conferência de Estocolmo houve a Confe-

rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to (CNUMAD), ou ECO-92, no Riocentro (Rio de Janeiro), de 1º a 
12 de junho de 1992. Para a escolha da cidade-sede do evento pesou 
a morte emblemática do ambientalista Chico Mendes, assassinado 
em dezembro de 1988. A decisão pela realização do evento ocorreu 
em dezembro de 1989, em assembleia geral da ONU, sendo nome-
ado como secretário-geral o senhor Maurice Strong.

A Conferência, que reuniu 179 países, ocorreu em meio a um 
debate que confrontou os países desenvolvidos e os demais. Soava 
forte a manifestação de que apenas um quinto da população mun-
dial consumia 80% dos recursos naturais do planeta, ao mesmo 
tempo em que esses mesmos ricos impactavam o meio ambiente 25 
vezes mais que o resto da população. A questão da pobreza e a dife-
rença de consumo e geração de poluição entre os países tornaram-se 
pontos centrais das discussões.

A FEPAM surgiu em pleno clima de preparação do Brasil 
para receber o evento. Assim como a Conferência de Estocolmo 
revelou-se um marco em 1972, dois anos antes da instalação da 
Coordenadoria, dois anos após a criação da FEPAM aconteceu a 
ECO-92, a reunião de cúpula ambiental da ONU, no Rio de Janei-
ro. A FEPAM esteve lá e se preparou para o evento, desenvolvendo 
trabalhos de sustentabilidade.

A Fundação enviou uma delegação de oito pessoas, comanda-
das pelo diretor-presidente Luciano Marques, para a apresentação 
de quatro projetos na ECO-92, além de participar de um fórum 
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paralelo à Conferência. Os projetos apresentados referiam-se ao 
programa de gerenciamento ambiental costeiro da Mata Atlântica, 
o Pró-Guaíba e o programa conveniado entre a FEPAM e a GTZ. 
No dia mundial do meio ambiente, 5 de junho, a FEPAM, no es-
tande da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente 
(ABEMA), apresentou o documento “Brasil/92 – perfil ambiental 
estratégico” (FEPAM, 1992a). A FEPAM se fez presente em reuni-
ões, fóruns, simpósios e eventos culturais desenvolvidos dentro da 
programação. O geólogo Luciano Teodoro Marques comandou a 
equipe durante a ECO- 92, na condição de diretor-presidente da 
Fundação. Entre os debates no Aterro do Flamengo, durante o 
fórum paralelo Luciano e a equipe defenderam a necessidade de se 
preservar institucionalmente a Mata Atlântica gaúcha. 

O ano de 1992 pode ser considerado um período de consoli-
dação da imagem da recentemente criada FEPAM. O noticiário se 
revelou altamente favorável, disseminando uma imagem positiva 
da instituição, até pela oportunidade gerada pela ECO-92. O con-
torno internacional da FEPAM expandiu-se com a questão que 
envolveu o uso da alternativa energética do carvão.

Terminal de transportes de minério de carvão em Charqueadas, 1987.
(Fonte: acervo da FEPAM) Jacuí I, 14/08/1996. (Acervo da FEPAM)

Antes de assumir a direção da FEPAM, atendendo ao convite do 
governador Alceu Collares, Luciano Marques fora secretário muni-
cipal de meio ambiente em São Leopoldo. Apesar do cenário exter-
no favorável, ele lembra o quanto foi trabalhoso institucionalizar de 
fato a FEPAM. Havia o plano de cargos e salários a ser construído 
e tudo o mais na busca da institucionalização efetiva. Contudo, re-
corda Luciano, 

O que mais me marcou, diria doeu, foi a questão da chuva 
ácida. O Uruguai alegou que Candiota estava produzindo 
chuva ácida, o que gerou um mal-estar diplomático e po-
lítico. Depois de muita discussão, optou-se por criar uma 
rede de monitoramento integrado, a primeira da América 
Latina. O presidente do Uruguai veio a Gramado, em uma 
reunião preparatória da ECO-92. Avançamos positiva-
mente. Sou muito grato ao apoio do governador Collares. 
Não fosse ele, no caso da Jacuí I, eu teria provavelmente 
desistido da função. A empresa de energia pressionava po-
liticamente pela instalação da usina, mas insistia num EIA/
RIMA considerado incompleto (Informação verbal).



350 351

cia, a RIO+20. Entre os dias 5 e 21 de junho de 2012 ocorreu a 
Conferência  das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Susten-
tável. Novamente o debate se debruçou sobre ricos e pobres, seme-
lhantemente ao que acontecera na ECO-92. Ficou muito claro que 
sob o slogan de “economia verde” giram interesses mais econômi-
cos do que ambientais. No final, ficou um gosto amargo de pouco 
avanço ecológico e muita fachada ambiental. A FEPAM participou 
em diversos momentos do evento, com a presença de seu presiden-
te, Carlos Niedersberg, e seu diretor técnico, Rafael Volquind. No 
“stand” destinado ao governo gaúcho, visitado pelo governador 
do Estado, Sr. Tarso Genro, foram apresentados trabalhos sobre 
educação ambiental e outros como o relacionado com o Cinturão 
Verde de Santa Cruz do Sul (WENZEL; QUADROS, 2012, p. 19). 
O Plano Ar Clima Energia do Rio Grande do Sul (PACE-RS) foi 
apresentado no espaço “Cidades Sustentáveis – uma utopia concre-
ta”. Durante o evento “Ações estratégicas em resíduos para cidades 
sustentáveis”, no espaço “Humanidades”, A FEPAM se fez presente 
com a participação da engenheira química Carmen Niquel.

Avaliando o encontro internacional, Carlos Fernando Nieders-
berg, assinala que ele “marcou a necessidade da indissociabilidade 
entre o desenvolvimento econômico, as questões sociais e as preo-
cupações ambientais”. Para o presidente, “os reflexos só poderão 
ser verificados a longo prazo, assim como ocorreu com a ECO-92”. 
Quanto às críticas ao documento final, ele ressaltou a impossibili-
dade de grandes definições serem aprovadas, já que “se tratava da 
busca do consenso sobre 26 temas entre os 193 países presentes” 
(NEVES; DALAQUA, 2012, p. 13).

O técnico Clebes Brum Pinheiro fora designado pela direção 
para viabilizar a participação da Fepam no evento mundial. Cle-
bes prestou dois concursos. Bem-sucedido no primeiro, atuou como 
técnico I no Programa de Educação Ambiental. Tendo ingressado 
na Fepam em abril de 1997, havia concluído o mestrado em Eco-
logia na UFRGS um mês antes. A partir de 2003, mediante novo 
concurso feitoo m 2002, agora como técnico II, passou a atuar na 
DISA, no que tange à infraestrutura em projetos de PCHs e energia. 
Em 2011, passou a chefiar o Departamento de Qualidade. “Sinto o 
maior orgulho de trabalhar aqui, independente dos momentos di-
fíceis. Não me arrependo nem um um pouco de trabalhar aqui”, 
resume o biólogo (Informação verbal).

Concluída a Conferência no Rio de Janeiro, com virtudes e ma-

No Rio Grande do Sul, fortaleciam-se as preocupações dos em-
presários em demonstrarem o cuidado de suas empresas com o meio 
ambiente. Foram elaborados documentos que seriam apresentados 
na reunião de cúpula. Se comparada com a carga massiva de efluen-
tes lançados nos tempos de Estocolmo, o Estado mostrava bons si-
nais de maior cuidado ambiental. Sobre uma das atividades mais 
polêmicas, a dos curtumes, dados animadores foram divulgados 
para a Conferência do Rio. “Atualmente, o Rio dos Sinos recebe 
2.088 toneladas de carga orgânica bruta e 15,4 toneladas/ano de 
metais. Segundo levantamento da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (FEPAM), a redução do lançamento de carga orgânica 
em 12 anos foi de 92,85% e 98% de metais” (ZERO HORA, 1991, 
p. 6). A notória Borregaard, transformada em Riocell, chegou ao 
tempo da Rio + 20 divulgando ganhos ambientais significativos. 

Em 19 anos, a Riocell Sociedade Anônima – indústria localiza-
da em Guaíba, junto ao rio – aplicou em projetos de proteção 
ambiental cerca de US$ 200 milhões, em valores atualizados, 
dentro da política de atender aos padrões exigidos pelas comu-
nidades próximas. [...] Depois de muitas pesquisas, a Riocell 
acabou por implantar um sistema de controle de efluentes em 
três níveis: primário, secundário e terciário. O projeto todo de 
proteção ao ambiente atacou quatro frentes distintas: emissões 
aéreas, efluentes hídricos, resíduos sólidos industriais e contro-
le de qualidade ambiental (ZERO HORA, 1991, p. 8). 

Visando operacionalizar o debatido e, de certa forma, consensua-
do, a Conferência aprovou a Agenda 21. Para cumprir com o propos-
to, o Brasil criou a Comissão de políticas de Desenvolvimento Susten-
tável e da Agenda 21 Nacional – CPDS (AGENDA 21 BRASILEIRA, 
2000). O trabalho partiu da identificação de seis temas: agricultura 
sustentável, cidades sustentáveis, infraestrutura e integração regional, 
gestão dos recursos naturais, redução das desigualdades sociais e ciên-
cia e tecnologia para o desenvolvimento sustentável.

Os novos ares da Conferência da ONU, em terras brasileiras, 
incentivaram novas estruturas ambientais e proliferação de ONGs.

 
RIO+20

Vinte anos depois da ECO-92 avolumou-se uma nova conferên-
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zelas, o mundo tornou-se mais sensível às questões ambientais. Tan-
to na Conferência de Estocolmo quanto nas duas do Rio, a susten-
tabilidade se desenhou como uma meta a ser buscada.  

Ao longo dos quarenta anos que se passaram desde a CNU-
MAH, em Estocolmo, a configuração político-social do 
Brasil sofreu diversas alterações. Nesta perspectiva tempo-
ral, é fácil notar que a situação atual é, sem dúvida alguma, 
a mais propícia ao desenvolvimento sustentável. Afinal, o 
Brasil é hoje um país democrático, com um bom crescimen-
to econômico e ambientalmente consciente. No entanto, 
falta ao país traduzir essa situação favorável em ações con-
cretas voltadas para a transição para uma economia de bai-
xo carbono. Apesar de algumas medidas adotadas – como 
a definição de uma Política Nacional de Mudança Climáti-
ca, a aprovação da Lei de Mudança Climática e os favore-
cimentos fiscais aos aparelhos da chamada “linha branca” 
de maior economia de energia – e do declínio dos índices de 
desmatamento da Amazônia, muitos esforços ainda serão 
necessários para garantir a implementação de políticas e a 
adoção de práticas sustentáveis no Brasil, concluem Castro 
Neves e Dalaqua na análise sobre a atuação brasileira no 
período entre a primeira Conferência de 1972 e a recente 
Rio+20 (NEVES; DALAQUA, 2012, p. 13).
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IV – LICENCIAMENTO AMBIENTAL

“Entendo que a FEPAM depois de todos os anos de sua 
existência, definitivamente, ocupou seu espaço na estrutura 
administrativa do Estado, passando a ser ouvida e, sempre 
que possível, inserindo a variável ambiental nas tomadas 
de decisões. Esta foi uma conquista que aos poucos fo-
mos adquirindo nos últimos três governos e teve a atuação 
de todos os departamentos da FEPAM, cada um cumprin-
do com seu papel. Vejo também que com as mudanças que 
passamos na nossa sociedade, que ocorrem cada vez com 
maior rapidez, devemos focar em nosso crescimento atre-
lado à incorporação de tecnologia, com regramentos claros 
e transparentes, sempre que possível buscando o aval da 
sociedade através do CONSEMA. Esse fato permitirá que 
seja invertido nos próximos o binômio ambiental licen-
ciamento x fiscalização, ou seja, zoneamentos ambientais, 
monitoramento do ambiente e um licenciamento com re-
gras claras permitirão que a FEPAM incremente suas ações 
de fiscalização e acompanhamento das atividades desen-
volvidas pela sociedade no Estado” (Renato das Chagas e 
Silva, diretor técnico da FEPAM, 2019).
“Se observarmos as atribuições da FEPAM, veremos que o 
licenciamento ambiental é apenas uma delas” (Rafael Vol-
quind, diretor técnico da FEPAM, 2013).

Apesar da diversidade de ações e programas desenvolvidos, é 
notória a visão predominante na sociedade gaúcha em torno da FE-
PAM como órgão licenciador, o que, de fato, se constitui historica-
mente em sua maior demanda.

Entende-se por licença ambiental a autorização concedida na 
fase preliminar do planejamento do empreendimento, atividade 
ou iniciativa. A Licença Prévia atesta a viabilidade ambiental no 
tocante à locação e concepção do que foi demandado, bem como 
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estabelece os condicionantes e requisitos para que se prossiga com 
a emissão da Licença de Instalação e Operação. Peça importante na 
fase de Licença Prévia é o documento emitido pela municipalida-
de que atesta a compatibilidade da instalação de empreendimento, 
conforme legislação local, seja o Plano Diretor ou código de ocupa-
ção de uso do solo.

A Licença Prévia não permite o início de instalação do empre-
endimento. Isso só ocorre com a posse da Licença de Instalação, 
conhecida como LI. Esta sim autoriza a instalação do empreendi-
mento ou atividade, se houver conformidade com o que foi determi-
nado na Licença Prévia. A efetiva operacionalidade da atividade só 
se viabiliza através da emissão da Licença Operação. Mesmo com 
o empreendimento instalado, este só pode ser posto em funciona-
mento com a LO, tendo havido o efetivo cumprimento do que foi 
exigido nas duas licenças anteriores.

Embora reconheça o licenciamento como um processo progres-
sivo, Mirian Cobalchini, funcionária da FEPAM, adverte para a im-
portância da Licença Prévia: “A análise do local de instalação de um 
empreendimento é fundamental. Se é concedida a Licença Prévia em 
localização inadequada, se passa o resto da vida tentando consertar 
o erro de origem” (Informação verbal, 2013).

A emissão segue uma sequência lógica prudencial. Em alguns ca-
sos, a depender das atividades, é recomendada a solicitação imedia-
ta da Licença de Operação; em outras, as duas licenças correm em 
conjunto. A depender da situação podem ser emitidas declarações, 
documentos diversos, como de isenção de licença.

As três modalidades básicas de licença ambiental são seguidas pela 
FEPAM, assim como pelos municípios e regionais que compõem o sis-
tema ambiental implantado. Periodicamente, as Resoluções do CON-
SEMA identificam e definem as atividades consideradas de impacto 
local, bem como seus padrões e codificação, passíveis de licenciamento 
no âmbito municipal.

A primeira licença ambiental realizada pela FEPAM foi a LP de 
nº 001/91-DL, de 7 de fevereiro de 1991. Foi assinada pelo coor-
denador da Comissão de Implantação da FEPAM, Cláudio Dilda.

Primeira Licença Prévia emitida pela FEPAM (LP 001/91-DL, de 7 de 
fevereiro de 1991).
(Fonte: Acervo da DL/FEPAM)
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Já a última licença prévia expedida pelo DMA foi a LP  26/91-
DL, de 30 de janeiro de 1991, igualmente assinada pelo Cláudio 
Dilda, que ingressara no DMA em 1987.

(Última Licença Prévia emitida pelo DMA (LP 26/91, 
de 30 de janeiro de 1991).
(Fonte: Arquivo da DL/FEPAM)
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Mário Rogério Kolberg Soares, servidor da Fepam, relata-nos 
o processo licenciatório ao longo do tempo:

 
Na década de 80, cuidou-se mais dos efluentes líquidos, 
principalmente em função dos curtumes e matadouros, 
atividades intensas dentro do nosso Estado com vocação 
pecuária. Recordo também de passagens “pitorescas” que 
marcaram o início da carreira na FEPAM. Lembro que, no 
ano de 1983, iniciamos um trabalho junto com o colega 
Ênio Henriques Leite, com o objetivo de impor a todos 
os abatedouros de inspeção estadual a obrigatoriedade de 
adotar providências para conter o lançamento de sangue, 
estrume e gordura no meio ambiente. Até então, nem essa 
segregação mínima de contaminantes que possuem valor 
comercial era observada; tudo era lançado nos corpos re-
ceptores, como na foto abaixo, obtida à época, um ver-
dadeiro “arroio de sangue”.Andando pelo interior do Rio 
Grande, visitando esses abatedouros, estivemos certa oca-
sião numa cooperativa, onde fomos recebidos pelo presi-
dente da mesma. Um gauchão “típico” que nos recebeu em 
sua sala. Antes mesmo que estivéssemos sentados, foi logo 
dizendo: antes de qualquer manifestação de vocês, quero 
deixar uma coisa bem clara: aqui nesta terra, fiscal e dele-
gado nós estamos acostumados a matar [...]. 
Claro que se tratava de uma brincadeira movida pelo im-
pacto da visita; dois fiscais da área ambiental, visitando 
uma atividade onde nada se fazia pela proteção do meio 
ambiente. Mas esse foi o “tom” dos anos 80. O DMA era 
visto como um grupo de pessoas “lunáticas”, tentando 
divulgar e fiscalizar ações de proteção ambiental, quando 
poucos se preocupavam com isso e muito pouco se conhe-
cia sobre o assunto. Sob esse cenário, começamos o traba-
lho de controle nas atividades industriais. 
Na década seguinte, a de 90, houve ênfase para o trata-
mento dos resíduos sólidos industriais. Nesse decênio 
foram incentivadas as instalações dos aterros. Na virada 
do milênio surgiu com mais força a questão da poluição 
atmosférica, enquanto agora, desde 2010, cresce a preo-
cupação com os “passivos ambientais”, decorrentes de 
contaminação de solo e água subterrânea pela atividade 

Imagem de um “arroio de sangue”.
(Foto de autoria do colega Ênio Leite)

industrial ou disposição de resíduos sólidos no passado. 
As cidades estão se alastrando e onde antes as indústrias 
depositavam seus rejeitos, hoje erguem-se grandes comple-
xos comerciais e residenciais. Isso preocupa para o futuro” 
(Informação verbal, 2013).
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balhar em grupo, e não cada um com o processo de licenciamento 
embaixo do braço, como se fosse um ato pontual e individual” 
(Informação verbal, 2013). 

Quando entrou no DMA, em 1979, Cláudia lembra bem, a 
busca do órgão por empreendimentos a licenciar e regularizar era 
intensa, enquanto hoje ocorre o inverso: a demanda espontânea se 
tornou forte. “A gente foi desbravando caminhos. Por exemplo, 
quem sabia como fazer uma audiência pública? Fomos construin-
do coisas, vencendo desafios. Hoje estamos perdendo alguma coi-
sa. A prioridade está muito em cima do licenciamento, enquanto a 
gestão, o monitoramento, o planejamento e o zoneamento ficaram 
em segundo plano”, afirma a arquiteta especializada em meio am-
biente e desenho urbano.

 As licenças nem sempre são pontuais. Em 8 de janeiro de 2001, 
a FEPAM licenciou o Programa de Agricultura de Base Familiar, 
desenvolvido pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abasteci-
mento. O diretor-presidente da FEPAM, Nilvo Silva, destacou que:

Esta ação representa um marco no Estado. É a primeira li-
cença ambiental concedida para um programa de governo, 
o que na prática reduz os custos e desburocratiza a vida do 
agricultor familiar. Os projetos técnicos serão desenvolvidos 
pela Emater, que também ficará responsável pelos relatórios a 
serem apresentados semestralmente à FEPAM (SILVA, 2001).

Já em 2012, via Decreto nº 48.921, de 14 de março, o Estado 
lançou o programa Mais Água, Mais Renda, que pretende a ex-
pansão da agropecuária irrigada como forma de enfrentar as peri-
ódicas estiagens que ocorrem no Estado. Outra meta é o aumento 
na produtividade, uma vez que está demonstrado que lavouras 
como o milho, por exemplo, rendem até o triplo quando irrigadas. 
O decreto determina que para ser beneficiário do Programa, é pre-
ciso ampliar o sistema de produção irrigado e respeitar a legislação 
ambiental e de recursos hídricos vigentes. Objetivando alcançar o 
proposto, cabe à administração pública estadual prover a licença 
ambiental para reservagem de água em açudes de até 10 hecta-
res e para áreas a serem irrigadas de até 100 hectares, bem como 
a Outorga Precária para irrigação de áreas de até 100 hectares. 
No mesmo decreto foi criado o Comitê Gestor do Programa, co-
ordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 

Por outro lado, já em 2013, Mário era francamente favorável a 
uma grande transformação na forma de atuar da Fundação: 

Chegamos ao ápice do licenciamento. A estruturação atual 
da Fundação não permite o atendimento aos empreendi-
mentos de todo o Estado, sendo necessária a mobilização 
em torno dos grandes empreendimentos, como o Polo Pe-
troquímico, empresas de grande porte, empreendimentos 
que propõem novas tecnologias, projetos estruturais de go-
verno, entre outros. O mais deve ser trabalhado pelos mu-
nicípios conforme a legislação federal em vigor. Os técnicos 
da FEPAM devem desenvolver diretrizes e regulamentações 
técnicas para atender às demandas legais e estender isso 
aos técnicos dos municípios, além de prestar apoio e orien-
tação constante. Igualmente os empreendedores e seus 
técnicos precisam se conscientizar crescentemente de sua 
responsabilidade (Informação verbal, 2013).

 Da mesma forma, o agrônomo Arno Kayser se mostrava favo-
rável à municipalização, cabendo à FEPAM, segundo ele, o licen-
ciamento de grandes complexos. “A grande maioria dos municí-
pios tem condições de contratar uma equipe boa. À FEPAM cabem 
a fiscalização e orientação” (Informação verbal, 2013).

Segundo o químico Mauro Gomes de Moura, que viveu a ad-
ministração pública ambiental gaúcha desde 1973, tendo assumi-
do em duas ocasiões a Diretoria Técnica da FEPAM, esta se tornou 
muito forte dentro da SEMA, o que poderia ser o fator agravante 
da falta de gestão na área no Rio Grande do Sul. O episódio, por 
exemplo, da mortandade de peixes no Rio dos Sinos, em 2006, é 
um marco, segundo ele, da incompetência da gestão pública am-
biental no Estado. A FEPAM teria se tornado o órgão que é muito 
mais pelo instrumento de licenciamento ambiental, por ser esta 
uma exigência legal para que o sistema financeiro alcance recursos 
à iniciativa privada e pública. O licenciamento tornou-se o instru-
mento que financiou a existência dos órgãos ambientais no país, 
por isso também foi o que mais evoluiu.

Cláudia Maria Pereira Laydner, servidora da FEPAM, apon-
tava para a necessidade de um trabalho integrado no tocante ao 
licenciamento: “Uma instituição como a FEPAM precisa saber tra-
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e integrado por diversas secretarias, incluindo a SEMA e a FE-
PAM. Em 19 de março de 2012, a SEMA e a FEPAM publica-
ram a Instrução Normativa n° 001/2012, que visa normatizar o 
licenciamento, controle e fiscalização ambiental do programa. A 
instrução, entre outros condicionantes e restrições, não autoriza a 
intervenção ou utilização de drenagem, ou fontes permanentes, a 
supressão de vegetação em Área de Proteção Permanente, nem a 
supressão de espécies imunes ao corte. A FEPAM emitiu no dia 19 
de abril de 2012, com validade até 18 de abril de 2016, as licenças 
de operação nº 1990/2012-DL (de ampliação e regularização) e 
1991/2012-DL (para novos açudes), tendo como empreendedor 
o Estado do Rio Grande do Sul, para atividade de expansão da 
agropecuária irrigada – Mais Água, Mais Renda. 

A busca por licenciamento, seja na forma usual ou coletiva, 
constitui-se em processo consolidado no Estado. Percebe-se uma 
crescente conscientização de sua necessidade e mudança no com-
portamento de seus demandantes. Nesse sentido, Renato das Cha-
gas e Silva, chefe do DICOPI, analisou o licenciamento como um 
diferencial positivo: 

Antes o meio ambiente era visto como um custo, hoje se 
tornou um investimento valioso, pois além da obrigação 
de cumprimento da legislação ambiental, uma empresa que 
cumpre com suas obrigações ambientais se torna mais com-
petitiva no mercado. Minha primeira tarefa, há trinta anos, 
como técnico do DMA foi a de identificar e avaliar o está-
gio de tratamento de efluentes das 30 maiores fontes polui-
doras do Vale do Rio dos Sinos. Naquele tempo, início dos 
anos 80, os rios da região metropolitana começavam a dar 
os primeiros sinais de comprometimento de sua qualidade, 
e esse foi um dos motivos que fizeram com que as primei-
ras exigências feitas para o controle da poluição industrial 
fossem relativas ao controle de seus efluentes líquidos. Na 
década seguinte, essa ênfase mudou em parte devido aos 
próprios sistemas de tratamento de efluentes líquidos que 
foram implantados. Além dos resíduos sólidos gerados nos 
diferentes processos industriais, juntavam-se a estes os lo-
dos gerados nas estações de tratamento de efluentes, que 
também necessitavam de um destino final adequado. Os 
anos 90 foram marcados então pelo surgimento da lei esta-

dual de resíduos sólidos, Lei 9921/93, e pela implantação 
dos primeiros aterros de resíduos sólidos industriais, indi-
viduais ou coletivos. Hoje em dia, no licenciamento das 
atividades industriais, o trabalho técnico avalia a indústria 
como um todo, ou seja, desde a entrada de seus insumos 
e matérias-primas, processos e forma de armazenamento 
de produtos até insumos, rejeitos e existência de processa-
mento de produtos perigosos, o que nos leva a considerar 
questões relativas a riscos, efluentes líquidos, resíduos só-
lidos, emissões atmosféricas, sistemas de impermeabiliza-
ção e outros aspectos. Nos dias de hoje, para a atividade 
industrial, além da obrigação de cumprir o estabelecido na 
legislação ambiental, uma questão de diferenciação e de 
aumento de competitividade, adotada de forma crescente 
por empresas, é a busca das certificações através das ISOS, 
a adoção de metodologias de produção limpa, abrangendo 
a cadeia produtiva, desde os fornecedores, passando pelo 
processo de transformação até o produto final e seu consu-
midor (Informação verbal, 2014).

Renato Chagas sempre lidou com a área industrial, primeiro 
com as empresas do Polo Petroquímico, onde trabalhou entre 
1983 e 1993 e posteriormente com as demais indústrias do Estado. 
Reconhecido como uma pessoa de referência na área ambiental, 
Chagas tem clareza:

O licenciamento ambiental realizado pela FEPAM é de 
qualidade, mas precisamos evoluir nas formas de fiscali-
zação e em agilidade, o que poderá ser alcançado através 
de uma maior utilização da informatização. As licenças 
devem seguir o paradigma de clareza e da segurança sem-
pre se exigindo o que a legislação determina, bem como a 
manutenção de alguns ganhos ambientais adquiridos além 
do estabelecido na legislação. Também é importante que 
tratemos cada empresa de acordo com o que ela representa 
em nível de impacto ambiental (Informação verbal).

O engenheiro químico, então à frente do DECONT, avalia 
como altamente positivo o fato de a FEPAM ser ouvida quando 
o Estado busca atrair novos investimentos que trarão desenvolvi-
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mento socioeconômico para a sociedade. Isso ocorre através da 
participação da FEPAM nas reuniões na Sala do Investidor, junto 
à Agencia Gaúcha de Desenvolvimento (AGDI), desde o primeiro 
contato com as empresas que pretendem se instalar no Estado. 
Com a participação efetiva da Fundação na oportunização de in-
vestimentos desde o inicio do processo, o meio ambiente não é 
mais visto como entrave, mas como uma qualificação e oportuni-
dade positiva de diferenciação competitiva. Em 28 de janeiro de 
2019, o engenheiro Renato das Chagas e Silva assumiu a função 
de diretor técnico da FEPAM. 

No que tange à visão que muitas entidades e pessoas têm da 
Fundação, Langone lembra que na época da instalação da FEPAM, 

Havia muita resistência, sobretudo das empresas, à regula-
ção ambiental, e precisávamos consolidar questões básicas. 
A FEPAM foi um órgão de referência no país em termos 
de controle ambiental. A criação da SEMA já respondeu a 
um novo contexto, e mudou sobremaneira o protagonismo 
da área ambiental no Estado, mas esse processo não teve 
continuidade com a mesma intensidade na última década. 
Hoje vivemos um momento contraditório, pois a questão 
ambiental e da sustentabilidade está muito mais consoli-
dada na sociedade. Mas como vivemos um momento de 
crescimento econômico expressivo, muitas vezes a área 
ambiental é vilanizada, colocada como empecilho para o 
desenvolvimento. Creio que ainda vamos viver essa contra-
dição por alguns anos no país. Porém, entendo que a área 
ambiental deve se reinventar para estar em condições de 
mostrar que essa é uma contradição superada e assumir o 
protagonismo da agenda da sustentabilidade (Informação 
verbal, 2013).

Honrando sua responsabilidade perante a sociedade gaúcha, a 
FEPAM, além dos licenciamentos propriamente ditos, sempre que 
necessário autuou eventuais infratores, mesmo que estes fossem 
do próprio governo. Foi o que aconteceu em 10 de fevereiro de 
1993, quando o Departamento Autônomo de Estradas de Roda-
gem (DAER) foi informado (Of. 031/93) de que a autuação de 
14 de janeiro de 1993, realizada na operação conjunta FEPAM/
Brigada Militar, por execução de obras na RS-486 (Rota do Sol), 

município de Terra de Areia, sem a prévia licença da FEPAM de-
veria ser julgada procedente. Noutra ocasião, por exemplo, uma 
grande blitz foi levada a efeito nos municípios de Gramado, Cane-
la, Nova Petrópolis, São Francisco de Paulo e Jaquirana, de 4 a 6 
de maio de 1993, envolvendo mais de cem policiais e 35 técnicos 
da FEPAM, Secretaria da Saúde e Ministério Público. A blitz re-
gistrou 1385 ocorrências, das quais 37 referentes à fiscalização de 
serrarias. Ações de fiscalização têm acontecido costumeiramente. 

Por sua vez, em 6 de outubro de 2011, a FEPAM tomou co-
nhecimento da operação denominada Ouro Verde, de busca e 
apreensão no balcão de licenciamento ambiental unificado do li-
toral Norte. A Fundação prontamente colocou-se à disposição das 
autoridades para todos os esclarecimentos, renovando sua con-
fiança no trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Estadual. 
O processo criminal instaurado na comarca de Capão da Canoa 
tramita em sigilo judicial.

A servidora Rejane Vargas Dornelles tem plena convicção da 
atividade fiscalizatória da FEPAM: “Temos que ser auditores am-
bientais”. Rejane ingressou no DMA em 4 de março de 1981, para 
analisar projetos na área industrial, na divisão que hoje seria a 
DICOPI. Formada na turma de Engenharia Química da UFRGS de 
1979, desde o início fora destinada para o setor de qualidade do 
ar em processos industriais, área em que trabalhou de forma mais 
enfática entre 1984 e 1994, ano em que passou a atuar na DL. De 
1996 a 1998, aprofundou-se no curso de especialização na área de 
geoprocessamento, curso bancado pelo programa Pró-Guaíba, na 
UFRGS. Daquela época até o ano de 2002, ela exerceu suas ati-
vidades no geoprocessamento, passando a chefiar a DIS em 2003. 
Ao analisar a trajetória da FEPAM enquanto instituição, lembra 
dos tempos iniciais, em que a atuação se assemelhava à das ONGs. 
“O grupo dos seis era uma ONG. Hoje tem lei, regramento, nor-
matização. Hoje precisamos agir como fiscais. As licenças que a 
Fepam emite são impecáveis. Mas aquilo que é ali determinado 
está sendo cumprido?”, questiona (Informação verbal, 2014).

Entre as ações orientadas no âmbito do sistema ambiental, in-
cluindo a atividade licenciatória, está a descentralização, que se 
iniciou com convênios de cooperação; e a gestão compartilhada, 
que seguiu com o Sistema Integrado de Gestão Ambiental e atual-
mente se universaliza.

Não se pode desconsiderar a permanente necessidade de atua-
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lização quanto ao desenvolvimento metodológico e de critérios de 
análise frente às novas demandas, como ocorreu a partir de 2002, 
com a primeira solicitação de implantação de parque eólico no 
Estado. A FEPAM valeu-se do conhecimento internacional sobre 
a matéria, sendo que já em 2005 havia consolidado os principais 
critérios de análise de licenciamento de energia eólica.

 
 

EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS
Como vimos anteriormente, o licenciamento ambiental tem 

sido uma das tarefas que mais demandam os serviços da Funda-
ção, ainda que “se observarmos as atribuições da FEPAM, vere-
mos que o licenciamento é apenas uma delas” (Informação verbal 
de Rafael Volquind, diretor técnico da FEPAM, 2013).

Ao longo da história, já no tempo da CCEE e do DMA, 
mostrava-se crescente a busca pelo licenciamento ambiental. 
Documento significativo, o Plano de Ações 1997/1998, de 26 de 
setembro de 1997, apresentado na forma matricial, previa que 
se deveria chegar naqueles dois anos ao licenciamento de 18.550 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O Plano de 
Ações, assinado por seu diretor-presidente, sr. Flávio Ferreira 
Presser, na época avaliava que

A demanda por novas licenças pode ser projetada em cer-
ca de 50.000 atividades. A fim de que possamos atendê-la 
satisfatoriamente, estamos procedendo a um processo de 
descentralização de responsabilidades de licenciamento. 
Para tanto, já firmamos 270 convênios com municípios 
que, em uma primeira etapa, ficaram com atribuições de 
licenciar as atividades do setor primário dentro dos progra-
mas PRONAF e PRÓ-RURAL 2000. Quando devidamente 
estruturados, passarão a responder também pelo licencia-
mento das atividades de impacto local, com baixo poten-
cial poluidor (FEPAM, 1997).

Até janeiro de 1991, as licenças eram emitidas pelo Depar-
tamento do Meio Ambiente (DMA). Em 1989 o DMA havia 
emitido 81 licenças, já com a Divisão de Licenciamento (DL) 
instalada. Em 1990, o número subiu para 523. A última licença 

emitida pela DMA foi uma Licença Prévia (LP  26/91) em 30 de 
janeiro de 1991.

O formato das licenças ambientais emitidas ao longo dos 
anos se manteve assemelhado, o que nos permite apresentar 

o seguinte quadro. Assemelhado, mas não totalmente 
uniforme. Antes de 2007 predominava a emissão de licenças 

categorizadas como Prévia, de Instalação e Operação. A 
partir de 2007, são também consideradas as licenças únicas, 
unificadas e em alteração. Entre os documentos diversos que 

fazem parte da produção técnica da Fepam encontram-se 
certidões, declarações, autorizações diversas e indeferimentos.
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QUANTITATIVO DE PRODUÇÃO ANUAL DE 
LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTOS 

DIVERSOS EMITIDOS PELA ÁREA TÉCNICA 
FEPAM (1991-2018)

ANO LICENÇAS* DIVERSOS* TOTAL
1991      934**
1992   1.057
1993   2.016
1994   3.377
1995   4.571
1996   5.267
1997   6.997
1998   8.642
1999   6.480
2000  1.068 198 1266
2001   6.315 961 7276
2002   7.192   1.643 8835
2003 13.173 1.236 14.404
2004 9.981 2.090 12.071
2005   8.292 2.773 11.065
2006 11.522 3.071 14.593
2007 10.696 3.928 14.624
2008 12.278 2.476 14.754
2009 11.360 2.456 14.086
2010 9.774 3.014 12.788
2011 9.844 3.210 13.054
2012 9.742 2.827 12.569
2013   7.691*** 2.559 10.250
2014   8.467 2.257 10.724
2015 9.685 1.846 11.531
2016 9.932 1.723 11.655
2017 8.293 1.841 10.134
2018 8.436 3.290 11.726

Fontes: site da Fepam (HTTP://www.fepam.rs.gov.br); relatório 
de produção da área técnica da FEPAM e

Wenzel (2014).

Obs.*) As licenças equivalem às prévias, de instalação, de 
operação, únicas, unificadas e para alteração. Os documentos 
diversos às certidões, declarações, autorizações, certificados e 

indeferimentos.

Obs.**) Para o ano de 1991 foram contabilizados apenas 
11 meses, uma vez que em janeiro ainda vigoravam os 

licenciamentos do DMA.

Obs***) O ano de 2013 foi atípico em função do lacramento do 
prédio à Rua Carlos Chagas e da mudança para a atual sede na Rua 

Borges de Medeiros, tendo havido um período de suspensão das 
atividades de emissão de licenças.

Ainda que se atente, e é imperioso que assim se proceda para 
variáveis diferentes, como tempo  de duração das licenças, eleição 

de prioridades, incentivo a determinadas tipologias, exigência 
da licença ambiental para obtenção de crédito bancário, rol de 
licenças únicas como para açudagem, por exemplo, e crescente 

participação licenciatória municipal, é possível constatar a 
preponderância do número de licenças operacionais em relação 

às demais. As operacionais sempre estiveram num patamar 
percentual quantitativo superior a 50% em relação às outras 
demandas, enquanto as licenças prévias se mantiveram num 

patamar abaixo dos 14%. Já  as de instalação não alcançaram 
12%. O ano de 2018 registrou a emissão de 349 licenças 

prévias (2,98%), 492 de instalação (4,20%), 7.171 de operação 
(61,15%) além das licenças únicas, unificadas e para alteração. 

Em comparação com 2008, quando foram emitidas 1.697 
licenças prévias (11,54%), o ano de 2018 sinaliza para a redução 

econômica do Estado, pois menos empreendimentos buscaram 
sua implementação. Por outro lado, na média, percebe-se que foi 
mantida uma certa linearidade na produção de licenças prévias e 

de instalação ao longo do tempo.
 

De 2003 a 2018, anos com maior similaridade de tipificações 
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dos produtos registrados, foram emitidos 200.028 documentos e 
licenças pela FEPAM, o que equivale a 12.501,75 por ano. O ano 

de maior emissão de documentos e licenças ambientais foi o de 
2008, quando atingiu-se a marca de 14.754. 

Outro dado relevante é o número de processos protocolados 
anualmente. O ano que registrou a maior entrada de processos 

foi 2004 (14.624), enquanto o de menor entrada foi 2015 
(6.858). Registrou-se uma tendência de diminuição média nos 
últimos anos, o que, entre outros aspectos, revela a diminuição 

das atividades econômicas do Estado.

AÇÕES PARA ACELERAR OS PROCESSOS DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Pelos depoimentos acima relatados e pelas seguidas reclama-
ções dos demandantes e da própria sociedade, estava clara a neces-
sidade de se rever o processo licenciatório praticado pelos órgãos 
ambientais. De longa data, esses órgãos vinham sendo acusados 
de “morosos” na análise e emissão dos documentos autorizató-
rios. Ainda no primeiro semestre de 2015, a secretária da SEMA 
e presidente da FEPAM, Ana Pellini, tornou público seu desejo de 
reduzir drasticamente o tempo médio para emissão e renovação 
das licenças ambientais. Sob a perspectiva de que é possível au-
torizar ou negar a licença com maior agilidade sem abrir mão da 
responsabilidade e zelo ambiental, foram implementadas ações e 
determinações como as que seguem:

– Redução do prazo médio de atendimento da solicitação de 
licenciamento ambiental.

Usando como fonte de apuração o banco de dados da FEPAM, 
em 31 de maio de 2015 foi mensurado o prazo de 944 dias como 

tempo médio entre o protocolo da demanda e a emissão ou 
negação da licença pretendida. Em dezembro de 2016, o tempo 
médio de atendimento dos processos protocolados anteriores 
a dois anos equivalia a 240 dias, e os com até dois anos a 102 

dias. Em dezembro de 2018, o tempo médio de atendimento dos 
processos com menos de dois anos chegou a cair para 77 dias, 

enquanto em relação ao estoque geral o período médio ficou em 
167 dias. Considere-se que os dias em que o processo aguarda 

por complementação são descontados do cômputo geral.

– Diminuição do estoque de processos de licenciamento não 
solucionados.

Em 31 de maio de 2015, utilizando a mesma base de dados 
da FEPAM, o número de processos em atendimento equivalia 

a 10.588. Em dezembro de 2016, esse número caiu para 
5.985. Durante todo o ano de 2016, o número de processos 
solucionados mensalmente foi sempre superior à demanda 

por novas solicitações. No final de 2018, 3.733 processos se 
encontravam em atendimento. 

– Tendência de inversão entre o número tradicional de entradas e 
despacho de processos. 

Implementando forças-tarefas, realinhando os fluxos de 
tramitação, padronizando ações e agrupando processos 

semelhantes, viabilizou-se uma inversão numérica entre a entrada 
e o despacho dos processos que demandam licenças ambientais. 

Em dezembro de 2016 haviam ingressado 498 processos e 
solucionados 865. Em dezembro de 2018, 775 processos novos 
entraram para análise na FEPAM. No mesmo mês, 619 foram 

solucionados.
– Renovação automática das licenças. 

Em maio de 2015 foi implantada uma nova metodologia de 
licenciamento, estabelecendo que a renovação das licenças 

operacionais poderia ser feita de forma automática. Já 
anteriormente, contanto que o pedido de renovação fosse 

protocolado com 120 dias de antecedência à expiração do prazo 
de vigência, poderia ocorrer a renovação automática. 

– Implantação da Sala de Atendimento Integrado.
 Antes da implantação da Sala de Atendimento Integrado, já 

existiam espaços para atendimento ao público. Contudo, a partir 
de 15 de junho de 2015 aconteceria uma melhoria significativa. 
Mediante prévio agendamento pela internet, o empreendedor 

ou demandante é atendido, no dia e hora marcados, pelo 
técnico responsável pela análise do processo em andamento. O 
agendamento é instruído com o número do processo, a unidade 

ou setor de tramitação, os telefones e o e-mail de contato do 
demandante, a identificação do empreendedor e o resumo do que 
é pretendido. Instalada em espaço estratégico e de fácil acesso, no 
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primeiro piso da sede da SEMA, à Avenida Borges de Medeiros, 
261, a sala dispõe de 12 mesas modernamente instrumentalizadas 

que permitem o contato direto e transparente entre as partes. 
Na Sala de Atendimento é possível encaminhar demandas junto 

à SEMA, FEPAM e FZB, evitando sobreposições, integrando 
esforços, dirimindo dúvidas, aperfeiçoando o que for necessário e 
encurtando prazos. Em 32 meses de atuação (de junho de 2015 a 
março de 2018) foram atendidas em torno de 6.500 solicitações, 
ou seja, por dia (útil) são recebidos entre oito e dez demandantes.

– Sistema de Outorga de Água – SIOUT-RS.
No dia 9 de dezembro de 2015, a Sema, através do 

Departamento de Recuros Hídricos (DRH), no intuito de agilizar 
e regularizar a situação dos ususários de água, implantou um 

procedimento digital autodeclaratório. Foram promovidos 
encontros regionalizados de orientação sobre o cadastramento 
no sistema, no tocante ao uso de água superficial, obtenção da 
dispensa de outorga e de autorização prévia para perfuração e 
regularização de poços tubulares. Encontravam-se cadastrados, 

no final de março de 2018, 53.528 registros de permissão (águas 
de superfície, subsuperfície) ou dispensas de outorga.

– Fiscalização por amostragem. 
O Departamento de Fiscalização foi criado em dezembro 
de 2014. Em julho de 2015, a FEPAM passou a trabalhar 

efetivamente na fiscalização por amostragem e atendimento às 
denúncias, segundo critérios do potencial poluidor, histórico 

das autuações e criticidade locacional. Sob a égide de que “nem 
sempre um bom licenciamento garante um bom meio ambiente”, 

conforme palavras do engenheiro químico Wagner Hoffmann 
(informação verbal em 2015), da Divisão de Fiscalização, 

organizou-se um programa com duplo objetivo: treinar técnicos 
para uniformizar procedimentos de fiscalização, seguindo o Guia 
de Fiscalização, e operacionalizar, por amostragem, a fiscalização 

das licenças automáticas.

A elaboração do Guia de Fiscalização passou pelas Divisões 
da FEPAM e cada qual contribuiu no apontamento das variáveis 
e procedimentos considerados necessários para um bom trabalho. 
Assim, foi estabelecido por tipologia um check-list daquilo que 

compõe o ato fiscalizatório. Por sua dinâmica e em função de pe-
culiaridades, nem sempre passíveis de generalização, o guia assu-
miu o caráter de permanente aperfeiçoamento.

Atendendo ao objetivado, um cronograma de treinamento 
foi estabelecido nas oito regionais da FEPAM. O primeiro ocor-
reu em julho de 2015 em Tramandaí, o segundo em Pelotas no 
mês de agosto, seguindo-se Alegrete em setembro e Santa Cruz 
do Sul em outubro, e assim sucessivamente. Quando das visitas 
às regionais da SEMA/FEPAM, compõem a equipe instrutora 
pessoas da Divisão de Fiscalização e participantes de outras 
unidades da Fundação, de acordo com as atividades mais de-
mandas por cada regional.

Durante o ano de 2018 a FEPAM, através do Departamento 
de Fiscalização, realizou mais de 800 atividades fiscalizatórias 
em 228 municípios gaúchos. Foram vistoriados 400 empreendi-
mentos diversos.

– Aprimoramento na cobrança de multas. 
No início de janeiro de 2017, a SEMA/FEPAM tornou público 
o recorde histórico na arrecadação de multas ambientais. Fora 

arrecadado o valor de R$ 4,698 milhões, um percentual a maior, 
em relação a 2015, equivalente a 15,84%.

– Reorganização de atividades.
Pretendendo otimizar recursos humanos e de equipamentos, 

fez-se um redimensionamento da área de Geoprocessamento do 
Sistema Ambiental, reorganizando as informações 

ambientais geoespaciais.

– Reestruturação das agências regionais.
Para racionalizar as atividades, reduzir custos e buscar mais 
eficiência, as equipes regionais da SEMA e FEPAM foram 

aglutinadas ou reduzidas.

– Convênios e ampliação de atribuições municipais.
Com a assinatura de convênios de delegação de competência, 

a exemplo dos municípios de Porto Alegre, Santa Cruz do 
Sul, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas, Novo Hamburgo, Rio 

Grande, Santana do Livramento, São Leopoldo, Bagé, Lajeado 
e Gravataí, amplia-se a corresponsabilização no cuidado 
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ambiental. Esses convênios podem ser firmados com as 
prefeituras de municípios com mais de 50 mil habitantes, que 
disponham em sua estrutura administrativa de organização e 
profissionais habilitados. O convênio assinado em 16 de abril 

de 2018, entre a FEPAM e o município de Gravataí, foi o 
primeiro após a emissão da Resolução 372/2018. Resolução 

que redefiniu e clareou as competências no licenciamento 
ambiental entre o Estado e os municípios.

– Padronização da validade das licenças ambientais. 
Em dezembro de 2017, o Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA) aprovou resolução padronizando em cinco anos o 
prazo de validade das licenças ambientais emitidas (LP, LI, LO) 

pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. 

– Participações em encontros de equalização, instrução, 
formação e de representação. 

Esses encontros vêm sendo promovidos de longa data e 
prosseguem nos tempos atuais. Normalmente são organizados 

pela própria SEMA/FEPAM/FZB em parceria com outras 
entidades, como órgãos de classe, sindicatos, associações 

e entidades públicas municipais, federais e estaduais. Com 
exemplo, citamos o curso “Novos dispositivos legais para 

licenciamento de atividades de mineração do Rio Grande do 
Sul”, realizado no dia 9 de novembro de 2016, em parceria 

com entidades minerárias (Sindicato da Indústria da Mineração 
de Brita, Areia e Saibro do RS – Sindibritas, Associação 

Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro – Agabritas, 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e a 

FEPAM). O referido encontro objetivou capacitar consultores 
ambientais, responsáveis técnicos, empreendedores e estudantes 
da área de geologia e engenharia de minas. Recentemente, em 
abril de 2018 foi realizado um encontro, em parceria com a 
FAMURS, que trabalhou a pauta licenciatória em função da 

Resolução CONSEMA 372/2018.

Merecem realce as participações da SEMA em encontros 
internacionais, como na Conferência do Clima em Paris, em 
2015, e seu desdobramento na 22ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (COP 22), realizada em Marrakesh, Marrocos. Durante 
a Convenção, realizada entre 7 e 18 de novembro de 2016, a 

secretária Ana Pellini e o diretor do Departamento de Recursos 
Hídricos, Fernando Meirelles, no evento subnacional e de líderes 
locais e regionais, desenvolveram temas relacionados a parcerias 
na construção de alianças a favor da resiliência e apresentaram 
a proposta de implementação de redes hidrometeorológicas que 

vem sendo desenvolvida no Rio Grande do Sul. A SEMA/FEPAM 
também assumiu papel proativo no Fórum Mundial das Águas, 

em Brasília, em março de 2018. 

A SEMA/FEPAM também se faz presente em diferentes eventos 
de representação e exposição de suas atividades, à semelhança 
do atendimento ao convite da Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. No encontro, em 2 de 

maio de 2018, a secretária e presidente Ana Pellini proferiu uma 
palestra acerca da situação (“Status Quo do processamento 
dos licenciamentos ambientais no RS”) dos licenciamentos 

ambientais no Estado.

No intuito de aprofundar os conhecimentos acerca da extração 
de carvão, em seus aspectos técnicos, legais e gerenciais, a 
SEMA/FEPAM, através de sua secretária e presidente Ana 

Pellini, acompanhada por uma equipe técnica, fez-se presente 
na Alemanha entre os dias 20 e 27 de maio de 2018. A visita 

técnica incluiu a participação num seminário com os organismos 
responsáveis pelo licenciamento ambiental na Secretaria de 

Economia e Energia do Estado de Nordrhein-Westfalen. Além 
de conhecer áreas de mineração de carvão e uma usina térmica, 
houve visitação a unidades de extração de areia em leitos de rio.

O governo estadual, através da SEMA, entre os dias 7 e 14 de 
dezembro de 2018, participou da Conferência do Clima (COP 

24) promovida pela ONU em Katowice, ao sul da Polônia.

– Implantação do Sistema Online de Licenciamento Ambiental (SOL)
 No dia 27 de dezembro de 2016, a FEPAM anunciou 
que entraria em funcionamento, no início de 2017, um sistema de 
licenciamento que eliminaria o uso de meio físico. Efetivamente 
lançado em 9 de fevereiro, o primeiro licenciamento inserido na 
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nova modelagem ocorreu em 23 de fevereiro de 2017. 
A solicitação, datada de 14 de fevereiro, passou pela análise 

de documentação, viabilizando o pagamento da Guia de 
Arrecadação no dia 18. O processo aberto às 10h30 da manhã 
do dia 23 passou por análise técnica, foi submetido ao parecer 

das chefias pertinentes e veio a ser assinado eletronicamente 
às 17h50, recebendo publicação na internet 

às 18 horas do mesmo dia. 

O Sistema Online de Licenciamento Ambiental, além de evitar 
o uso de papel, permite a intercomunicação transparente, 
via digital, entre o demandante e o órgão ambiental, assim 

como viabiliza a formatação de um processo único, evitando 
a duplicação de documentos em diferentes órgãos como DRH, 
DBio e a própria FEPAM. São decisivos no procedimento de 

avaliação interna a disponibilização da interface com o banco de 
dados e imagens e o acesso simultâneo ao processo por 

diferentes analistas ambientais.

O engenheiro ambiental e então diretor técnico da FEPAM, 
Gabriel Ritter, assim manifestou-se: “O Sistema Online de Li-
cenciamento Ambiental vem com intuito de padronizar os proce-
dimentos dentro da FEPAM, uma vez que cada divisão cobrava 
seus tipos de documentos e tinha suas regras próprias, e a SEMA 
sequer tinha banco de dados. A tramitação é eletrônica, ou seja, 
além de dispensar o uso de papel e correios, permite a análise de 
forma simultânea pelos diversos profissionais envolvidos. Desse 
modo, busca-se tornar o processo de licenciamento institucional, 
de forma que a FEPAM e a SEMA definam que tipo de documen-
tos são necessários para realizar o licenciamento da atividade 
A, B ou C. Além disso, trouxe a questão da transparência: todo 
cidadão tem acesso ao processo administrativo de licenciamento, 
aos pareceres técnicos e à licença emitida. O SOL é um sistema 
‘vivo’, ou seja, frequentemente deve evoluir. Para evoluirmos, 
devemos transformar as milhares de informações que estão nos 
órgãos ambientais em dados, possibilitando a gestão ambiental 
de fato” (Informação verbal, 2017).

Imagem do diretor 
técnico Gabriel Ritter, 
da FEPAM, em seu 
local de trabalho. 
(Foto de Simone 
Gonçalves, Porto 
Alegre, julho de 2017)

– Implantação do Programa Gaúcho de Incentivo às Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs).

Em ato realizado no Palácio Piratini, na manhã do dia 13 de julho 
de 2017, foi lançado o Programa Gaúcho de Incentivo às Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs) e o 2º Seminário “O potencial das 

centrais hidrelétricas na matriz energética do RS – novas diretrizes 
hidrológicas para o licenciamento ambiental.” O seminário 

ocorreu à tarde. Na ocasião foi apresentado o inventário (“status”) 
de 91 projetos para geração de energia hídrica no Estado. Do 
potencial de investimentos, avaliados em R$ 3 bilhões, R$ 15 

milhões deverão ser destinados às Unidades de Conservação. Além 
disso, o programa prevê a geração de 12 mil empregos diretos 
e 480 megawatts de energia elétrica, o suficiente para abastecer 

em torno de 1,4 milhões de moradias. No intuito de viabilizar os 
projetos em andamento, foi ainda anunciada a adequação dos 

“portes” dos empreendimentos e ajuste de custos das licenças, que 
podem chegar a mais de 70% de desconto no valor das taxas.

Às medidas acima dispostas, por vezes contestadas por seu 
caráter desenvolvimentista, somaram-se outras em busca de 

maior resolutividade; com o que individualizar alguma medida 
como proeminente não seria adequado. Porém, a instalação da 
Sala de Atendimento Integrado se nos apresenta emblemática 

para o propósito desta obra. 
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No artigo “Novos tempos com menos burocracia”, publicado 
no dia 24 de maio de 2018, a secretária de Estado e presidente 

da FEPAM, Ana Pellini, sintetiza o resultado dos esforços 
empreendidos: “A burocracia é um estigma da sociedade 

moderna. Serviços públicos ineficientes, morosidade e má gestão 
são fantasmas que ainda assombram o povo gaúcho. O Rio 

Grande do Sul atravessou tempos difíceis, de atraso e retrocesso, 
mas agora estamos vivendo uma nova realidade. E o meio 

ambiente é propulsor dessa transformação.

Em 2014, o Estado tinha 12,7 mil processos na fila por uma 
análise técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(Fepam). Imagine você: 12,7 mil empreendedores à espera de um 
aval do Poder Público para investir no Estado. Hoje, são cerca 

de quatro mil pedidos que aguardam por uma licença ambiental. 
Uma redução de 67% no estoque. Isso foi possível graças à 

adoção de um novo modelo de gestão, pautado sob os pilares da 
agilidade, da transparência e da segurança jurídica.

O Sistema Online de Licenciamento (SOL), considerado uma 
revolução no RS, diminuiu o tempo de análise dos processos de 
900 para 90 dias. Eliminou o papel, reduziu custos, padronizou 

procedimentos e agregou transparência. E o melhor de tudo: 
sem causar nenhum prejuízo ao meio ambiente.

Estamos permitindo que o empreendedor faça o seu trabalho e, com 
isso, dando condições para que o Estado se desenvolva. Estimular 
o crescimento econômico com sustentabilidade é o que melhora a 

qualidade de vida das pessoas.

Não se protege o meio ambiente com burocracia. Para 
preservar, é preciso fiscalização. Em 2017, a Fepam bateu 

recorde na arrecadação de multas ambientais. A receita cresceu 
13,8% em relação ao ano anterior, chegando a R$ 5,3 milhões. 

E esses valores foram revertidos em ações de preservação de 
unidades de conservação.

Portanto, fica aqui um alerta: os fantasmas foram embora, e 
aquele velho argumento de que a demora no licenciamento 

impedia novos investimentos não se sustenta mais. A burocracia 

DESCENTRALIZAÇÃO
Em consonância com o que dispõe a Constituição Brasileira, o 

Rio Grande do Sul, com a aprovação do Código Estadual do Meio 
Ambiente, através da Lei n° 11.520, de 3 de agosto de 2000, pro-
porcionou aos municípios a corresponsabilização pelo licencia-
mento ambiental. Contudo, ações anteriores de descentralização 
colocaram o Rio Grande do Sul na linha do pioneirismo.

Em julho de 1994 ocorreu o I Seminário Sobre Gestão Públi-
ca, que tratou da descentralização das ações de meio ambiente. No 
mesmo ano ocorreram tratativas entre a Unidade de Saúde e Meio 
Ambiente da FAMURGS e a FEPAM nesse sentido. Formou-se a 
condição básica para o início do processo de assinatura de delega-
ção de competência. Assinaram o convênio geral com a FEPAM os 
municípios de Estância Velha (1995), Igrejinha e Guaíba (1996), 
Ijuí, Triunfo e Santa Cruz do Sul (1997), Lajeado, Novo Hamburgo, 
Sapiranga e Alegrete (1998). O primeiro convênio de cooperação 
em ações de meio ambiente foi assinado pela diretora-presidente 
Verena Nygaard, entre a FEPAM e a Prefeitura de Estância Velha, 
em 2 de outubro de 1995.

ambiental já não é mais entrave para o desenvolvimento 
do nosso Estado”

(http://www.sema.rs.gov.br/novos-tempos-com-menos-
burocracia).

Em recente estudo, compreendendo o período entre janeiro 
de 2015 e abril de 2018, Volquind et alii (2019) contribuem 
na compreensão da evolução dos indicadores no processo de 
licenciamento ambiental realizado pela FEPAM. Os autores 
identificaram 18 medidas de caráter administrativo, análise 

técnica, organização do acervo de processos e de procedimentos 
gerenciais, que teriam contribuído na redução da quantidade de 
processos administrativos sem a devida tomada de decisão e na 

qualificação do serviço público prestado à sociedade.
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Convênio de Cooperação em Ações de Meio Ambiente, celebrado entre 
a Fepam e o Município de Estância Velha, em 2 de outubro de 1995.
(Fonte: Biblioteca da FEPAM)
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Engenheiro civil Valtemir Bruno 
Goldmeyer, que atuou em diferentes 
instituições de gestão ambiental, tendo 
presidido o CONSEMA – Conselho 
Estadual de Meio Ambiente do RS (2005 
e 2007). Atualmente exerce suas funções 
na SMAM em Porto Alegre.

Atuante no processo de municipalização, o engenheiro ci-
vil Valtemir Goldmeyer nos situa: “O marco foi o Termo de 
Cooperação Técnica entre FAMURS x Governo do Estado assi-
nado pelo governador Brito em Capão da Canoa, em fevereiro 
de 1995. Desse ato inicialmente decorreram 11 convênios de 
delegação com municípios como Estância Velha, Lajeado, Uru-
guaiana, Triunfo entre outros, e tudo isso antes da Resolução 
CONAMA 237, votada só no final de 1997. A gestão local tem, 
entre inúmeras coisas positivas,  gerado cultura ambiental local, 
com inúmeros técnicos trabalhando nos municípios. Só por isso 
já deu certo” (Informação por e-mail, 2017).

A descentralização das ações ambientais incluiu o licenciamen-
to e fiscalização das atividades de impacto local, previamente lis-
tadas. A Resolução CONAMA 237/97, de 19 de novembro de 
1977, define em seu artigo sexto a competência do licenciamen-
to de atividades de impacto local aos municípios. A Constituição 
Brasileira de 1988, em seu artigo 23, estabeleceu a competência 
legal dos municípios quanto ao licenciamento ambiental naquilo 
que é considerado de impacto local. 

Com os municípios de Bagé, Canoas, Caxias do Sul, Lajeado, 
Porto Alegre, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa 
Maria, Santana do Livramento, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e 
Uruguaiana, a FEPAM firmou convênio de delegação de compe-
tência em licenciamento e fiscalização para atividades definidas 
como de impacto supralocal. Os 13 municípios, além de licenciar e 

fiscalizar atividades de impacto local, atuam no tocante às listadas 
em tabelas conforme habilitação conveniada. Termos aditivos aos 
convênios de delegação de competência em ações do meio ambien-
te foram celebrados entre as prefeituras e a FEPAM, como o Ter-
mo Aditivo 1 33 de outubro de 2007, assinado entre a municipa-
lidade de Santa Cruz do Sul e a diretora-presidente da Fundação, 
Ana Maria Pellini. Convênios foram revistos e firmados. Já sob a 
preconização da Resolução 372, de 2018, o município de Gravataí 
encontra-se conveniado.

A SEMA e a FEPAM, em 30 de março de 2001, lançaram o 
programa de Gestão Compartilhada, que permitia que as prefei-
turas assumissem a gestão das questões de impacto local. Durante 
o ano de 2002, ocorreram encontros regionais relacionados com 
o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada Estado/Muni-
cípio. Três documentos foram gerados para instrumentalizar essa 
iniciativa: Elaboração de Plano Municipal de Meio Ambiente; 
Fundamentação para a Gestão Ambiental Compartilhada e Ges-
tão Financeira por Fundos. 

Conforme Cláudio Dilda, 

A Resolução CONAMA 237/97 e as Resoluções CONSE-
MA 05/98 e 004/2000 consagraram os princípios constitu-
cionais da competência concorrente da União, dos estados, 
dos municípios e do Distrito Federal, e definiram o âmbito 
de atuação do município na efetivação da gestão ambien-
tal municipal: licenciamento das atividades e empreendi-
mentos efetivos ou potencialmente poluidores/causadores 
de impactos ambientais e usuários de recursos ambientais, 
enquadrados como de impacto local. [...] Trata-se de uma 
nova época para a gestão do meio ambiente, com amplas 
possibilidades de avanço, pois, sendo no município que “as 
coisas” acontecem, a externalização da vontade e decisão 
políticas através da formulação e da consolidação de polí-
ticas ambientais municipais e sua implantação oportuniza 
maior eficácia na gestão do meio ambiente local, apesar 
dos riscos. Mas não deverão ser maiores que os atuais, 
considerando que Estado e União são, na verdade, entes 
distantes, embora indispensáveis como partes integrantes 
que são do Sistema Nacional de Meio Ambiente (DILDA, 
2002, p. 5). 
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Em cerimônia no Palácio Piratini, em 5 de junho de 2003, data 
comemorativa do dia mundial do meio ambiente, foi instituído o 
Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA (RIO GRANDE 
DO SUL, 2006). 

A resolução CONSEMA 167/2007 dispõe sobre a qualificação 
do licenciamento ambiental dos empreendimentos e das atividades 
consideradas como de impacto local, no âmbito do Rio Grande do 
Sul. Providenciada a documentação pelo município que pretende a 
habilitação pelo SIGA, esta segue para a SEMA, que a encaminha 
para apreciação e deliberação do CONSEMA. 

Deve ser realçada a interface que o SIGA permitia com as asso-
ciações e consórcios municipais, Coredes, Comitês de Bacia Hidro-
gráfica, entidades organizadas da sociedade civil, ONGs e univer-
sidades, operando como um instrumento de integração de órgãos 
públicos e da sociedade para a gestão compartilhada da política 
pública ambiental. Em meados de 2009, o número de cidades in-
tegradas ao Siga chegava a 228, num conjunto de 496 municípios. 
Entre 2003 e 2008, mais de 90 mil licenças foram emitidas pelo 
sistema. Em 2003 foram 13 mil, chegando a 25 mil em 2007 – nú-
mero que se manteve, de forma aproximada, nos anos seguintes. A 
competência municipal pelo licenciamento ambiental está limitada 
às atividades e aos empreendimentos de impacto ambiental local e 
àquelas delegadas por convênio firmado com os órgãos ambientais 
institucionalizados. Conforme levantamento realizado em 2004, 
os estudos apontavam que 64% das solicitações de licenças junto 
à FEPAM se enquadravam, pelo seu porte e potencial poluidor, nas 
atividades de impacto local.

O SIGA seria substituído pelo formato cooperativo definido 
pela Resolução 140, de 8 de dezembro de 2011. Em síntese, a 
Resolução 140 prevê que o licenciamento ambiental deva ser re-
alizado por um único ente, que igualmente se responsabiliza pela 
fiscalização da efetividade da licença. Conforme Burmann (2012, 
p. 360), se 

Dentro da lógica estabelecida pelo SIGA, o município ne-
cessitava ter órgão ambiental, fundo municipal, lei da polí-
tica municipal de meio ambiente, plano ambiental e plano 
diretor, como requisitos para estar apto ao licenciamento 
ambiental, a partir da edição da LC n° 140/11 os requisitos 
passaram simplesmente a ser órgão ambiental e conselho 

municipal de meio ambiente. Nota-se claramente que dimi-
nuíram os requisitos para a realização do licenciamento de 
interesse local, o que poderá ocasionar uma redução na qua-
lidade do licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul.

Dos 497 municípios gaúchos, no fim de 2012, apenas 12 ha-
viam manifestado sua condição de não licenciadores de atividades 
locais, em razão de ainda não possuírem equipe técnica suficiente 
– o que é uma das exigências para que os municípios possam se 
habilitar.

Em maio de 2013 foi tornado público o levantamento reali-
zado sobre licenciamento ambiental municipal, via questionários 
enviados, entre setembro de 2012 e janeiro de 2013, a todos os 
municípios gaúchos pelo Tribunal de Contas do Estado (2013), 
que retratou o seguinte quadro:

– dos 497 municípios do Estado, 465 afirmam dispor de órgãos 
ambientais locais, como secretarias, departamentos ou diretorias. 
Sobressaem os municípios que dispõem de secretarias (289), segui-
dos dos que atuam através de departamentos (154);

– 412 municípios dispõem de legislação municipal que regra o 
licenciamento, enquanto 429 afirmam ter seu Conselho Municipal 
de Meio Ambiente;

– 275 municípios dispõem de equipe própria para licenciamen-
tos, totalizando 802 servidores próprios, e 106 prefeituras contra-
tam empresas ou profissionais para elaborar pareceres técnicos. A 
grande maioria dos municípios, 363, têm menos de cinco servido-
res na área ambiental. 3.112 servidores atuam na área ambiental;

– 389 municípios informaram que realizam as tarefas de licen-
ciamento ambiental, emitindo 43.051 mil licenças em 2011, de um 
total de 50.374 solicitações; 

– 108 asseguram não exercer poder de fiscalização sobre as 
atividades de impacto local. Destes, 33 emitem licenças, mas não 
fiscalizam o que foi licenciado.

Segundo o professor do curso de Biologia da UFRGS, Paulo 
Brack: “Em geral, a estrutura das prefeituras é precária e a pres-
são pela liberação das licenças é muito grande. Não há controle 
e, quando há, muitas vezes é ineficaz” (ZERO HORA, 2013, p. 
6), enquanto para o presidente da Famurs, Ary Vanazzi, “antes, 
o Estado levava três anos para aparecer na cidade e liberar uma 
licença. Hoje mudou. Há deficiências, mas há interesse em melho-
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rar” (ZERO HORA, 2013, p. 6). 
O programa de assessoramento aos municípios, denominado 

de PAM, criado pela Portaria n° 43/95, de 7 de fevereiro de 1995, 
assinada pela diretora-presidente da FEPAM, Verena Nygaard, 
vincula-se à Assessoria de Gestão Ambiental (AGE) da SEMA e 
atua na interface das relações entre a SEMA/FEPAM e os municí-
pios. Tem em Aline Lima Bettio sua coordenadora, que de pron-
to define: “Não somos corregedores dos municípios”. Sua vida 
profissional está intimamente ligada aos municípios. Foi assim 
quando exerceu suas atividades no Projeto Mercocidades, na an-
tiga SECAR (Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos 
e Cooperação Internacional), rede que congrega as prefeituras na 
relação com o Mercosul, com a URBAL, rede de cooperação finan-
ceira e técnica das cidades europeias com as da América Latina. 
No período em que esteve na Assembleia Legislativa, trabalhou na 
Comissão do Mercosul e Relações Institucionais. Contudo, foi no 
final de 2009 que aprofundou sua relação com o meio ambiente, 
quando, atuando na Secretaria de Justiça do Estado, contribuiu 
para medir o índice de efetividade social em projetos da rede de 
parceria social. Nesse mesmo período, participou do cadastra-
mento da população alojada irregularmente em Áreas de Proteção 
Permanente, num projeto da Secretaria com a Metroplan, no mu-
nicípio de Charqueadas.  

Em 2001, mais precisamente em maio, passou a coordenar o 
PAM. Aline avalia que havia se perdido um contato maior com os 
municípios, em razão da grande demanda por licenciamentos que 
absorvia a FEPAM e pela forma complexa de credenciamento do 
Sistema Integrado de gestão Ambiental (SIGA). 

Com a Lei 140, o Estado atravessa uma segunda onda de 
municipalização. Até então tínhamos 294 municípios ha-
bilitados para exercerem os licenciamentos de atividades 
de impacto local. Agora todos podem licenciar. Até agora, 
apenas 12 municípios se manifestaram momentaneamente 
impedidos de fazê-lo. A transversalidade e a sustentabilida-
de, tão propaladas, soam como um barulho vazio, se não 
se conhecer de fato o meio ambiente. Só conceitos não bas-
tam. Não é possível gerenciar com qualidade e resultado o 
que pouco se conhece. Além de conhecer melhor, precisa-
mos partir para uma relação com os municípios, em que a 

FEPAM se posicione antes como cooperadora e orientado-
ra do que fiscalizadora, embora isso também deva ser feito. 
Importa qualificar as municipalidades, incluindo nisso a 
erradicação efetiva da pobreza. Acredito que uma tarefa 
importante da FEPAM seja a de revisar anualmente a rela-
ção das atividades de impacto local, propondo ao CONSE-
MA a constante e permanente revisão e, por conseguinte, 
interação com os municípios (Informação verbal, 2013).

Cabe lembrar iniciativas anteriores, como a datada de 4 de 
abril de 2003, quando ocorrera a formação de um grupo de tra-
balho, designado por Portaria, que pretendia rever o licencia-
mento ambiental, integrando as interfaces da FEPAM, DEFAP e 
DRH. À época, José Ricardo Druck Sanberg, diretor de Contro-
le da FEPAM, explicou que “o empreendedor que busca licença 
prévia precisa procurar primeiro o DRH, depois a FEPAM e por 
último o DEFAP, caso haja necessidade de fazer desmatamen-
to no local” (NOTÍCIAS AMBIENTAIS, 2003). Enquanto inte-
grada ao Sistema Ambiental, torna-se abrangente a atuação da 
FEPAM, o que foi percebido por Sanberg, geólogo que veio a se 
aposentar em fevereiro de 2013. Ele foi o primeiro chefe da Divi-
são de Mineração (DMIN), organismo que surgiu em função das 
Resoluções nº 9 e 10 do CONAMA, de 6 de dezembro de 1990. 
Resolução que definiu a classificação dos minerais em classes. O 
geólogo formado na UFRGS, que havia iniciado sua vida profis-
sional na Nuclebras, no Rio de Janeiro, e obtido aprovação como 
bolsista junto ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS 
(o que viabilizou a realização de seu mestrado), guardou suas 
melhores forças e dedicação para os 31 anos de atividade ininter-
rupta na área ambiental pública do Estado.

Entretanto, um passo importante foi dado em 2012. A portaria 
conjunta SEMA/FEPAM/FZB n° 99. de 12 de dezembro de 2012, 
ilustra documentalmente o esforço de se promover uma integração 
maior de seus diferentes órgãos. Considerando a necessidade de 
integrar os recursos humanos e materiais no âmbito da transver-
salidade das questões ambientais e no alinhamento público de se 
trabalhar por um só órgão e uma só política, objetivando melhor 
acesso dos usuários aos serviços ambientais, a portaria determina 
que a estrutura administrativa será utilizada de forma conjunta 
pelos servidores lotados, bem como será designado um coordena-
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dor do Balcão. Até então, havia coordenações conforme os órgãos 
instalados. O servidor da FEPAM só poderia usar os veículos da 
Fundação e não do DEFAP, o que valia também para os equipa-
mentos. Assinada por Hélio Corbellini, secretário de Estado do 
Meio Ambiente, Carlos Fernando Niedersberg, diretor-presidente 
da FEPAM e Arlete Ieda Pasqualetto, presidente da FZB, a porta-
ria sinaliza para um ajustamento de todas as unidades congrega-
das pela SEMA. 

A Portaria 99, de 12 de dezembro de 2012, integra-se ao pro-
posto pela então secretária de Estado do Meio Ambiente, Jussara 
Cony, em seminário no fim de abril de 2011, quando apresentou 
a iniciativa governamental de “Um só órgão, uma só política”. 
Em 10 de junho de 2011, a secretária Jussara assinou seis porta-
rias de criação de Comitês Integrados dos órgãos ambientais do 
Rio Grande do Sul, juntamente com os diretores-presidentes das 
fundações vinculadas. Pela FEPAM assinou o sr. Fernando Nieder-
sberg e pela FZB, a sra. Arlete Pasqualetto.

Berfran Rosado, ex-secretário estadual do Meio Ambiente, no 
editorial da FEPAM em Revista de 2010, assegura que:

Em sua política de compartilhamento do poder com os mu-
nicípios e com a sociedade, o governo Yeda Crusius tem 
dedicado especial atenção à municipalização da gestão am-
biental e à descentralização dos procedimentos de licencia-
mento. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) 
conseguiu, recentemente, atingir 496 municípios gaúchos, 
dos quais 254 já estão procedendo a sua gestão ambiental 
e os demais encontram-se em processo na Secretaria. [...] 
A descentralização das políticas ambientais, com ênfase na 
gestão ambiental compartilhada, qualifica o controle am-
biental e os gestores e técnicos municipais, que têm recebi-
do do excelente quadro funcional da FEPAM e da SEMA o 
conhecimento que os habilita a exercerem suas funções no 
âmbito dos municípios. Esses gestores e técnicos locais têm 
constituído uma poderosa rede pública de sustentabilida-
de, que conta com mais de três mil pessoas trabalhando em 
favor do ambiente (ROSADO, 2010, p. 3).

Não há, porém, unanimidade de pensamento acerca da des-
centralização, especialmente quando se trata da municipalização. 

Vera Beatriz Duso, servidora da FEPAM, vê  inadequação no pro-
cesso e considera a municipalização, da forma universalizada que 
vem ocorrendo, uma temeridade. 

Hoje tem legislação para tudo. Estamos na fase que se pre-
cisa de fiscalização. Me preocupa muito a municipalização 
que vem ocorrendo. Como é que os municípios vão fiscali-
zar? A si mesmos? Licenciar já não basta, precisa-se cobrar 
o que foi exigido na licença. Não se pode perder de vista 
que a licença, na verdade, é uma autorização que diz até 
onde o demandante pode intervir na natureza (Informação 
verbal, 2014).

Cláudio Dilda, então secretário da SMAM (Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de Porto Alegre), entende que:

A SEMA/FEPAM está no momento de ser a grande pro-
positora de políticas ambientais para o RS, supervisora, 
orientadora e até mesmo fiscalizadora, licenciando os 
grandes projetos, deixando para os municípios a função 
do licenciamento em geral. A consolidação da SEMA 
como órgão gestor no contexto do sistema e da FEPAM e 
FZB como braços técnicos é o desafio que ainda persiste. 
O gestor público tem por dever acompanhar o seu tempo 
e ao mesmo tempo perceber tendências e, percebendo-as, 
antecipar-se a elas, porque assim se estará fazendo planeja-
mento (Informação verbal, 2013).

Torna-se oportuno termos presente a visão da FAMURS acerca 
da descentralização das ações de meio ambiente. Com o que apre-
sentamos a seguir, na forma de entrevista – concedida em maio de 
2018 –, a manifestação da dra. Marion Luiza Heinrich, assessora 
técnica da FAMURS, advogada, especialista em Direito Público e 
Gestão Ambiental e Economia Sustentável. 

A FAMURS tem se constituído em aliada da FEPAM e pionei-
ra nas tratativas de descentralização das ações de meio ambien-
te. A partir do convênio entre o município de Estância Velha e a 
FEPAM, em 1995, o processo da municipalização tomou alento. 
Por congregar os 497 municípios gaúchos e suas 27 associações, 
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como a FAMURS avalia a trajetória descentralizadora da gestão 
ambiental pública no Rio Grande do Sul?

Marion Luiza Heinrich – A Lei 6.938, de 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já reconhecia o 
Município como parte integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) e, junto com os demais entes federados, 
responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, a pro-
teção do meio ambiente foi incluída entre as competências comuns 
dos entes federados, com ênfase para o que se convencionou cha-
mar de federalismo cooperativo, reafirmando a competência mu-
nicipal. A mesma Carta trouxe de forma expressa a autonomia 
dos municípios quando tratou da Organização Político-Adminis-
trativa da República Federativa do Brasil, caracterizando a não 
subordinação do governo municipal às esferas federal e estadual 
quando no desempenho de suas atribuições. 

Diante desse contexto e mesmo na falta de regulamentação 
que fixasse normas de cooperação entre a União, Estados, Dis-
trito Federal e municípios, o Estado do Rio Grande do Sul tor-
nou-se precursor na descentralização da gestão ambiental. Isso 
possibilitou que os municípios exercessem as suas atribuições 
perante o atendimento de requisitos mínimos, como a criação de 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente, além da necessidade de terem à disposição 
profissionais habilitados. 

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS) sempre reforçou o seu compromisso institucional 
de defender a autonomia do ente municipal e a sua atuação na 
área ambiental, buscando trabalhar de forma alinhada com a Fun-
dação de Proteção Ambiental Henrique Roessler (FEPAM) e com 
a Secretaria de Meio Ambiente. Esse esforço conjunto, durante 
toda a trajetória de descentralização, possibilitou a estruturação, 
a capacitação e o fortalecimento dos órgãos municipais de meio 
ambiente e hoje demonstra claramente que os objetivos propos-
tos estão sendo alcançados. A gestão compartilhada trouxe mais 
agilidade na liberação das licenças ambientais, a diminuição de 
custos para os empreendedores, a efetividade na fiscalização das 
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 
naturais e a integração da questão ambiental às políticas públicas 
desenvolvidas em âmbito local.

Com a assunção da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezem-
bro de 2011, e a atual Resolução CONSEMA nº 372/2018, os 
municípios se percebem crescentemente habilitados e corresponsá-
veis pela gestão ambiental?

A Lei Complementar 140/2011 regulamentou o art. 23 da 
Constituição Federal e fixou normas de cooperação entre os entes 
federados, definindo as competências administrativas dos muni-
cípios, dentre elas as de formular, executar e fazer cumprir a Po-
lítica Municipal de Meio Ambiente e promover o licenciamento 
ambiental das atividades consideradas de impacto local, conforme 
tipologias definidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. 
Porém, os municípios do Rio Grande do Sul, desde a década de 90, 
tiveram a oportunidade de exercer a sua competência, mediante 
habilitação conferida pelo Estado, sendo vistos a partir de então 
como corresponsáveis pela gestão ambiental. O Conselho Estadu-
al de Meio Ambiente já elencava as atividades consideradas de im-
pacto local, licenciáveis nos municípios, através de resoluções que 
foram sendo atualizadas aos poucos. Com a edição da Resolução 
CONSEMA 372/2018, que dispõe sobre os empreendimentos e 
atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado, desta-
cadas aquelas de impacto local, aproximadamente 70 atividades 
foram readequadas e terão portes maiores licenciados nos mu-
nicípios, aumentando a responsabilidade dos gestores e técnicos 
das Secretarias e Departamentos Municipais de Meio Ambiente. 
No entanto, é importante salientar que a Resolução também es-
tabeleceu regras de gestão compartilhada, com o intuito de evi-
tar a emissão de mais de uma licença por empreendimento ou a 
chamada “quebra” do licenciamento ambiental, quando parte do 
empreendimento é licenciada pelo Estado e outra pelo Município. 
Além disso, cerca de 112 atividades terão o porte mínimo isento de 
licenciamento e 46 terão todos os portes isentos, ou seja, estarão 
dispensadas de licenciamento ambiental, a não ser que os muni-
cípios o exijam, através de regramento específico, diante de suas 
peculiaridades locais.

Os municípios se percebem adequadamente inseridos no Siste-
ma Estadual de Proteção Ambiental?

O Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA) é cons-
tituído pelos órgãos e entidades estaduais e municipais, pelas fun-
dações instituídas pelo Poder Público responsáveis pela pesquisa 
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em recursos naturais, proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
pelo planejamento, controle e fiscalização das atividades que afe-
tam o meio ambiente e pela elaboração e aplicação das normas a 
ele pertinentes e pelas organizações não governamentais. Ele deve 
funcionar com base nos princípios da descentralização e do plane-
jamento integrado, motivo pelo qual se faz necessária a inserção 
dos municípios. 

A gestão compartilhada vem sendo aperfeiçoada ao longo dos 
anos no Estado do Rio Grande do Sul. A participação cada vez 
maior dos municípios, seja através da descentralização ou como 
parte integrante de projetos estaduais, tem contribuído para que 
estes se percebam incluídos no sistema. A FAMURS, enquanto 
representante dos 497 municípios, sempre buscou trabalhar de 
forma conjunta com o Estado, através da criação de programas 
de capacitação de gestores e técnicos municipais, da elaboração 
de normas que visam à uniformização de procedimentos no licen-
ciamento ambiental, de convênios de delegação de competência e 
outros instrumentos. Porém, não podemos esquecer que a gestão 
ambiental vai além do licenciamento e da fiscalização. Também 
devemos pensar em uma política integrada quando tratamos do 
gerenciamento de resíduos sólidos, do saneamento básico, da pro-
teção e preservação da biodiversidade, além de tantos outros as-
pectos ligados à temática ambiental.

A descentralização pode, ainda que eventualmente, conduzir 
para a fragmentação da gestão ambiental pública?

A Lei 6.938/1981, que institui a Política Nacional de Meio 
Ambiente, já previa um sistema descentralizado de gestão am-
biental no Brasil, através do Sistema Nacional de Meio Ambien-
te (SISNAMA). Em 1988, a Constituição Federal definiu ser de 
competência comum dos entes federados a proteção das paisa-
gens naturais notáveis, a proteção do meio ambiente, o comba-
te à poluição em qualquer de suas formas e a preservação das 
florestas, da fauna e da flora. Foram anos de intensos debates 
e conflitos de competência existentes, até a publicação da Lei 
Complementar 140/2011, que fixou normas de cooperação en-
tre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios para 
a gestão ambiental, e trouxe de forma expressa, como um dos 
objetivos do exercício da competência comum, a promoção da 
gestão descentralizada, democrática e eficiente. 

Considerando que estamos tratando de um interesse difuso e 
que cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender 
e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações, a descentralização, com uma políti-
ca de cooperação preestabelecida, torna-se imprescindível, mesmo 
que possam eventualmente ocorrer algumas distorções. 

Os obstáculos e a visão centralizadora ainda persistem em alguns 
casos, o que pode acabar gerando uma certa fragmentação. Porém, 
acredito que, com as atribuições dos entes federados bem definidas, a 
gestão ambiental pública tende a caminhar no sentido oposto.

Como está a relação entre os Comitês de Bacia Hidrográfica e 
os municípios?

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos adotou as bacias hi-
drográficas como unidades básicas de planejamento e gestão, ob-
servados os aspectos de usos e ocupação do solo, com vistas a 
promover a melhoria de qualidade dos recursos hídricos e regular 
o abastecimento de água às populações urbanas e rurais, às indús-
trias e aos estabelecimentos agrícolas. Embora a água seja um bem 
público de domínio do Estado e gerido por este, cabe ao Municí-
pio, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano. Portanto, deveria haver uma interação entre os ór-
gãos municipais e as bacias hidrográficas, que, hoje se sabe, é bas-
tante tímida ou mesmo inexistente. Os municípios sequer têm re-
presentação no Conselho de Recursos Hídricos do Estado (CRH), 
instância deliberativa superior do Sistema de Recursos Hídricos. 
Cabe destacar que a FAMURS realizou nos últimos anos reuniões 
com o Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias, bem como o incluiu 
na programação do encontro anual do Conselho dos Dirigentes 
Municipais de Meio Ambiente (CONDIMMA), com intuito de 
buscar essa integração, que entendo necessária e positiva.

Quais as proposições que a FAMURS apresenta no sentido de 
aperfeiçoar a gestão ambiental municipalizada?

É preciso que a credibilidade dos entes federados seja resgatada 
e os serviços públicos sejam prestados com qualidade e de forma 
eficiente. Nesse sentido, consideramos como primordial capacitar 
os técnicos e gestores das Secretarias e Departamentos Municipais 
de Meio Ambiente, através de cursos, treinamentos e orientações, o 
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que temos buscado realizar através da nossa Escola de Gestão Públi-
ca e de seminários feitos em parceria com a SEMA/FEPAM e demais 
instituições que possuem interfaces com a questão ambiental.

Ainda em relação à estrutura administrativa, como a maioria 
dos municípios do Estado é de pequeno porte, torna-se inviável 
manter uma equipe técnica multidisciplinar, muitas vezes necessá-
ria para análise dos processos de licenciamento ambiental. Assim, 
temos apontado a figura dos consórcios públicos como solução 
adequada para auxiliar os municípios na gestão ambiental, sendo 
também uma saída para o cumprimento das diversas obrigações 
que lhes são impostas, sem o aporte de recursos financeiros, já que 
podem assegurar a execução de políticas públicas e permitir uma 
economia de escala.

A FAMURS, além de participar de diversos foros de debates, 
onde são discutidas e criadas ações para auxiliar a execução de 
políticas públicas na área ambiental, representa os municípios no 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), onde tam-
bém são apresentadas as demandas municipais, muitas vezes aten-
didas e externadas através da criação de normas, padrões, parâme-
tros e critérios de avaliação, controle, manutenção, recuperação e 
melhoria da qualidade do meio ambiente.

Os municípios encontram-se adequadamente estruturados para 
exercer a gestão ambiental?

Com a publicação da Resolução CONSEMA 288/2014, que 
definiu as atividades consideradas de impacto local no Estado do 
Rio Grande do Sul, passou a ser exigida dos municípios uma estru-
tura mínima, composta de técnicos próprios ou consórcio, devida-
mente habilitados em meio físico e biótico, e em número compa-
tível com a demanda das ações administrativas de licenciamento e 
fiscalização ambiental. É necessário ter em seu quadro um licencia-
dor habilitado e um fiscal concursado. Ainda ficou definido que, 
caso não seja disponibilizada essa estrutura, incluída a existência 
de Conselho Municipal de Meio Ambiente e de fiscal concursado, 
o Município tem o dever de comunicar o Órgão Estadual de Meio 
Ambiente, para fins do exercício da competência supletiva. Tal 
regramento ficou mantido, com a publicação da nova Resolução 
CONSEMA 372/2018. 

Em pesquisa realizada pela FAMURS no ano de 2016, elabora-
da com o objetivo de promover o levantamento das estruturas ad-

ministrativas dos órgãos municipais de meio ambiente, no que se 
refere aos quadros técnicos, das 377 prefeituras que responderam 
aos questionamentos, 348 (92%) afirmaram possuir órgão am-
biental capacitado, conforme a Resolução CONSEMA 288/2014. 
Ademais, conforme informação da Secretaria do Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (SEMA), apenas nove nunicípios comu-
nicaram o não atendimento das exigências mínimas para o licen-
ciamento das atividades de impacto local. Isso demonstra que já 
houve um avanço significativo, mesmo que ainda haja inconsistên-
cias e necessidade do aperfeiçoamento da gestão.

Dra. Marion Luiza Heinrich,
assessora técnica da FAMURS.
Advogada, especialista em Direito 
Público, Gestão Ambiental e 
Economia Sustentável.
(Foto de Marion L. Heinrich)

Inseridos no âmbito da regionalização situam-se os Balcões 
Unificados. Os balcões procuram integrar as licenças emitidas 
pelos diferentes órgãos, como FEPAM, Departamento de Flores-
tas e Áreas Protegidas e Recursos Hídricos.

 

BALCÕES DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL UNIFICADOS 

Os municípios gaúchos encontram-se referenciados aos Bal-
cões regionais, sediados em nove cidades: Alegrete, Passo Fundo, 
Pelotas, Santa Rosa, Tramandaí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, 
Caxias do Sul e Porto Alegre.
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Figura 32: Mapa das Regionais da FEPAM/RS (2012).
(Fonte: arquivo da FEPAM)

A orientação aos usuários dos serviços públicos de sua área 
de sua competência, a análise de caráter técnico e recepção 
em protocolo único das demandas, bem como, em caráter 
preferencial, atribuições plenas e solidariamente exercidas 
pelos seus servidores, para o licenciamento ambiental, flo-
restal e outorga de recursos hídricos, permissões e demais 
processos sobre intervenções do meio ambiente da região. 
Parágrafo único: A documentação legal que resulte do 
exercício das atribuições previstas neste artigo será expedi-
da em documento único (RIO GRANDE DO SUL, 2008). 

Decretos semelhantes instituíram os demais Balcões Unifica-
dos, que se encontram vinculados ao Gabinete da Presidência. A 
integração dos Balcões com a sede ocorre nas diversas instâncias 
da SEMA/FEPAM. Quanto às questões administrativas, o suporte 
é dado pela Diretoria Administrativa, enquanto no atinente aos 
assuntos de ordem técnica, o mesmo se dá com a Diretoria Téc-
nica. 

A bióloga Alessandra de Quadros coordenou uma das regio-
nais, o Balcão de Licenciamento Ambiental Unificado de Santa 
Cruz do Sul. Contratada em abril de 2011, Alessandra relata que:

Em março de 2011, fomos chamados a Porto Alegre (sede 
da FEPAM e SEMA) para uma capacitação dos coordena-
dores dos Balcões de Licenciamento Ambiental Unificado 
do Rio Grande do Sul. Estavam presentes: Alessandra (co-
ord. BLAU Sta. Cruz); Lúcio (coord. BLAU Santa Maria); 
Rafael Ücker Brahm  (coord. BLAU Pelotas); José Padi-
lha (coord. BLAU Santa Rosa) e Pitter (coord. Rio Gran-
de). Passamos uma semana juntos, o que foi gratificante 
e essencial para todos, até para termos ideia do que nos 
esperava. Mais tarde, em abril foi nomeada uma colega 
nova, a Kiara (coord. Caxias do Sul). Levamos um bom 
tempo e inúmeros encontros e reuniões até entender o que 
era SEMA, DEFAP, FEPAM, DRH. O que eram os Balcões 
então? Inacreditáveis as concepções que existiam. Surpre-
endente é que para ninguém da Casa a ideia de BLAU / 
Balcão era bem esclarecida. Dois anos após, entendemos e 
construímos a concepção e estrutura, a função e definição 

Ao Convênio SEMA/FEPAM de n° 05/2008, firmado entre a 
Secretaria do Meio Ambiente, no âmbito do DEFAP, DRH e FE-
PAM, que teve por objetivo viabilizar a unificação do licenciamen-
to ambiental das atividades e/ou empreendimentos considerados 
real ou potencialmente poluidores, seguiu-se a emissão da Portaria 
SEMA n° 23, de 18 de abril de 2008, que instruiu sobre o dis-
ciplinamento das ações e fluxo de documentos do licenciamento 
ambiental unificado.

Os Balcões foram implantados no intuito de zelar pela prote-
ção ao meio ambiente, integrar recursos humanos e materiais do 
sistema de licenciamento, praticar a transversalidade das questões 
ambientais nas diversas áreas da Administração, evitar decisões e 
ações contraditórias entre si, promover a unificação dos procedi-
mentos, beneficiar a celeridade responsável e harmonizar as ativi-
dades e empreendimentos licenciados e outorgados. É o caso de 
Porto Alegre, cujo balcão foi instituído pelo Decreto Estadual nº 
45.553, de 19 de março de 2008. Constituem atribuições, confor-
me artigo terceiro do Decreto Estadual, do Balcão de Licenciamen-
to Ambiental Unificado de Porto Alegre e Região Metropolitana, 
com sede e coordenação no Município de Porto Alegre, 
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de Balcão. Eles são um braço da SEMA e abrangem fun-
ções da FEPAM, DEFAP e FZB. Esses espaços no interior 
viabilizam e otimizam o acesso da comunidade. É possível 
protocolar processos, tirar dúvidas, realizar vistorias e fis-
calização, receber denúncias, participar de eventos ambien-
tais e executar atividades de educação ambiental, tendo 
como primazia e destaque o atendimento ao público. No 
final de dezembro de 2012 foi elaborada, de forma conjun-
ta, a Portaria 99/2012, que define as funções e atribuições 
dos Balcões.
A partir dessa publicação, os Balcões ganharam mais visi-
bilidade e confiabilidade. Conforme designação, eles são 
chefiados por um coordenador, acabando com outras che-
fias internas e facilitando imensamente o entendimento dos 
servidores do interior do Estado que deverão, desde então, 
dirigir-se apenas a um gestor. Ficou determinado também 
que as agências do DEFAP dentro da jurisdição dos Balcões 
também devem dirigir-se ao coordenador. No RS há 26 
agências do DEFAP. Oito delas encontram-se dentro dos 
Balcões, portanto 18 fora deles, mas que devem se dirigir 
aos mesmos. No Balcão trabalhamos em conjunto SEMA, 
FEPAM e futuramente FZB; na medida do possível realiza-
mos vistorias, atendimentos a denúncias e fiscalização em 
conjunto. No interior recebemos todos os tipos de situa-
ções, processos e denúncias de todas as áreas de atuação 
(mineração, indústrias, supressão de vegetação, silvicultu-
ra, licenciamentos florestais, etc.); nossa atividade não é 
compartimentalizada. Acredito que nós, gestores e servido-
res do interior, possuímos o entendimento deste todo com-
plexo chamado BLAU (Informação verbal, 2014).

Recentemente ocorreu um reposicionamento da FEPAM, no 
que tange à ação das regionais, incentivando-se a atuação harmo-
nizada e integrada, não necessariamente unificada. Contudo, algu-
mas situações acentuam o grau de dificuldades relacionais entre os 
Balcões e a sede.

Emblemática é a condição do Balcão de Licenciamento Am-
biental de Santa Cruz do Sul.

Em função de notícias acerca do possível encerramento do Bal-
cão de Licenciamento Ambiental de Santa Cruz, diversas inicia-

tivas foram tomadas. Uma delas foi a realização, no dia 17 de 
dezembro de 2018, de uma audiência pública na Câmara de Ve-
readores. Na ocasião, os analistas ambientais Eduardo Rodrigo 
Ramos de Santana e Pablo Tadeu Pereira da Silva demonstraram 
o grande significado do Balcão no atendimento dos 65 municípios 
que compõem a territorialidade da Regional. Segundo Eduardo 
Santana: “O Balcão, instalado em 19 de maio de 2008, contribuiu 
muito ao longo dos mais de dez anos para a conservação da bio-
diversidade e para o desenvolvimento econômico sustentável, e na 
descentralização das atividades ambientais junto à comunidade da 
Região Centro do Rio Grande do Sul” (Manifestação pública de 
Eduardo Rodrigo Santana em 17/12/18).

A iniciativa pela manutenção do Balcão de Santa Cruz encon-
trou guarida junto ao Ministério Público e o apoio generalizado, 
tanto da sociedade quanto de suas instituições públicas e priva-
das. No fim de 2018 foi referendada a confirmação de que não 
aconteceria o fechamento da unidade, o que foi mantido também 
no início de 2019. 

Encontro mensal 
dos gerentes 

regionais com 
o chefe do 

Departamento 
de Gestão 

Descentralizada 
da FEPAM, 

Rafael Volquind, 
o primeiro à 

esquerda. Na 
sequência temos: 

Paulo Duarte (gerente da Regional Sul/Pelotas), Eduardo Rodrigo 
Santana (representante da Regional Centro Leste/Santa Cruz do Sul), 
Marco Antônio Tirelli (gerente da Regional da Campanha/Alegrete), 

Caroline Teixeira Moura (representante da Regional do Litoral Norte/
Tramandaí), Gustavo Barancelli (gerente da Regional do Planalto/

Passo Fundo), Claúdia B. Wolff (chefe da DIPLAN), Elenir Linauer 
(gerente da Regional Noroeste/Santa Rosa), José Antônio Mallmann 

(gerente da Regional Central/Santa Maria) e Fábio La Falce Decorato 
(gerente da Regional da Serra/Caxias do Sul). 

(Foto de Jonas Pôncio de Souza, estagiário de Engenharia Ambiental, 
Porto Alegre, 20 de março de 2019)
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V – COLABORADORES

“Não saberíamos explicar exatamente o motivo; apenas 
sentimos que a FEPAM, de uma determinada maneira, for-
ma uma família. Uma grande família.
Com toda a carga simbólica que o termo representa, isso 
significa que entre os servidores existe um elo.Forçoso tam-
bém se faz reconhecer que houve transgressões.
Após o período de crise, cabe à Associação dos Servidores 
da FEPAM exercer seu papel de força agregadora, como 
que a manter uma chama acesa e viva, não somente para o 
congraçamento da corporação, mas sobretudo para a vita-
lidade da missão institucional”(Estevão Segalla, presidente 
da ASFEPAM).
“A cada quatro anos vislumbramos no horizonte sinais de 
mudanças. Mudanças que precisamos ter o discernimen-
to para entendê-las e saber como nos posicionar. Mudam 
os ares, mudam olhares, mudam pessoas, mudam lugares, 
mas não muda a nossa essência. A mudança faz parte do 
nosso dia a dia. Ela exercita nossa capacidade de fazer o 
velho de uma nova maneira. E por falar em mudança, cá 
estamos nos perguntando: vamos nos mudar? Tenho como 
inevitável e necessário que ocorra a mudança da sede da 
FEPAM. Torço por uma sede própria, do Estado, local 
onde fincaremos os pés e por lá permaneceremos por lon-
go tempo. Anseio por uma sede adequada em espaço e es-
trutura, que comporte as necessidades de hoje sem deixar 
de planejar o futuro. As alternativas estão aí. Precisamos 
agarrar a melhor” (Almir Azeredo Ramos Júnior, diretor 
administrativo da FEPAM).

 
Desde os tempos da instalação dos primeiros organismos de 

controle da poluição, passando pela Coordenadoria, depois DMA, 
chegando à FEPAM, tem-se constituído em notória dificuldade o 
pequeno número de servidores frente às demandas que se impu-
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bém oportunizou uma apresentação pelos pesquisadores da 
Universidade do projeto MAPBiomas, uma iniciativa multi-
-institucional de mapeamento anual da cobertura e uso do 
solo do país, sendo possível avaliar perspectivas de continui-
dade do monitoramento da biodiversidade a partir de aná-
lises temporais automatizadas. O monitoramento ambiental 
é um dos instrumentos da Política Estadual do Meio Am-
biente prevista no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 
Estadual n° 11.520/2000). Também é reconhecido pela Lei 
Estadual n° 13.601/2011 como atribuição da SEMA, à qual 
compete promover o diagnóstico, monitoramento e divul-
gação da qualidade do meio ambiente” (Informação verbal, 
abril de 2019).

 Fizeram-se presentes, além dos analistas ambientais  da 
SEMA/FEPAM/FZB, os professores da UFRGS Eduardo 
Welez e Heinrich Hasenak; e da UNIRITTER, Ursula Bo-
hlke Vasconselos, orientadora do trabalho de conclusão de 
Rodrigo Motta. O encontro, ocorrido na sala da DIPLAM, 
foi conduzido pela analista ambiental Joana Braun Bassi, 
que atua na área de Flora da SEMA. Rodrigo se encontra em 
pé ao fundo, na fotografia da estagiária Maria Luiza Berto 
Figueira (abril de 2019). 

Seja no dia dia, em eventos e outras atividades, constata-
-se, a par das dificuldades e insatisfações, que os empregados 
da FEPAM, SEMA e FZB percebem-se integrantes do pro-
cesso de gestão ambiental pública, realizando seu trabalho 
com denodo, satisfação e resolutividade. Se importantes os 
instrumentos e a infraestrutura, sem dúvida a dedicação e co-
nhecimento dos servidores do Sistema Estadual de Proteção 
Ambiental formatam o estofo da gestão ambiental pública 
no Rio Grande do Sul. Quando falamos no Sistema estamos 
integrando as diferentes instâncias, inclusive regionais e mu-
nicipais, da gestão ambiental gaúcha, notando-se um elevado 
grau de compromisso e envolvimento da grande maioria das 
pessoas envolvidas nesse processo. 

Fato relevante foi a sanção do governo, no dia 12 de ja-

seram de forma crescente, exigindo, além do maior número de 
profissionais, a qualificação deles.

No ano de sua instalação (1991), a FEPAM dispunha de 111 
servidores e 64 estagiários. Em 2000 trabalhavam 185 emprega-
dos e 89 estagiários. Em 2002, a Fundação passou a contar com 
233 empregados e 89 estagiários. Já em 2011, o número de fun-
cionários passou de 300, contando com 319 empregados e 109 
estagiários. Em março de 2019 o quadro funcional era composto 
por 464 servidores, somados os da sede, regionais e laboratórios, 
bem como os estagiários e bolsistas. Vale a pena realçar a atuação 
dos estagiários e bolsistas, cujo número oscila em torno de cem 
pessoas, o que pode ser exemplificado nos trabalhos científicos por 
eles desenvolvidos. 

Na foto acima, encontro técnico sob o enfoque da bio-
diversidade. Na ocasião, o ex-estagiário (2015-2017) da 
SEMA, Rodrigo Motta, apresentou seu trabalho de conclu-
são (TCC) em Engenharia Ambiental: “Análise do estado de 
conservação da biodiversidade no Rio Grande do Sul a partir 
de indicadores propostos no sistema de monitoramento da 
biodiversidade no Rio Grande do Sul”. O trabalho, inserido 
no contexto do programa RS Biomonitora, foi desenvolvido 
a partir da proposta comparativa do mapeamento da cober-
tura vegetal feito pelo Laboratório de Geoprocessamento da 
UFRGS referente aos anos de 2002 a 2009. Segundo Joana 
B. Bassi, “o encontro permitiu avançar na análise conjun-
ta dos resultados do TCC, tendo em vista a publicação do 
primeiro relatório de monitoramento da biodiversidade, em 
parceria com a UFRGS, previsto para este semestre. Tam-
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neiro de 2012, da Lei 13.914, que garante defesa institucio-
nal aos servidores da SEMA/FEPAM/FZB. Com essa lei, os 
servidores, pela primeira vez na história do órgão, passam a 
receber respaldo institucional, não respondendo individual-
mente por eventuais decisões que venham a tomar no exer-
cício de suas funções. A Lei 13.914, publicada no Diário 
Oficial n° 10, de 13 de janeiro de 2012, alterou as Leis n° 
11.520, de 3 de agosto de 2000, que institui o Código Es-
tadual do Meio Ambiente; e 9.077, de 4 de junho de 1990, 
que institui a FEPAM. Ao artigo segundo da Lei nº 9.077, 
foi acrescido um parágrafo com a seguinte redação: “As 
responsabilidades técnica, administrativa e judicial sobre o 
conteúdo de parecer técnico conclusivo visando à emissão de 
licença ambiental por parte da FEPAM serão exclusivas da 
referida Fundação, garantindo o direito de regresso” (RIO 
GRANDE DO SUL, 1990). 

O ex-diretor-presidente da FEPAM, Carlos Fernando 
Niedersberg, manifestou sua satisfação por estar cumprin-
do com um compromisso da atual gestão. O empenho da 
secretária estadual de Meio Ambiente, Jussara Cony, refle-
tiu-se na votação. Presente no plenário, Jussara trabalhou 
exitosamente para a Assembleia aprovar por unanimidade 
o projeto. Foram 47 votos favoráveis e nenhum contrário. 
A concretude dessa lei era um desejo há muito acalentado 
pelos servidores da FEPAM.

Cabe realçar que, entre os servidores, impera de forma 
geral um clima de muita afeição com sua Fundação, o que 
se infere das manifestações que exemplificam essa relação.

Regina Froener sintetiza esse sentimento: “Sempre quis 
ser funcionária da FEPAM”. Egressa da PUC como enge-
nheira química, em 1994, Regina já estagiava na Fundação 
desde 1991. O ano de 1994 lhe foi muito favorável. For-
mou-se em janeiro, teve seu filho Gabriel em fevereiro e logo 
a seguir, em abril, foi chamada por Mariza Wagner para tra-
balhar no diagnóstico de efluentes líquidos através do Con-
vênio da GTZ com a FEPAM. Em 1997, como contratada 
da Ecoplan, gerenciadora do programa Pró-Guaíba, passou 

a coordenar o cadastro das indústrias da bacia hidrográfica 
do Guaíba. Depois veio a ser requisitada pelo DAER, entre 
2003 e 2004, para seguir trabalhando na FEPAM, conforme 
convênio firmado entre os dois órgãos. Em maio de 2005 
foi chamada por concurso público para a SELMI, serviço 
que passou a chefiar em 2008. Atualmente, desde março de 
2012, chefia a DICOPI. Das vistorias, de tantas que reali-
zou, Regina recorda da sua primeira saída a campo. Foram 
de Kombi. A bota de número 38 que lhe entregaram para 
usar ficou imensa no seu pé 35. Passou o dia amargurando o 
desconforto da inconformidade numérica do calçado. Noutra 
ocasião, recebeu a incumbência de interditar uma indústria 
de ossos para cachorro no município de Portão. Lá chegando, 
sentiu o cheiro nauseabundo, o chão escorrido por sangue e 
vísceras, tudo sem tratamento algum. Acompanhada de Mar-
gareth Normann Foernges, sua colega, pediu ao motorista 
Garcia que as acompanhasse na difícil tarefa. Contudo, por 
precaução, haviam deixado os vidros da camionete abertos 
para o caso de um retorno emergencial ao carro. Ao mesmo 
tempo em que vai narrando sua trajetória, Regina se emo-
ciona. Não consegue esconder as lágrimas ao dizer “minha 
história é a da FEPAM. Não me vejo fazendo outra coisa. Até 
casar, me casei com um biólogo, aqui da FEPAM”.

O mesmo sentimento é expresso pelo motorista Albertino 
Mendes: “Voltaria a viajar pela FEPAM”. 

O servidor Generoso Leopoldo Hoff, responsável por 
serviços gerais, egresso da extinta Corlac em 1977, assegu-
ra, mostrando os braços ainda fortes: “Botei muita placa nas 
praias!”, referindo-se às sinalizações de águas próprias ou 
impróprias para banho nos balneários gaúchos.

Já Albertino é considerado o motorista, dentre os que 
ainda atuam, mais antigo da FEPAM, uma vez que ingressou 
no DMA em 1979. Sempre foi motorista, desde os tempos 
da Ipiranga, 389. Contam que lá por 1986, Albertino, ao 
receber o bastão com a bandeirinha vermelha, ouviu do en-
tregador: “Entrega a bandeirinha para o chefe lá adiante”. 
O motorista não teve dúvida. Ao ser liberado para seguir em 
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frente, não devolveu a dita flâmula vermelha na outra ponta 
do trânsito interditado. Só foi entregá-la ao seu chefe, Paulo 
Mansan, na volta da viagem. “Até hoje a fila está aguardan-
do para ser liberada”, brincam seus colegas.

Por sua vez, Rejane Nunes da Conceição confirma: “Tive 
oportunidade de sair daqui. Preferi ficar”. O carinho en-
tre os colegas se pôde sentir no dia 31 de janeiro de 2013. 
Observava-se um movimento diferente na sala do DRHU. 
Pessoas chegavam, outras saíam. Todas com o mesmo obje-
tivo: cumprimentar a estimada Rejane, conhecida por todos 
os colegas por sua biografia, iniciada em 23 de agosto de 
1982, quando ingressou no DMA, no setor de finanças. En-
tre os anos de 1983 a 1987 foi cedida para a Secretaria do 
Trabalho e depois COHAB, retornando para o setor de me-
canografia, e dali para assumir a chefia dos serviços gerais 
em abril de 1991, onde permaneceu até 2 de março de 1995, 
quando passou a atuar na divisão de recursos humanos, na 
qual exerceu chefia até 2012.

Pelo nome dificilmente se encontrará Carlos Alberto Ro-
drigues; já pelo codinome Cacaio, todos o conhecem. É da 
turma de 1982, quando o DMA ainda estava na Avenida Ipi-
ranga. Trabalhou no almoxarifado, tirava cópias e auxiliava 
no patrimônio. Em 1985 passou por uma experiência dife-
rente. Foi para o Laboratório de Química como coletor de 
amostras para análise. Com a criação da FEPAM, retornou 
ao setor de patrimônio e depois para a área dos transportes. 
Em suas boas lembranças, Cacaio recorda a ocasião em que, 
no supermercado da Avenida Sertório, teve a intuição de que 
a FEPAM poderia adotar o sistema de código de barras no 
setor de Patrimônio, o que acabou acontecendo. Em 1997, 
Cacaio participou ativamente do processo de informatização 
dos demais procedimentos, que até ali ainda eram feitos à 
base de fichas.

De olhar sereno, Vitalina Cansi Gallon se entristece quan-
do ouve reclamações: “Fico chateada quando ouço alguém 
insatisfeito ou se sentindo mal atendido”. Vita, como é co-
nhecida por todos, foi contratada em 5 de março de 1980, 

quando já estagiava no setor de recursos humanos, desde  
outubro de 1979 no DMA. Junto com Tânia Prauchner e 
outros, ela ajudou a informatizar o banco de dados. Infor-
matizou a FEPAM. Vita segue em suas tarefas administra-
tivas até os dias de hoje, trabalhando atualmente no setor 
de Protocolo. A menina nascida no município de Casca, e 
agora perto de se aposentar, não esconde sua origem italia-
na, sempre disposta e pronta a atender a todos. “A FEPAM 
se tornou minha segunda casa. Aqui fiz amizades, adquiri 
conhecimento e domínio da área onde atuo”, enfatiza.

Igualmente Salete, então com 48 anos, trabalhando na 
reprografia da FEPAM, chama a sala de copiadoras de “Mi-
nha casinha”. Salete Lima Pires, natural de São Luiz Gon-
zaga, recorda o tempo de seus 16 anos, quando ingressou 
como faxineira do DMA. Passou a exercer o atendimento ao 
público logo a seguir, no tempo do secretário Jair Soares, no 
DMA, à época instalado na Avenida A. J. Renner. 

Quem quiser ver o Luis Berwig é só observar os corredo-
res e as escadas. Daqui a pouco, ele surge sopesando pastas 
ou levando ofícios de uma sala para outra. Como agente 
administrativo, o sr. Luis, desde 9 de abril de 1997, facilita a 
vida de muita gente no endereçamento e destinação correta 
de documentos e processos.

Enquanto isso, o engenheiro civil Emerson Klimach dos 
Santos, coordenador do Serviço de Infraestrutura da DISA, 
vê “a retomada da autoestima dos funcionários da FEPAM 
como fundamental”.

Para Suzi Meri de Souza Dorigon, que lidava até há pouco 
com a área financeira, pessoal e de compras, “a FEPAM está 
sendo oxigenada. Está pronta para um salto quântico. Pas-
sei por frustrações, mas referenciá-las seria supervalorizá-las, 
e isso significa tão pouco frente aos enormes benefícios que 
se obteve. Quando entramos, éramos todos muito novos. Na-
moramos, tivemos filhos, trabalhamos. Isso criou um laço de 
afetividade entre nós. A gente acaba compartilhando a vida 
das pessoas, como se todos formássemos uma grande família”.

Maria Dolores Schuler Pineda, então (2013) assessora 
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No ano de comemoração dos vinte anos da FEPAM, a ASFEPAM 
prestou uma homenagem aos colegas que se aposentavam. Da esquerda 
para a direita: Roberto Claro, Regina Telli, Maria Elisa dos Santos, 
Marília Barun, Mauro Moura, Yara Velasquez, Araí, Carmen Franco, 
Elizabete Ibi Frin Krieger e Tupy Feijó. Roberto Claro, Regina Telli e 
Tupy Feijó se aposentariam posteriormente.
(Foto: Guga Marques. Acervo de Estevão Segalla, 22/10/2010) 

direta da presidência, confessa que fez “de tudo, desde la-
var vidro no laboratório até exercer cargo de gerência”. En-
quanto fazia seu mestrado em Limnologia na UFRGS, tema 
do posterior doutorado em Saarbrücken/Alemanha, Dolores 
optou pelo DMA em 23 de agosto de 1982. Começou no 
laboratório de biologia, foi vice-presidente da ASFEPAM, 
diretora técnica, entre tantas outras funções e tarefas que 
desempenhou. Coordenou na FEPAM o convênio com a 
GTZ (Alemanha) por 13 anos, de 1986 a 1999. “Foi um 
projeto que praticamente instituiu a FEPAM, em termos de 
conhecimento e aparelhamento. Lembro que foi então que 
se adquiriu dez computadores, os quais foram interligados 
formatando nossa primeira rede”, relata. “Foi difícil conci-
liar o cuidado com minha filha Liziane. Quando ela tinha 
entre 9 e 12 anos de idade, fui diretora técnica, o que fazia 
com que eu permanecesse na FEPAM até altas horas. Mas 
foi um tempo muito proveitoso, tanto que é dessa época a 
criação da SEMA. Fomos a primeira equipe, pois o Langone 
havia chamado para o Conselho Político da Sema todos os 
gestores”, continua Dolores. 

E segue: “Que camiseta será vestida agora? Estamos 
fechando um ciclo. Eu e muita gente que ainda está aqui 
começamos como recém-formados em 1982. Lembro que 
fizemos um movimento por melhores condições de trabalho 
sem incluir o salário na pauta das reivindicações. O movi-
mento nasceu justamente no laboratório de biologia, onde 
as condições eram muito precárias, a ponto de cair uma par-
te do teto na cabeça de uma estagiária”.

Impressionam, pois, os relatos dos empregados da SEMA/
FEPAM/FZB, que comunicam seu apreço pelo lugar de trabalho, 
independentemente da situação ou falta de melhores condições. 
As manifestações de apreço endereçam a SEMA/FEPAM/FZB 

como sua casa e parte indissociável de suas trajetórias pessoais e 
coletivas. Não se pode esquecer dos gestores federais, estaduais, 
regionais, municipais, empresariais, associativos, pedagógicos e 
tantos outros que compõem o Sistema de Proteção Ambiental.

Ao centro (da esquerda 
para a direita) da fotografia 
encontramos as sras. Salete 
Lima Pires, que ingressou no 
Departamento do Meio Ambiente 
em 1981, e Maria da Graça 
Benevenutti, nossa colega que há 
mais tempo permanece exercendo 
suas funções públicas na área 

ambiental. Ela ingressou em 1978 na Coordenadoria de Controle do 
Equilíbrio Ecológico. (Foto de 2005, do acervo pessoal de Maria da 
Graça Benevenutti) 
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Momento de 
confraternização. 
Na ocasião, a colega 
Carolina Steck (de preto 
e crachá, centralizada 
no fundo), celebrou seu 
aniversário. (Abril de 
2019, foto de Clebes 
Brum Pinheiro)

6 – 03/AGO/1999 a 31/DEZ/2002 – NILVO LUIZ 
ALVES DA SILVA

7 – 01/JAN/2003 a 31/MAR/2006 – CLÁUDIO 
DILDA

8 – 31/MAR/2006 a 25/JAN/2007 – ANTENOR 
FERRARI

9 – 25/JAN/2007 a 27/FEV/2007 – RENATO 
LAURI BREUNIG

10 – 27/FEV/2007 a 08/MAI/2007 – IRINEU 
ERNANI SCHNEIDER

11 – 08/MAI/2007 a 15/MAI/2007 (caráter 
interino) – MARIA ELISA DOS SANTOS ROSA

12 – 15/MAI/2007 a 09/SET/2009 – ANA MARIA 
PELLINI

13 – 09/SET/2009 a 17/SET/2009 (caráter 
interino) – MARIA ELISA DOS SANTOS

ROSA
14 – 18/SET/2009 a 01/JAN/2011 – REGINA 

TELLI
15 – 01/JAN/2011 a 08/ABR/2013 – CARLOS 

FERNANDO NIEDERSBERG
16 – 08/ABR/2013 a 02/MAI/2013 – GABRIELE 

GOTTLIEB
17 – 02/MAI/2013 até O4/JUN/2013 – MARCIA 

DE SOUSA GOMES
18 – 04/JUN/2013 até 08/DEZ/2014 – NILVO 

LUIZ ALVES DA SILVA
19 – 09/DEZ/2014 até 31/DEZ/2014 – WILSON 

RODRIGUES DE GODOI
20 – 01/01/2015 até 31/12/2018 – ANA MARIA 

PELLINI
21 – 01/01/2019 até 24/02/2019 – ARTUR 

LEMOS JÚNIOR
25/02/2019 (atual) – MARJORIE KAUFFMANN

Com a criação da SEMA, a FEPAM passou a ser vinculada à 
pasta. A Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável teve à frente como primeiro secretário o sr. Cláudio 
Langone (agosto de 1999 a dezembro de 2002), seguido de José 

Alberto Wenzel (janeiro de 2003 a março de 2004), Adilson 

Entre os colaboradores da FEPAM estão seus dirigentes. Cláu-
dio Dilda foi o primeiro diretor-presidente, função atualmente 
exercida pela engenheira florestal Marjorie Kauffman. 

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO 
ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

HENRIQUE LUIZ ROESSLER
FEPAM/1991-2019 

DIRETOR-PRESIDENTE
 – 23/JAN/1991 a 27/MAR/1991 – CLÁUDIO DILDA 

(coordenador da Comissão
que adotou as medidas necessárias ao funcionamento da FEPAM 

e ao seu registro,
de conformidade com a Lei Civil, até a nomeação da primeira 

diretoria e do primeiro
Conselho de Administração, no papel de diretor-presidente)

2 – 27/MAR/1991 a 04/JAN/1995 – LUCIANO TEODORO 
MARQUES

3 – 04/JAN/1995 a 24/FEV/1997 – VERENA NYGAARD
4 – 24/FEV/1997 a 31/DEZ/1998 – FLÁVIO FERREIRA 

PRESSER
5 – 06/JAN/1999 a 03/AGO/1999 – CLÁUDIO ROBERTO 

BERTOLDO LANGONE
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Troca (abril a dezembro de 2004), Mauro Sparta (janeiro 
de 2004 a março de 2006), Cláudio Dilda (abril a dezembro 
de 2006), Vera Callegaro (janeiro a maio de 2007), Carlos 

Otaviano Brenner de Moraes (maio de 2007 a novembro de 
2008), Francisco Simões Pires (novembro de 2008 a fevereiro 
de 2009), Berfran Rosado (fevereiro de 2009 a abril de 2010), 

Giancarlo Tusi Pinto (abril de 2010 a dezembro de 2010), 
Jussara Cony (janeiro de 2011 a abril de 2012), Helio Corbellini 

(abril de 2012 a abril de 2013), Carlos Fernando Niedersberg 
(8 de abril de 2013 a 29 de abril de 2013), Meri Perusso (39 

de abril de 2013 a 16 de maio de 2013). O médico Neio Lúcio 
Fraga Pereira assumiu em 16 de maio de 2013, permanecendo 
até o final de 2014, quando assumiu a secretária Ana Pellini, 

acompanhada pela secretária adjunta Maria Patrícia Möllman. 
Ana Pellini também respondia pela presidência da FEPAM. A 

sra. Vera Figueiró encontrava-se encarregada do Departamento 
Administrativo enquanto a sra. Lilian Zencker responde pela 
chefia de gabinete da SEMA e pela Assessoria de Educação 

Ambiental. A assessoria jurídica estava sob a chefia do dr. André 
Marino Alves e a de Comunicação Social, a cargo da jornalista 

Catarina Gomes. O Departamento de Recursos Hídricos 
encontra-se sob a coordenação do sr. Fernando Meirelles, o de 

Biodiversidade é gerido pela sra. Liana Tissiani e o de Projetos e 
Pesquisas, pela sra. Ana Elisabeth Carrara. 

No início da gestão do governo de Eduardo Leite, o secretário 
Artur Lemos Júnior acumulou a função de presidente da FEPAM. 
O sr. Paulo Pereira assumiu como secretário adjunto, enquanto 
a André Palácios coube a chefia de gabinete do secretário. Tânia 
Moreira ficou incumbida da direção administrativa da SEMA e 

Juliano Heinen da Procuradoria.

Em 25 de fevereiro de 2019, Marjorie Kauffmann assumiu a função de 
diretora-presidente da FEPAM. Já no dia 28 de janeiro, o ex-servidor 
da Fundação, sr. Renato das Chagas e Silva, aceitara a incumbência 

de diretor técnico da FEPAM, enquanto Almir Azeredo Ramos Júnior 
continuou como diretor administrativo. O Departamento de Recursos 
Hídricos ficou sob a coordenação do sr. Paulo Paim, permanecendo 

Liana Tissiani à frente da área de Biodiversidade. Ana Elisabeth 
Carrara seguiu na área de Projetos e Pesquisas.

O primeiro diretor técnico da FEPAM foi o sr. Ricardo Dobro-
volski, seguindo-se os demais, conforme quadro a seguir:

DIRETOR TÉCNICO
1 – 23/JAN/1991 a 27/MAR/1991 – RICARDO LUIZ 

DOBROVOLSKI (membro da Comissão que adotou as medidas 
necessárias ao funcionamento da FEPAM e ao seu registro, 

de conformidade com a Lei Civil, até a nomeação da primeira 
diretoria e do primeiro Conselho de Administração, no papel de 

diretor técnico.)
2 – 27/MAR/1991 a 07/NOV/1991 – LUIZA CHOMENKO

3 – 25/FEV/1992 a 03/JAN/1994 – ASSIS PEDRO 
PERIN PICCINI 

4 – 31/JAN/1994 a 30/JAN/1995 – ROBERTO 
DOS SANTOS CLARO

5 – 30/JAN/1995 a 04/NOV/1996 – CLÁUDIO DILDA
6 – 04/NOV/1996 a 30/JUL/1997 – RICARDO 

LUIZ DOBROVOLSKI
7 – 30/JUL/1997 a 31/DEZ/1998 – MAURO 

GOMES DE MOURA
8 – 08/JAN/1999 a 03/AGO/1999 – ANTENOR 

PACHECO NETO
9 – 13/AGO/1999 a 31/DEZ/2002 – MARIA

DOLORES SCHULER PINEDA
10 – 01/JAN/2003 a 26/ABR/2006 – MAURO 

GOMES DE MOURA
11 – 26/ABR/2006 a 15/FEV/2007 – JACKSON MÜLLER

12 – 27/FEV/2007 a 02/OUT/2009 – MARIA ELISA 
DOS SANTOS ROSA

12 – 02/OUT/2009 a 26/SET/2011 – FLÁVIO WIEGAND 
13 – 26/SET/2011 a 12/JUN/2016 – RAFAEL 

VOLQUIND (EL. EMPR.)
14 – 20/JUN/2016 a 08/FEV/2017 – RAFAEL VOLQUIND

15 – 09/02/2017 a 31/12/2018 – GABRIEL 
SIMIONI RITTER

16 – 28/01/2019 (atual) – RENATO DAS 
CHAGAS E SILVA
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Por sua vez, a Diretoria Administrativa foi assumida pelos 
seguintes diretores: 

DIRETOR ADMINISTRATIVO
1 – 23/JAN/1991 a 27/MAR/1991 – PAULO RÉGIS ROSA DA 
SILVA (membro da comissão que adotou as medidas necessárias 
ao funcionamento da FEPAM e ao seu registro, de conformidade 

com a Lei Civil, até a nomeação da primeira diretoria e do 
primeiro Conselho de Administração, no papel de diretor 

administrativo.)
2 – 27/MAR/1991 a 31/JAN/1992 – ELISABETE 

MARIA SALETE ROSA BRACK
3 – 17/MAR/1992 a 19/MAR/1993 – ALECSANDRO 

HAAS PILALIS
4 – 19/MAR/1993 a 30/JAN/1995 – ARTUR JOSÉ DE LEMOS
5 – 30/JAN/1995 a 08/JAN/1999 – TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO 

6 – 08/JAN/1999 a 03/DEZ/1999 – MILTON 
MOTTINI MACHADO

7 – 03/DEZ/1999 a 31/DEZ/2002 – PAULO RÉGIS
ROSA DA SILVA 

8 – 01/JAN/2003 a 30/ABR/2013 – TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO 
9 – 19/JUN/2013 a 08/ABR/2014 – CARLOS 

EDUARDO DORINI
10 – 09/ABR/2014 a 31/DEZ/2014 – MARIA 

DOLORES SCHULER PINEDA
11 – 04/MAI/2015 a 19/JUN/2016 – VERA MARIA 

GORCZAK FIGUEIRÓ 
12 – 20/JUN/2016 atual (atual) – ALMIR AZEREDO 

RAMOS JÚNIOR 

Fato de significativo interesse dos colaboradores da FEPAM 
ocorreu no dia 27 de março de 2013, na Sala Verde do prédio 
Othelo Rosa. Na ocasião, sob a coordenação do sr. Celso Mar-
ques, responsável pela área de recursos humanos, foi apresentado 
pelo engenheiro de segurança do trabalho encarregado da tarefa 
o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Houve 
muita discussão, sem deixar à margem o questionamento concei-
tual e metodológico do trabalho apresentado, que se baseou, na 
sua análise, em grupos homogêneos de atuação dos servidores. Ao 
final, o então presidente da FEPAM, Carlos Fernando Nieders-

berg, comunicou aos presentes a possível revisão do PPRA, com 
base na atuação individual e não por grupos.  O programa, poste-
riormente apresentado, não se mostrou tecnicamente consolidado, 
com o que permanece em vigor o de 2012. No final de 2013 foi 
ultimado o Termo de Referência para contratação de uma empresa 
especializada no intuito de revisar o PPRA.

No segundo semestre de 2013, foram ultimadas as discussões na 
FEPAM em torno do novo Plano de Empregos, Cargos e Salários, 
em substituição ao de 28 de novembro de 1991. Após o encontro, 
em 2 de setembro de 2013, a engenheira florestal Adriana Lisboa 
Krampe, da Fundação, avaliou o momento como de especial rele-
vância, “especialmente se considerarmos que a FEPAM está se pre-
parando para um novo patamar de atendimento. O plano, ainda 
que não contemple todas as reivindicações, incentiva a qualificação 
do servidor do quadro permanente” (Informação verbal).

Na Assembleia dos Servidores, em 29 de novembro de 2013, 
a Comissão Paritária e a direção da FEPAM apresentaram o novo 
Plano de Empregos, Funções e Salários, que havia sido remetido 
pelo Governo do Estado no dia anterior. Em 2 de dezembro foi 
entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro 
Westphalen, o Projeto de Lei do Plano de Empregos, Funções e Sa-
lários da FEPAM. O ato contou com a presença do chefe da Casa 
Civil, Carlos Pestana, subchefe Mari Perusso e presidente da Fun-
dação, Nilvo Luis Alves da Silva. O Projeto de Lei que institui o 
Plano, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), abre 
espaço para um quadro de empregos permanentes de 534 analis-
tas, 77 agentes técnicos e 160 agentes administrativos, enquanto o 
quadro de comissionados possibilita 81 funções.

Paralelamente à estruturação do novo plano, houve a prepa-
ração de um concurso público para atender às necessidades da 
instituição; ao mesmo tempo em que o Governo do Estado obteve 
a aprovação, junto à Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei nº 
167/2013, que autorizou a contratação emergencial de 60 profis-
sionais para a FEPAM. 

 
Não por acaso, reforçamos o presente capítulo com a apre-

sentação dos colaboradores da FEPAM, ou seja, seus servidores e 
equipe diretiva. Tudo o que anteriormente foi exposto está intima-
mente relacionado à atuação desses profissionais.

A geógrafa Maria Isabel Stumpf Chiappetti, em seu depoimen-
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to, de alguma forma sintetiza a história da Fundação e do movi-
mento ambiental gaúcho.

Ingressei formalmente no Departamento de Meio Ambien-
te da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente em agosto de 
1982, porém assumi efetivamente somente em outubro, 
pois não havia mesa e cadeira suficientes para os novos 
funcionários. Fui lotada na Divisão de Uso do Solo e 
minha primeira tarefa foi participar da equipe que esta-
va elaborando o Zoneamento Industrial da RMPA, por 
ser geógrafa. Aí iniciou meu trabalho com o Flávio Paim 
(saudades), o Flávio Piccinini, o Antenor Pacheco, a Loréti 
Portofé de Melo e outros companheiros queridos. Tam-
bém participava de processos de licenciamento ambiental, 
especialmente com EIA/RIMA (mineração de carvão, es-
tradas, intervenção em vegetação nativa, aspectos socio-
econômicos, etc.). Com o passar do tempo, em 1987 fui 
designada para compor a equipe técnica do Programa de 
Gerenciamento Costeiro, com a Ana Rosa Bered, o Ri-
cardo Dobrovolski, a Iara Velasques, o Ricardo Sanberg. 
Realizamos, em parceria com a UFRGS, o Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Litoral Norte. E em 1989 sur-
giu a Mata Atlântica na minha vida e da Sílvia Mara 
Pagel, companheira de trabalho e amiga desde então. O 
RS entrou no Consórcio de Estados da Mata Atlântica e 
foi criado o Programa Mata Atlântica da FEPAM, sob a 
coordenação da Sílvia Pagel. Desde então, trabalhamos 
juntas nas questões da mata, biodiversidade, áreas pro-
tegidas, Reserva da Biosfera, comunidades tradicionais, 
gestão ambiental, desenvolvimento sustentável, legislação 
ambiental (aplicação, elaboração, normatização, capacita-
ção). Também tivemos como colegas nessa jornada, no iní-
cio, a Carmem Franco, a Eunice Focci e, depois de alguns 
anos, a Luiza Chomenko e a Lilian Maria Waquil Ferraro 
– outra grande amiga (Informação verbal, 2014).

A geógrafa Maria Isabel Chiappetti atuou na Divisão de Uso 
do Solo (DUS), depois Divisão de Planejamento e Diagnóstico 
(DPD), e no Departamento de Qualidade Ambiental (DQA) e Ser-
viços da Região do Litoral e do Uruguai, desempenhando ativida-

des relacionadas a planejamento e gestão ambiental; participou da 
elaboração e execução de projetos na área da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica, envolvendo intercâmbio e trabalhos conjuntos 
com outras instituições afins, governamentais e não governamen-
tais, e com outros estados e países fronteiriços ao RS; integrou a 
equipe responsável pelo tombamento de parte da Mata Atlântica 
e pelo reconhecimento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
no RS; coordenou o Programa Mata Atlântica da FEPAM, nos 
períodos de março de 1991 a dezembro de 2003 e de 2007 a 2013; 
chefiou o Departamento de Qualidade Ambiental no ano de 1999 
e no período de 2004-2007; exerceu a coordenação técnica da 
FEPAM na equipe interinstitucional de elaboração e execução do 
Projeto Conservação da Mata Atlântica do RS, financiado pelo 
Banco KFW, no período 2004-2008; exerceu a representação go-
vernamental do RS (SEMA) no Conselho Nacional da RBMA e 
seu Bureau (2007 a 2013); e gerenciou o Sistema Integrado de 
Regularização Ambiental (SIRAM/SEMA) desde julho de 2012. 
Segundo Isabel: 

O SIRAM se constitui em um dos projetos estratégicos do 
Governo do Estado e do Plano Plurianual 2012-2015. A 
SEMA, a FEPAM e a FZB são as executoras do SIRAM, 
devido a sua competência na tutela e gestão ambiental no 
Estado. O projeto SIRAM tem por objetivo qualificar e 
tornar pública a informação ambiental, integrar e agilizar 
o atendimento às demandas por regularização ambiental 
das atividades antrópicas, bem como viabilizar a intera-
ção com sistemas da União e dos municípios. Para tanto, 
prevê a padronização, a integração e a automatização dos 
procedimentos de regularização ambiental no âmbito das 
três instituições, utilizando solução de tecnologia de infor-
mação, comunicação e geoprocessamento, desenvolvendo 
habilidades e conhecimentos dos seus usuários internos e 
capacitando os envolvidos (usuários internos e externos). 
Como sempre me dediquei bastante à FEPAM nestes trinta 
anos, os fatos que foram significativos para a instituição 
também o foram para mim, tanto profissional quanto pes-
soalmente. Acompanhei sua criação, estruturação, conso-
lidação, as crises e movimentos externos para fragilizá-la, 
seus tropeços e recuperações. Nós, funcionários, constru-
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ímos um nome respeitado tecnicamente em nível nacional 
e tenho consciência de ter contribuído com minha parte 
nisso. Pessoalmente, um dos fatos mais significativos em 
meu trabalho na FEPAM foi apoiar a consolidação do mo-
vimento em favor da Mata Atlântica no RS, através dos 
trabalhos técnicos (tombamento da MA, criação e implan-
tação da Reserva da Biosfera), do funcionamento efetivo 
do Comitê Estadual da RBMA, fórum democrático, pa-
ritário e reconhecido pelo CONSEMA como responsável 
pelas questões desse bioma no RS. Ele abriga discussões 
e promove a construção de propostas consensuadas para 
questões vitais do bioma, envolvendo segmentos represen-
tativos da sociedade e órgãos governamentais.
Em 1995, quando nossa equipe técnica (coordenada por 
mim) estava com o prazo se esgotando para concluir o pa-
recer sobre o licenciamento da Rota do Sol, passamos um 
domingo inteiro até a manhã de segunda-feira trabalhando 
na casa da Sílvia Pagel. Passamos a noite tomando café 
preto para vencer o sono e continuar raciocinando e escre-
vendo de forma coerente. Terminamos o trabalho em tor-
no de 7 horas da manhã de segunda-feira e o entregamos 
à presidente da FEPAM às 9 horas. Estávamos acabados, 
mas felizes pelo consenso alcançado no parecer técnico e 
pelo cumprimento do prazo (Informação verbal, 2014). 

Em 2014, Chiappetti considerava

Que estamos num momento de mudança, pois um número 
significativo de funcionários que ingressaram na FEPAM 
até 1982 estão se aposentando e outros colegas foram in-
corporados ao quadro nos últimos anos. Os que foram, 
ou logo irão, estão levando consigo uma bagagem de co-
nhecimento, experiência e capacidades que, em inúmeros 
casos, não foram transmitidos para os que ficam. Isso é 
lamentável e bastante prejudicial para o serviço público. 
O Projeto SIRAM foi concebido também para resgatar es-
sas situações, integrando a bagagem técnica das três ins-
tituições através de um sistema e nos levando a trabalhar 
por processos (estabelecimento de fluxos, definindo papéis 
e não competências, critérios e dados, normas internas), 

com monitoramento e fiscalização das atividades licencia-
das, gestão de pessoas, etc. 
Tenho confiança de que os humanos cada vez mais terão 
consciência e trabalharão para recompor as condições 
naturais adequadas a uma vida equilibrada para todos os 
seres. Projeto um corpo funcional capacitado, bem remu-
nerado e com compromisso social, no sentido de defender 
o direito de cada um (humano, animal, vegetal, mineral) de 
dispor de um ambiente equilibrado e saudável.
Tudo foi válido, especialmente os erros que propiciaram 
aprendizado e mudanças em direção ao crescimento espi-
ritual, pessoal, técnico e da cidadania (Informação verbal, 
2014).

Como vimos, o SIRAM sofreria descontinuidade. Outros pro-
gramas e sistemas, como o SOL – Sistema Online de licenciamento 
– ascenderiam.

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
DA FEPAM – ASFEPAM

A ASFEPAM, Associação dos Funcionários da FEPAM, funda-
da em 1º de abril de 1992, elegeu como seu primeiro presidente 
o químico Mauro Gomes de Moura. Atualmente é presidida por 
Daiene Gomes Zagonel. 

Roberto Claro, ex-presidente da ASFEPAM, foi gerente de pro-
gramas ambientais no ano de 1992, tendo sido chefe do Departa-
mento de Laboratórios em duas oportunidades. Em 1994 exerceu 
a diretoria técnica em substituição ao colega Assis Piccinini, que 
pedira demissão em função do episódio da Térmica Jacuí I. 

Um dos momentos mais tensos que vivi na FEPAM foi o 
episódio do licenciamento da Jacuí I. Principalmente por-
que na época, o então presidente Luciano Marques esta-
va na Alemanha e eu fiquei responsável pelo gabinete da 
FEPAM. Havia na época muito descontentamento dos 
servidores quanto à forma como foi feito o licenciamento 
daquela térmica. 
Quanto às conquistas da ASFEPAM, tão logo fomos elei-
tos em 2009, pedimos ao governo estadual um tratamento 
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diferenciado quanto aos nossos salários, considerando os 
relevantes serviços prestados pelo quadro de funcionários 
da FEPAM, na preservação ambiental do Rio Grande do 
Sul, coadunado com o desenvolvimento social e econômi-
co. Fizemos então um arrazoado que embasava a petição. 
Nele argumentávamos basicamente que: considerando a 
excelência do trabalho realizado, não era compatível com 
a remuneração recebida; e considerando que as constantes 
evasões de funcionários, principalmente daqueles egressos 
dos últimos concursos, ocorreram em face da baixa remu-
neração. Tivemos êxito na nossa pretensão. Contudo, tudo 
isso foi concretizado após um longo período de negocia-
ção. Acho que um momento importante para a ASFEPAM 
foi a conquista do adicional ambiental de 25% que acres-
centavam no salário básico. Adicional de Produtividade 
Ambiental em 2011. Essa conquista foi de extrema im-
portância, pois demonstrou que é possível um tratamento 
diferenciado aos servidores da FEPAM no que se refere à 
remuneração. 
Outra conquista importantíssima foi a permissão, em 
2009, de uso do Galpão Crioulo, que se situa na Colônia 
Juliano Moreira, na Avenida Salvador França, 1707. Esse 
pedido teve como finalidade a utilização do espaço para 
usos múltiplos dos servidores da FEPAM, tais como encon-
tros, palestras, cursos, atividades recreativas e sociais. Ou 
seja, da necessária e fundamental integração entre servido-
res e entre eles e a direção da Casa. Naturalmente, buscou-
-se a utilização compartilhada desse espaço não só com a 
FEPAM, mas também como a SEMA. Devemos destacar 
que esse equipamento estava sendo subutilizado. Com a 
comprovação e documentação fotográfica que apresenta-
mos para a direção, pedimos na época que nos fosse con-
cedida a competente permissão de uso. Argumentamos que 
gostaríamos de fazer as seguintes benfeitorias no prédio 
objeto de nossa petição: a) colocação de piso de madei-
ra, do tipo tabuão, na pista de dança; b) recuperar todas 
as paredes do prédio; c) realizar reformas nos banheiros e 
churrasqueira; d) realizar reforma da rede elétrica; e) recu-
perar o telhado. Após três anos de reformas, alcançamos 
os objetivos pretendidos. Construímos duas novas peças: 

um bolicho para acomodar refrigerados e freezers e a peça 
denominada “Retoço dos Ventanas”, onde há armários 
para acomodar diversas utilidades do galpão. Em fevereiro 
de 2013, concluímos a reforma do Galpão Crioulo com 
recursos da ASFEPAM, mas também com doações con-
seguidas junto a terceiros. Inicialmente, o galpão possuía 
240 metros quadrados de área construída. Passou a ter 357 
metros quadrados, incluindo aí uma varanda de 17 metros 
quadrados. Além dessas obras, equipamos o local com pal-
co, púlpito, 92 cadeiras coloniais, 23 mesas, 27 bancos, 
três bancos de praça, dois bancos rústicos decorados, dez 
ventiladores, aparelhos de som, fogão industrial, fogão a 
lenha, diversos armários, pratos, talheres e outros utensí-
lios de cozinha, refrigeradores, diversos itens decorativos e 
uma vasta documentação fotográfica alusiva à utilização 
por seus ocupantes. Hoje os servidores da FEPAM têm um 
espaço de múltiplo uso que dispõe de equipamentos bas-
tante diversificados (Informação verbal, 2014).

Imagem do Galpão Crioulo reformado da ASFEPAM. 
Foto do acervo pessoal de Roberto Claro, 2013. Atualmente (2018) 
o galpão encontra-se desativado, não sendo possível seu uso pela 
ASFEPAM. 
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Momento de descontração em 7 de novembro de 2011, promovido pela 
ASFEPAM. Ao pandeiro o biólogo Clebes Pinheiro, acompanhado pelos 
parceiros de seu grupo musical. (Fonte: Estevão Segalla)

Em relação às perspectivas, Roberto Claro relatou que 

Quando o ano de 2011 terminou, tínhamos convicção de 
seguir a mesma trilha na valorização do corpo funcional da 
FEPAM, pondo os servidores em um patamar salarial com-
patível com a importância de suas funções. Esse caminho 
nós considerávamos inevitável de ser seguido, dada a expe-
riência que adquirimos e a situação política do momento. 
Entretanto, veio o incêndio da FEPAM. Daí o improvável 
incêndio veio a abortar o inevitável. Mudaremos para o 
novo prédio. Ao custo de um aluguel altíssimo. Fica evi-
dente que qualquer negociação salarial vai levar em conta 
esse custo adicional que, queiram ou não, será imputado 
à FEPAM. Portanto, vejo nosso futuro financeiro bastante 
prejudicado por essa razão (Informação verbal, 2014).

A relação a seguir identifica as nominatas dos gestores da 
ASFEPAM desde sua fundação.

A ASFEPAM – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES da FEPAM,
a partir de 1992, ano de sua instituição, foi dirigida

pelos seguintes servidores: 
Gestão 2018/2019

Presidente: DAIENE GOMES ZAGONEL
Vice-presidente: LEANDRO HELLEBRANDT KRUGER

Tesoureiro: SILVIA HELENA BORGES
Tesoureiro suplente: JORGE ALBERTO COSTA

Secretário: MÁRCIO D’ÁVILA VARGAS
Secretário suplente: EGBERT SCHEID MALLMANN

Conselho fiscal 
 Titulares:

 AMANDA FADEL
 DIEGO POLACCHINI CARRILLO

 NATÁLIA SCHEIR PIRES

Suplentes
ANITA MACEDO DE CAMPOS

LEONARDO SOBROSA ROSITO
LEONARDO TORRES DA SILVA

Encontro familiar entre os colegas da FEPAM no Galpão Crioulo
(Fonte: Estevão Segalla, 03/12/2010)
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Gestão 2016/2017
Presidente: Carlos Alberto Nunes dos Santos
Vice-presidente: Emerson Klimach dos Santos

Tesoureiro: João Castanho Sirianni
Tesoureiro suplente: Paulo 
Anselmi Duarte da Silva

Secretário: Diego Polacchini Carrillo
Secretario suplente: Clebes Brum Pinheiro

 
Conselho Fiscal

Titulares:
 Roberto dos Santos Claro
Carlos Alberto Corrêa Paz

Alessandro Antonio Monteiro

Suplentes 
Juarez Jeffman
Sirlei Haubert

Celso Pagano Galli

Gestão 2013/2015
Presidente: Estevão Segalla

Vice-presidente: Cristiano Horbach Prass
Tesoureira: Fernanda Alves Zandona

Tesoureira suplente: Gabriela Ribeiro Zepka
Secretária: Gabriele Rigon Benvenutti

Secretaria suplente: Thais Braun Pivatto
Secretário suplente: Celso Troian de Carvalho

Conselho Fiscal
Titulares

Kátia Helena Lipp Nissinen 
Sirlei Haubert 

Silvia Maria de Oliveira Homem de Mello

Suplentes 
Márcio D’Ávila Vargas

Liliane Lucas Portal
Eliane de Souza Pereira

Gestão 2012/2013
Presidente: Roberto dos Santos Claro

Vice-presidente: Estevão Segalla
Tesoureira: Thaís Braun Pivatto
Secretária: Liliane Lucas Portal

Tesoureiro suplente: Fernanda Alves Zandona
Secretário suplente: Celso Troian de Carvalho

Conselho Fiscal
Titulares

Ana Beatriz Lewgoy Iochpe 
Daniel Bastos Reis 

Angela de Melos e Silva

Suplentes 
Vera Beatriz Duso

Juarez Fernando Loff
Claudio Pereira Garcia

Gestão 2009/2011 
Presidente: Roberto dos Santos Claro

Vice-presidente: Sidnei Carneiro e Silva
Tesoureira: Thaís Braun Pivatto

Secretário: Celso Troian de Carvalho
Tesoureiro suplente: Luiz Antônio Frozi e Estevão Segalla

Secretário suplente: Elenir Dahmer Linauer

Conselho Fiscal
Titulares 

Ricardo Sarres Pessoa 
Nilo Sérgio Fernandes Barbosa

Helena Paz da Cunha 

Suplentes: 
Marco Aurélio Ramalho Côrrea

Marineide Costa
Ester Catarina Telo Belíssimo
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Gestão 2007/2008
Presidente: Antenor Pacheco Netto

Vice-presidente: Roberto dos Santos Claro
Tesoureiro: Manoel Eduardo de Miranda Marcos

Secretária: Cláudia Bos Wolff
Tesoureira suplente: Marília Schmidt Barum

Secretária suplente: Angela Maria de Melos Silva

Gestão 2005/2006
Presidente: Antenor Pacheco Netto

Vice-presidenta: Maria Elisa dos Santos Rosa
Tesoureira: Clenira de Fátima Camargo

Secretário: Marcelo Christoff
Tesoureira suplente: Marta Elisabeth Valim Labres
Secretária suplente: Iara Luci Ferrugem Velasques

Gestão 2003/2004
Presidente: Sidnei Carneiro e Silva

Vice-presidenta: Iara Luci Ferrugem Velasques
Tesoureiro: Claudio Leonetti Carneiro

Secretária: Tânia Regina Prauchner
Tesoureiro suplente: Paulo Roberto Pastore de la Rocha

Secretário suplente: Tupy José Feijó Neto

Gestão 2000/2002
Presidente: Mauro Gomes de Moura

Vice-presidente: José Ricardo D. Sanberg
Tesoureiro: Claudio Leonetti Carneiro
Secretário: Leandro de Oliveira Ramos

Tesoureira suplente: Carmen Marília Machado Franco
Secretária suplente: Aline Lopes

Gestão 1998/2000
Presidenta: Rejane Vargas Dornelles

Vice-presidenta: Tânia Regina Prauchner
Tesoureiro: Sidnei Carneiro e Silva
Secretária: Silvana Maurell Gomes
Tesoureira suplente: Inara Pedrotti

Secretária suplente: Eliane de Souza Pereira

Gestão 1996/1997
Presidente: Antenor Pacheco Netto

Vice-presidenta: Maria Dolores Schuler Pineda
Tesoureira: Nádia Boeira Soares

Secretária: Maria Helena Stringhini
Tesoureira suplente: Jeane Marli de Lima

Secretária suplente: Maria Salete Cobalchini

Gestão 1994/1995
Presidente: Mario Rogério Kolberg Soares
Vice-presidente: Vilson Trava Dutra Filho

Tesoureiro: Edson Fernando Mitidieri Ferreira
Secretária: Luiza Chomenko

Tesoureiro suplente: André Milanez
Secretária suplente: Mirian Cobalchini

Gestão 1992/1993
Presidente: Mauro Gomes de Moura

Vice-presidenta: Carmem Marília Machado Franco
Tesoureira: Marília Schmidt Barum

Secretária: Mara Lúcia Piuga Machado
Tesoureira suplente: Eliane Rodrigues Domingues

Secretário suplente: Luis Fernando Guaragni

Fonte: site da Asfepam (<www.asfepam.com.br>).
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Encontro comemorativo por ocasião do vigésimo ano de existência da 
FEPAM. (Fonte: acervo da ASFEPAM, 2010)

A Fepam elenca-se entre as instituições que formatam o SEMA-
PI, sindicato que representa os trabalhadores das áreas de assesso-
ramento, perícias, informações e pesquisas e de fundações públicas 
de direito privado do Estado. Atualmente, na pessoa da servidora 
Ana Pilz, o SEMAPI tem sua representante na FEPAM.

Cabe realçar que a ASFEPAM também apoia a realização de 
eventos e cursos de formação, a exemplo do encontro realizado 
nos dias 9 e 10 de outubro de 2018. Sob o título “Qual o papel dos 
levantamentos e monitoramento de fauna no Licenciamento?”, os 
biólogos Luis Fernando Carvalho Perelló e João Carlos Pradella 
Dotto desenvolveram uma pauta acerca da viabilidade ambiental 
com foco na fauna, incluindo diagnóstico, legislação (federal, esta-
dual), translocação, resgate, opções de destino e métodos e perio-
dicidade indicada de monitoramento. O encontro não se resumiu 
aos dois dias de trabalho, mas se estendeu com a formação de 
grupos de aprimoramento dos temas. O que motivou o curso foi a 
busca pela equalização procedimental, respeitadas as peculiarida-
des das diferentes situações.

Na mesma linha formacional ocorreu, nos dias 17 e 18 de de-
zembro de 2018, o seminário “Monitoramento Atmosférico: Emis-
sões, Imissões, Dispersão”, ministrado pelo mestre em Química 
Márcio D’Ávila Vargas e pelo meteorologista e mestre em senso-
riamento remoto Flávio Wiegand. Objetivando o nivelamento das 
informações inerentes à qualidade do ar, emissões atmosféricas e 
dispersão de poluentes na atmosfera, desenvolveu-se um progra-

ma de significativo interesse por parte dos colegas da FEPAM. De 
acordo com os palestrantes, “os participantes tiveram oportuni-
dade de ter contato mais dedicado com o assunto, conhecer e/ou 
revisar toda legislação pertinente, revisar os conceitos e tipos de 
poluentes atmosféricos, conhecer a classificação da qualidade do 
ar, discutir as características dos principais poluentes (legislados 
ou não) e seus efeitos na saúde e meio ambiente, conhecer metodo-
logias de monitoramento de emissões atmosféricas e da qualidade 
do ar, conceitos dos principais parâmetros meteorológicos e sua 
influência na dispersão de poluentes na atmosfera, compreender a 
importância da caracterização geográfica do entorno do empreen-
dimento, das circulações atmosféricas predominantes e do clima 
da região de estudo” (Informação verbal,  março de 2019). Du-
rante o encontro, realizado no auditório do BRDE, à Rua Uru-
guai, nº 155, no centro histórico de Porto Alegre, ainda foram 
apresentados os principais conceitos de modelagem atmosférica 
e de dispersão de poluentes, sua aplicação e como identificar a 
confiabilidade da modelagem empregada. Também foram aborda-
dos os principais modelos utilizados e aceitos para o licenciamento 
ambiental da FEPAM. 

Essas reuniões têm importante repercussão junto aos servido-
res da FEPAM, lembrando os Encontros Técnicos praticados de 
2012 a meados de 2015.

CORO DA FEPAM
Criado em 29 de maio de 2003, com a proposta de abordar 

músicas ambientais e propiciar uma maior integração entre os 
servidores e setores da instituição, o coral esteve sob a batuta da 
maestrina Maria Eliza em seu início. Nos momentos de confrater-
nização e em diferentes solenidades, inclusive no Palácio Piratini, 
abrilhantou diferentes ocasiões e emocionou muita gente.

Em 2008, o Coral da FEPAM foi institucionalizado como 
um coro de amigos, focando não só na integração entre os ser-
vidores como também com a sociedade rio-grandense. A partir 
daí, diversificou seu repertório e buscou com sua música a in-
serção na comunidade, sempre visando chamar a atenção para 
a preservação ambiental.
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Da esquerda para a direita: 
Roberto dos Santos Claro, 
Gerson de Souza (regente), 

Deosé J. Valler, Marta 
Maria Nuñes, Eneida 

Texeira Panichi, Rosaura 
Nunes da Silva, Liliane 

Lucas Portal, Elaine Regina 
Santos, Silvia Franci, Ana 

Lobnigg Bubinick. (Foto 
do acervo de Liliane Lucas 

Portal, engenheira química, 
FEPAM – SELMI, maio de 

2018. Local: 15o andar do prédio-sede da SEMA/FEPAM)

Apresentação do Coral da FEPAM, por ocasião dos 20 anos de 
existência da Fundação. (Fonte: Estevão Segalla, 02/06/2010)

Em 15 de outubro de 2017, o maestro Gerson de Souza pediu 
seu desligamento em razão da redução cada vez maior do número 
de coralistas, o que inviabilizou a continuidade das atividades.

Os coordenadores do coral, Roberto Claro e Liliane Portal, e 
demais coralistas esforçam-se em busca de contribuições financei-
ras e de novos cantores para a manutenção do grupo. Quem sabe 
será apenas uma interrupção temporária?

Integrantes do Coral em 2018

CASA NOVA
Em 27 de março de 2012, por volta das 22 horas, um incên-

dio em salas do primeiro e segundo pavimentos do prédio Othelo 
Rosa, à Rua Carlos Chagas 55, que abrigava a SEMA/FEPAM/
DEFAP/DRH, evidenciou a precariedade das instalações, colocan-
do em risco potencial a integridade física e psíquica  dos funcioná-
rios dos diversos órgãos e entidades ali instalados, bem como dos 
usuários dos serviços ali ofertados e demandados.

Imagem das portas 
lacradas após o incêndio 

ocorrido no segundo 
andar do prédio que 

abriga a FEPAM e outras 
Instituições. (Fonte: 

Wenzel, março de 2013)

Antes do sinistro, já havia manifestações a respeito de riscos 
que o prédio poderia oferecer. Um inquérito civil foi instaurado 
em razão de irregularidades denunciadas. Desde abril de 2012, o 
Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho 
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e Emprego (MTE) vinham agindo de forma conjunta no tocante 
às condições de trabalho no Edifício Othelo Rosa. Em 27 de feve-
reiro de 2013, o MPT promoveu uma audiência para obter escla-
recimentos sobre a demora na desocupação do local. Foi exigido 
um cronograma detalhado das iniciativas para a transferência de 
sedes, e o Estado foi notificado para a adoção de medidas emer-
genciais de segurança no prédio. Na ocasião, a FEPAM informou 
que em 26 de fevereiro fora publicado o edital de licitação para 
contratação da empresa que realizaria a mudança. Conforme o 
administrador de empresas Sergio Roberto da Silveira, que tratou 
da transferência de prédio, o contrato de locação foi assinado em 
5 de setembro de 2012 e o serviço de cabeamento e colocação 
de divisórias foi concluído nos primeiros meses de 2013. Assim 
tornou-se viável a mudança ainda no primeiro semestre de 2013, 
sendo necessário um período de adaptação e consolidação do pro-
cesso. No dia 16 de março de 2013 começou a transferência da 
SEMA para o novo imóvel, seguindo-se o mesmo com os demais 
órgãos ambientais sediados no antigo prédio.

Contudo, um fato veio modificar o andamento da transferên-
cia. Às 19h13 do primeiro dia de abril de 2013, o Edifício Othelo 
Rosa sofreu interdição por medida liminar. Justamente quando 
tudo estava sendo empacotado e preparado para a transferência 
ao Edifício União, à Rua Borges de Medeiros. 

A mudança para o novo local foi autorizada em 5 de abril, trans-
ferência que se deu a partir de 7 de abril. O presidente da FEPAM, 
Carlos Fernando Niedersberg, que assumiu no dia 8 a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, classificou de “gigantesco” o prejuízo 
produzido pelos dias parados (ZERO HORA, 2013, p. 10).

Assinado no dia 12 de abril de 2013, foi publicado no Diário 
Oficial do Estado do dia 15 o seguinte comunicado: 

Considerando a determinação judicial expedida pelo 
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Porto Alegre – Poder Judiciário Estadual, processo n° 
001/11300747359, através da qual foram interditadas 
as antigas instalações da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental, situadas nesta Capital, na Rua Carlos Chagas, 
55, impedindo o funcionamento dos serviços deste órgão. 
Considerando, ainda, que em caráter de urgência está 
sendo providenciada a transferência desta Fundação para 

nova sede, situada na Av. Borges de Medeiros, 261, 14º an-
dar, Ed. União, Centro Histórico, CEP 90.020-021, Porto 
Alegre, RS. Considerando, finalmente, que durante o perí-
odo de transferência das instalações desta Fundação não 
será possível a adoção de providências administrativas e 
nem acesso ao banco de dados e protocolo. Comunico que 
a partir do dia 01.04.2013 todos os prazos administrativos 
referentes aos expedientes, licenças, protocolos e processos 
administrativos estão suspensos por tempo indeterminado 
até nova comunicação desta Presidência. Porto Alegre, 12 
de abril de 2013. Gabriele Gottlieb, diretora-presidente da 
FEPAM (RIO GRANDE DO SUL, 2013).

O trabalho de mudança de prédio, segundo o arquiteto Ale-
xandre Behrensdorf Menna Barreto, iniciou com “a criação, por 
parte do secretário Helio Corbellini, de uma comissão de mudan-
ça, da qual fizemos parte, junto com o Sergio Silveira, o Dorini, o 
Saulo Basso e o Marcelo Podott. Mas muita gente ajudou”. Sérgio 
Roberto Silveira, lotado na assessoria da presidência da FEPAM, 
acrescenta que “a transferência de local envolveu a mudança em 
si, mas antes desta operação, havia que se preparar o layout das 
novas instalações. A ideia do secretário Corbellini era de aproximar 
e integrar fisicamente a SEMA com a FEPAM” (Informação verbal).

Carlos Eduardo Dorini, atual diretor administrativo, um dos 
responsáveis pela transferência operacional, ressalta que “a união 
fez a força. Foi através de um esforço coletivo que em tão pou-
co tempo fizemos o que parecia impossível. Foi imprescindível o 
apoio dos colegas” (Informação verbal). Esforço comungado por 
muitos, tendo sido avistados os próprios diretores Rafael Vol-
quind e Tupy Feijó carregando caixas, potes de folhagens, além 
de auxiliar na montagem das mesas em seus locais de trabalho. 
Com os transtornos peculiares da transferência, somados ao fato 
de o Edifício União situar-se no coração histórico de Porto Alegre, 
o que se percebeu foi que a operação aumentou o congraçamento 
dos colegas da SEMA/FEPAM. 

O retorno à normalidade ocorreu no dia 23 de abril, quando às 
10 horas da manhã foi reaberto o serviço de atendimento ao pú-
blico, no balcão instalado no primeiro andar do União. Os neces-
sários ajustes operacionais foram acontecendo durante as semanas 
que se seguiram.
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Imagem, em 6 de março 
de 2013, da instalação 

das divisórias para a 
relocalização da 

SEMA/FEPAM no 
prédio do Condomínio 

União de Seguros. 
(Fonte: Wenzel, 

fevereiro de 2013)

Imagem externa dos edifícios 
União e Planalto. Num 
primeiro plano, à direita, 
observa-se o União, que 
atualmente abriga a FEPAM, 
e um pouco adiante, à 
esquerda, o Edifício Planalto, 
onde se instalou em 1974 a 
Coordenadoria de Controle do 
Equilíbrio Ambiental. 
(Fonte: Wenzel, abril de 2013)

Imagem frontal do 
prédio, à Av. Ipiranga, 

441, que abrigou a 
Coordenadoria de 

Controle do Equilíbrio 
Ambiental.

(Fonte: Wenzel, 
março de 2013)

Imagem do Edifício Othelo Rosa, 
que abrigou a SEMA/FEPAM até  

8 de abril de 2013, na esquina 
da Rua Carlos Chagas com a Av. 

Mauá. (Foto: Wenzel, março 2013) 
Em segundo plano, observa-se 

os caminhões encarregados pela 
mudança enfileirados à 

frente do prédio. 
(Fonte: Wenzel, abril de 2013)

Imagem do lacre da porta externa do 
Edifício Othelo Rosa, ao anoitecer do 
dia 1o de abril de 2013.
(Fonte: Wenzel, 1o de abril de 2013)

Imagem frontal da porta de entrada 
do prédio 10, à Avenida A. J. Renner, 
que abrigou o Departamento do Meio 
Ambiente e a FEPAM. 
(Fonte: Wenzel, março de 2013)
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Cópia da súmula do Termo de Contrato de Locação de Imóvel. (Fonte: 
Diário Oficial. Porto Alegre, 17 de setembro de 2012, página 46)

O atual prédio que abriga as instalações da SEMA/FEPAM 
foi alugado pela Secretaria do Meio Ambiente pelo valor de 
R$ 299.290,00 (duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais), 
conforme súmula (datada em 5 de setembro de 2012) publicada 
no Diário Oficial do Estado em 17 de setembro de 2012. Presen-
temente (fevereiro de 2019), o valor do aluguel por pavimento 
(andar) equivale a aproximadamente R$ 40.000.00 (quarenta 
mil reais) mensais. Ao aluguel acresce-se o valor aproximado de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de condomínio, que inclui 
energia elétrica e abastecimento de água.

A nova sede da SEMA/FEPAM situa-se na Avenida Borges de 
Medeiros, bem no centro histórico de Porto Alegre. Até o final 
de 2013, o aluguel do prédio foi bancado pela SEMA. Ainda no 
primeiro trimestre de 2014, através de cessão onerosa, houve o 
rateio proporcional entre a SEMA, a FEPAM, a Empresa Gaúcha 
de Rodovias (EGR) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio Grande do Sul (FAPERGS), entidades que ocupam o Edi-
fício União. Seguiram-se os reajustes de praxe. A partir de 2015, 
a FEPAM retornou ao locador os pavimentos 4 e 5, objetivando 
diminuição de custos.

De tempos em tempos, surgem movimentos no sentido de 
reinstalar a sede da SEMA/FEPAM em prédio próprio do Estado, 
no intuito de diminuir custos – devendo, contudo, preponderar as 
melhores condições possíveis de atendimento ao público e execu-
ção dos serviços. Recentemente, em janeiro de 2019, a proposição 
de reinstalação da SEMA tomou corpo. Em princípio, ainda no 
primeiro semestre, a Secretaria migraria para o prédio que abri-
ga o centro administrativo do Estado, permanecendo até segunda 
ordem a FEPAM onde está hoje (Rua Borges de Medeiros, 261).

 
COPAM – COMISSÃO PERMANENTE DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO 
MORAL NA FEPAM 

Conforme Emerson Klimach dos Santos, “desde 2016 a FE-
PAM conta com uma comissão inovadora, a COPAM. A Comis-
são Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral foi de-
mandada pelo MPT e a FEPAM acatou a determinação com êxito, 
pois não só criou essa comissão, como promoveu a capacitação 
dos seus componentes e já vem atuando fortemente na prevenção 
e combate ao assédio. Já são três anos de atendimentos aos cole-
gas, desenvolvendo uma nova consciência de respeito ao próximo, 
desestruturando culturas retrógradas que se valiam de autoritaris-
mo por parte de algumas chefias e rebatendo culturas machistas, 
potencializadoras de casos de assédio sexual. A experiência ad-
quirida pela COPAM ao longo desses anos trouxe uma riqueza de 
informações acerca das necessidades básicas inerentes aos cargos 
de gestão. Ficou perceptível que os chefes devem se tornar líde-
res e reconhecerem a sua autoridade e suas responsabilidades, que 
são fundamentais para a arte de administrar, nas questões técni-
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Emerson Klimach dos Santos, engenheiro 
civil da Divisão de Fiscalização Ambiental 
(DIFISC) da FEPAM e presidente da 
Comissão Permanente de Prevenção e 
Combate ao Assédio Moral na FEPAM – 
COPAM. (Foto: acervo de Emerson K. dos 
Santos, abril de 2019)

Diretor 
administrativo da 
FEPAM, Almir 
Azeredo Ramos Júnior 
(Foto: acervo pessoal 
de Almir A. Jr., abril 
de 2019)

cas, nas demandas administrativas e principalmente na busca por 
soluções para os conflitos interpessoais que podem desconstituir 
um ambiente de harmonia e respeito. A COPAM vem trabalhan-
do arduamente para implantar essa semente de entendimento que 
vise ao equilíbrio das relações e promova um ambiente saudável e 
produtivo” (Informação verbal, abril de 2019).

A COPAM disponibiliza aos servidores da FEPAM, especial-
mente aos recém-chegados, um manual que explicita o que é e 
como surgiu a Comissão Permamente de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral, além de apresentar seus princípios e forma de atu-
ação. Igualmente, oferece aos servidores um material que explica o 
que é ser um líder e trata da boa e responsável gestão, englobando 
outras questões como comunicação, avaliações funcionais periódi-
cas, treinamento e procedimentos administrativos.

Como nos recomenda o diretor administrativo Almir Azeredo 
Júnior, precisamos de uma “sede adequada em espaço e estrutura, 
que comporte as necessidades de hoje sem deixar de planejar o futu-
ro” (Informação verbal, abril de 2019).
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VI – CENÁRIOS
Examinando os documentos e relatos anteriormente expos-

tos, descortinamos o panorama temporal de 119 anos, esten-
didos de 1900 a 2019. Do exposto, ainda que no âmbito dos 
limites expandidos da presente narrativa, sequenciamos dois 
grandes períodos: o primeiro denominado de SANITARISTA e 
o segundo, LICENCIATÓRIO.  

À luz dos dois macrodelimitadores temporais, surge em contor-
nos melhor definidos um terceiro momento, o LICENCIATÓRIO 
INTEGRADOR, no sentido de, efetiva e eficazmente, integrar e se 
integrar ao Sistema Ambiental.

 
PERÍODO SANITARISTA (1900-1974)

Nestes 74 anos de atuação pública no que concerne à gestão 
com viés ambiental, observam-se situações que se sequenciam. 

– Com a aprovação do Regulamento nº 313, de 4 de julho de 
1900, em atendimento ao disposto pela Lei nº 28, de 5 de outubro 
de 1899, o Estado dispensa às florestas o caráter de PROTETO-
RAS, uma vez que protegem e conservam as condições essenciais 
para manutenção dos mananciais hídricos, evitam deslizamentos 
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das encostas, previnem inundações e condicionam favoravelmen-
te as variáveis climáticas. Preocupado com a devastação dessas 
florestas protetoras, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
emite circulares às Intendências Municipais para que tomem as 
providências cabíveis. Impressiona o movimento no sentido do 
Estado para as municipalidades, ou seja, há um direcionamento 
descentralizador. 

– A par do caráter protetor registrado a favor da cobertura 
florestal, a atuação efetiva da gestão pública assumiu, na prática, 
o cuidado com o SANEAMENTO, particularmente no combate à 
poluição das águas. A preocupação era com as fossas sépticas, os 
corpos receptores de dejetos e efluentes, o contato com moscas e 
mosquitos, a proteção de poços, cacimbas e vertentes, bem como 
com a fluoração das águas de consumo humano.

– Solidificando o afã sanitarista, em 1957, com a criação do 
Conselho de Controle da Poluição das Águas, vinculado à Secre-
taria dos Negócios das Obras Públicas, o Estado passou a dispor 
de um órgão dedicado à proteção do meio ambiente. Com o sur-
gimento, em 1963, do Instituto de Pesquisas de Saneamento, o 
Conselho pôde contar com a produção de levantamentos técnico-
-científicos. Em agosto de 1965, o Conselho assumiu o Controle 
das Águas e do Ar. Em 4 de setembro de 1967, através do decreto 
número 18.637, ocorreu a transferência do Conselho de Controle 
da Poluição das Águas e do Ar, bem como da Comissão de Flu-
oração das Águas, da Secretaria de Negócios das Obras Públicas 
para a Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde. O Instituto de 
Pesquisas e Saneamento, surgido em 1963, constituiu-se no órgão 
executivo com a atribuição de licenciar e fiscalizar. Instituto que 
migrou para a CORSAN em 1966. Através do Decreto nº 21.240, 
de 6 de agosto de 1971, foi extinto o Conselho de Controle de 
Poluição das Águas e Ar, ocorrendo a reestruturação da Secretaria 
da Saúde e criação da Unidade de Saneamento Ambiental, o que 
fortaleceu o enfoque sanitarista. Emblemática desse período é a 
emissão da Lei 6.503, de 22 de dezembro de 1972, seguida de sua 
regulamentação, via Decreto 23.430, de 24 de outubro de 1974, 
que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde 
pública. A lei e sua regulamentação clarearam a percepção e ação 
sanitaristas no âmbito da saúde pública. 

– Porém, em 1957, das margens do Rio dos Sinos sopraram 
novos ares. O futuro patrono da FEPAM, Henrique Luiz Roes-

sler, começou a publicar na grande imprensa gaúcha suas crôni-
cas ambientais. Munido de forte ardor e linguagem veemente, 
Roessler denunciou os maus-tratos com os animais, a poluição 
dos rios, o descaso ambiental e o desmatamento, considerando 
o “Dia da Árvore” como o “Dia da Farsa”. Roessler percebeu e 
divulgou o panorama da biodiversidade em perigo. Estava inau-
gurado o tempo NATURALISTA. De forma pioneira, ele tratou 
publicamente das questões ambientais antes de Carson, em sua 
célebre obra Primavera silenciosa, de 1962, e antes da Confe-
rência de Estocolmo, em junho de 1972. Não se pode esquecer 
a significativa obra do padre Rambo, de 1942, denominada A 
fisionomia do Rio Grande do Sul, que por certo contribuiu na 
formação do pensamento e ação de Roessler.

– De outra parte, há que se considerar que, do ponto de vista 
internacional, a Conferência de Estocolmo instalou a cunha entre 
o pensamento desenvolvimentista, a qualquer custo, e o cuidado 
ambiental. Particularmente para o Brasil, Estocolmo representou 
um divisor de águas. Aqui reinava o autoritarismo da ditadura, 
com a implantação de grandes obras, como a via Transamazôni-
ca. É o tempo do pioneirismo profético, quando a ecologia abri-
gou movimentos de toda ordem, abrangendo uma pauta muito di-
versificada, que ia dos combates denodados contra os agrotóxicos 
e derrubada de árvores ao enfrentamento das usinas de energia 
nuclear. A própria ditadura não compreendia a extensão do que 
estava acontecendo, o que permitiu que na luta ambiental afloras-
sem todas as manifestações, por mais heterogêneas que fossem. O 
meio ambiente tornou-se berço e cadinho da maior transforma-
ção dos tempos recentes. Não é exagero afirmar que no Sul essa 
transformação tomou formato referencial. Na trilha aberta por 
Rambo e Roessler, seguiram vigorosamente Lutzenberger, Flávio 
Lewgoy, Magda Renner, Hilda Zimmermann, Carneiro e tantos 
outros, muitos anônimos. Surgiram organizações e entidades vol-
tadas ao cuidado com o ambiente. Reconhecendo o pioneirismo 
de Roessler, a FEPAM o assumiu como seu patrono a partir de 
1991. Paralelamente à efervescência ambiental que brota vigo-
rosa por toda parte, ocorre a institucionalização dos órgãos am-
bientais, como a criação, em nível de Brasil, da Secretaria Especial 
do Meio Ambiente em 1973.

Todavia, em 19 de março de 1972, aconteceria um evento em-
blemático: a entrada em operação da Borregaard. A produção de 
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celulose na cidade de Guaíba abalou a região metropolitana, re-
tumbando por todo o Estado. Em nome da geração de empregos 
e oportunidades financeiras as pessoas arcaram, no seu dia a dia, 
com as consequências de uma implantação industrial de signifi-
cativo custo ambiental.  Ao atentarmos para a data de criação da 
Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, de pronto 
encontraremos a convergência com a fase em que foi interdita-
da a Borregaard, entre 6 de dezembro de 1973 e 14 de março 
de 1974. Isso nos permite concluir que a organização ambiental 
pública instalada não correspondia às exigências da sociedade, 
fazendo com que se criasse a Coordenadoria como uma resposta 
a essa e outras questões ambientais que mobilizavam a comuni-
dade gaúcha. Com a instalação da Coordenadoria, através do 
Decreto n° 23.082, de 26 de abril de 1974, divide-se o tempo 
entre os primeiros órgãos de gestão ambiental e sua história mais 
recente. Ela se constitui num órgão com maior, ainda que relati-
va, autonomia da administração direta. Alie-se a essa condição o 
maior grau de estruturação organizacional.

Cinco motivações contribuíram decisivamente para a criação 
do primeiro órgão ambiental propriamente dito, a Coordenadoria 
de Controle do Equilíbrio Ecológico: 

– em nível internacional, a Conferência de Estocolmo de 1972;
– no âmbito nacional, a instalação da Secretaria Especial do 

Meio Ambiente em 1973;
– regionalmente, o inconformismo com a forma pública de 

controle da poluição gerada pela Borregaard;
– o vigoroso ambientalismo profético de Rambo, Roessler, Lut-

zenberger, Magda Renner e tantos outros; 
– o desejo das pessoas que lidavam com o controle da polui-

ção pela instalação de um órgão ambiental público agregador e 
de maior eficácia.

PERÍODO LICENCIATÓRIO (1974-2015):
Ainda que a Equipe de Engenharia Sanitária da Secretaria da 

Saúde continuasse a emitir “informações” de cunho sanitarista, 
com o advento da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Eco-
lógico, o enfoque da gestão mudou. Da expedição de documentos 
informativos, pareceres e alvarás passou a se evoluir no sentido da 
emissão do licenciamento ambiental, o que se efetivou, de forma 

sistemática e mais padronizada, a partir de 1989. Evolução que se 
processou institucionalmente com a criação da Coordenadoria em 
1974, passando pela instalação do Departamento de Meio Am-
biente, em 1979, chegando ao advento da FEPAM em 1990.

COORDENADORIA DE CONTROLE DO 
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO – CCEE (1974-1979)

A Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico (CCEE), 
vinculada à Secretaria da Saúde, foi criada em 26 de abril de 1974, 
através do Decreto nº 23.082. Desde seu início vinculada à Se-
cretaria da Saúde, esta passou a ser denominada de Secretaria da 
Saúde e do Meio Ambiente a partir de 15 de março de 1979.

De 1974 a 1979, acentuou-se o enfrentamento ao lançamento 
dos efluentes e resíduos industriais gerados por curtumes e outros 
empreendimentos produtivos. Buscou-se o cadastramento das fon-
tes poluidoras industriais conforme estabelecido no 1o Plano Esta-
dual de Proteção Ambiental, aprovado em 23 de agosto de 1976. 

Imperava a necessidade de padronizar procedimentos de atua-
ção da Coordenadoria. Rapidamente se percebeu que seria preciso 
ir bem além do valioso regulamento sobre a promoção, proteção 
e recuperação da saúde pública (Lei nº 6.503, de 22 de dezembro 
de 1972). Foram mantidos convênios de cooperação com o Mi-
nistério da Marinha no combate à poluição da Bacia Hidrográfica 
do Guaíba, além de outros termos de orientação e financiamento 
com o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do 
Sul (BADESUL), com o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DNAEE) e a Secretaria Especial de Meio ambiente (SEMA). Inclu-
sive, houve a necessidade de se buscar padronizações junto aos gui-
delines da United States Environmental Protection Agency (EPA).

Em abril de 1978, aconteceu o episódio da maré vermelha no 
litoral sul do Estado, que mobilizou toda a comunidade gaúcha, 
com repercussão nacional. Até hoje não totalmente explicado, o 
evento do Hermenegildo nos ensina que a natureza tem seus de-
sígnios e suas surpresas. Novamente, observa-se a coincidência en-
tre a instalação de uma nova estrutura ambiental e um evento de 
relevante impacto público. O Departamento do Meio Ambiente 
substituiria a Coordenadoria. Se o caso do Hermenegildo pode 
ser considerado um dos possíveis alavancadores de um órgão am-
biental mais aparelhado, igualmente o período se revestiu de inten-
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so movimento contestatório contra a ditadura, servindo o espaço 
ambiental de refúgio e impulso para manifestações abrangentes e, 
de certa forma, difusas. Em nível internacional, repercutiam for-
temente as ondulações provindas do evento de 1968 eclodido em 
Paris e da transformadora explosão musical dos Beatles.

Assim sendo, novamente desenha-se um quadro modificador:
– internacionalmente sopravam os movimentos contestatórios;
– nacionalmente imperava o desejo libertário frente à dita-

dura nacional; 
– regionalmente assomou o questionável episódio da maré ver-

melha no litoral gaúcho;
– tornara-se veemente a aspiração por melhores condições de 

trabalho do quadro de servidores da Coordenadoria de Controle 
do Equilíbrio Ecológico.

DEPARTAMENTO DE 
MEIO AMBIENTE (1979-1990)

Em substituição à Coordenadoria de Controle do Equilíbrio 
Ecológico, foi criado o Departamento do meio Ambiente (DMA), 
em 10 de setembro de 1979, através do Decreto nº 29.103.

De 1979 a 1990, continuou o combate às fontes de poluição, 
com ações de interdição de curtumes. O fator Borregaard nos pre-
cavera e tornara exigentes na implantação do Polo Petroquímico 
do Sul, anunciado em 1975, e contando com a presença perma-
nente (in loco) do Departamento do Meio Ambiente desde o final 
de 1982. A instalação do Polo mobilizou a sociedade gaúcha e 
brasileira, mas de forma particular exigiu esforços redobrados do 
Departamento do Meio Ambiente, um órgão com maior autono-
mia que a Coordenadoria.

Agregaram-se novos desafios, como o episódio da interdi-
ção, por parte do executivo municipal, da circulação de car-
gas perigosas pelo município de Pelotas, em junho de 1983. O 
evento contribuiu para o regramento e fortificação do Serviço 
de Emergência Ambiental.

Programas importantes são dessa época: balneabilidade a par-
tir de 1979, gerenciamento costeiro em 1988, Mata Atlântica em 
1989, entre outros. 

A capital gaúcha, com a criação, em 21 de dezembro de 1982, 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM), registra seu 

pioneirismo na gestão ambiental pública municipal brasileira.
No entanto, um assunto pautou o período: destinação dos res-

tos e embalagens de agrotóxicos. Em junho de 1988 ocorreu a 
primeira reunião do grupo de trabalho, designado por portaria, 
para solucionar a questão polêmica em torno dos restos de agro-
tóxicos apreendidos ou interditados pelo Estado. Em 10 de janeiro 
de 1990, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública 
contra a União e o Estado do Rio Grande do Sul, para evitar os 
danos ao meio ambiente que estariam sendo causados pela signifi-
cativa e inconforme deposição de pesticidas em diferentes pontos. 
O assunto mobilizou a comunidade gaúcha. O desafio era enorme: 
o que fazer com os produtos espalhados pelo Estado? Havia que se 
mapear, reeembalar, transportar e desativar os depósitos de agro-
tóxicos assim expostos. 

Repete-se um quadro de esgotamento:
– no âmbito internacional e nacional, o Brasil se incumbira da 

realização da ECO-92,  conforme decisão ocorrida em dezembro 
de 1989, em assembleia geral da ONU;

– regionalmente, repercutia a dificuldade em resolver a temáti-
ca dos agrotóxicos;

– grassava pelo Departamento do Meio Ambiente um público 
e notório desconforto frente às condições de trabalho e sua fragili-
dade político-institucional. 

FEPAM (1990 – Atual)
Na sequência do Departamento do Meio Ambiente, foi criada 

a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, em 4 de 
julho de 1990, através da Lei nº 9.077. A partir de 29 de maio de 
1991, através da Lei nº 9.261, a Fundação passou a denominar-se 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HEN-
RIQUE LUIZ ROESSLER-RS. 

Com a criação da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) em 
29 de julho de 1999, através da Lei nº 11.362, rompe-se o vínculo 
institucional com a área da Saúde. Mesmo no período em que o 
combate à poluição esteve institucionalmente adstrito à Secretaria 
dos Negócios das Obras Públicas, sua efetivação ocorria no âmbi-
to da outra pasta. Oficialmente, o vínculo institucional dos órgãos 
ambientais com a Secretaria da Saúde perdurou de 1967 a 1999. 
Por 32 anos, os órgãos ambientais mantiveram estreita relação ad-



454 455

ministrativa com essa pasta, o que revela a íntima associação da 
gestão pública do meio ambiente com a temática da saúde.

De 1990 ao ano de 1999, ao combate aos efluentes líquidos 
e sólidos e depósitos de agrotóxicos somou-se com mais ênfase a 
questão dos gases atmosféricos. 

O período começa rumoroso. Em 1991 ocorreu a primeira au-
diência pública para discutir o licenciamento ambiental que viabi-
lizaria a duplicação da Borregaard/Riocell. Todos se questionavam 
sobre os efluentes que uma empresa dessa tipologia e porte produ-
ziria e especialmente que gases dali emanariam.

Em 1994, inicia-se o processo de descentralização das ações 
do meio ambiente. O município de Estância Velha concretiza, em 
1995, a primeira assinatura de convênio com a FEPAM. Em 1994 
também é implantado o programa Pró-Guaíba, de grande alcance 
no que tange ao saneamento da Bacia Hidrográfica do Guaíba.

O ano de 1998 é marcado pelo episódio Bahamas, com o der-
ramamento de ácido sulfúrico no canal do Porto de Rio Grande. 
Apesar de poder ser caracterizado como um evento localizado no 
tempo, dificilmente o será, em sua abrangência espaço-temporal, 
em relação ao ecossistema regional. O fator Bahamas envolveu 
não apenas a comunidade gaúcha e brasileira, mas alcançou re-
percussão internacional, seja pela bandeira maltesa da embarca-
ção, seja pelo envolvimento com o Uruguai, uma vez que havia 
a suspeita de vazamento de produtos tóxicos de tonéis armaze-
nados em navios afundados em águas uruguaias. No dia 20 de 
abril de 1999, o Bahamas deixou o Porto de Rio Grande. Coin-
cidentemente, logo depois, em 29 de julho de 1999, foi instituída 
a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA. 

Repete-se um fato revelador: após um acontecimento emble-
mático, nasce uma renovada organização de gestão ambiental.

De 1999 a 2019 acentua-se o enfrentamento da questão que 
envolve os passivos ambientais, deixados por empreendimentos 
industriais e outras instalações. A expansão urbana alastra-se so-
bre antigos depósitos de rejeitos e acúmulos de resíduos domés-
ticos e industriais. 

Repercutiu por todo o Estado a impressionante mortandade 
de peixes no Rio dos Sinos, em outubro de 2006, desnudando 
de forma definitiva a deficiência gaúcha na redução e trata-
mento de dejetos orgânicos e efluentes industriais, associado a 
períodos de estiagem.

O químico Mauro Moura, por duas vezes diretor técnico da 
FEPAM, entende como emblemático o evento da catástrofe do rio 
dos Sinos: 

O Estado do Rio Grande do Sul tem legislação de proteção 
aos recursos hídricos – Lei número 10.350, de 30/12/1994. 
Quando protegemos os recursos hídricos, cuidamos o que 
está em terra – preservação das áreas de recarga, das nas-
centes, das Áreas de Preservação Permanente (APPs), ex-
pansão urbana; estabelecem-se Planos de Bacia Hidrográfi-
ca para corrigir as mazelas passadas e evitar as futuras, etc.
Essa lei não é cumprida desde a época de sua publicação. 
Com isso, a recuperação e manutenção da qualidade e su-
porte à vida em cada bacia hidrográfica não é conseguida – 
e isso não é função da FEPAM, mas das agências não cria-
das de Bacia Hidrográfica. Nova mortandade importante 
de peixes não ocorreu – ainda – no Rio dos Sinos porque 
fatores ambientais sempre presentes ainda não se somaram 
para nova ocorrência. O sistema público de gestão ambien-
tal – a falta de Agência de Bacia Hidrográfica, entre outros 
– nada ou muito pouco fez para evitar nova tragédia, nessa 
e nas outras bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.
Com certeza a FEPAM, até pelo impeditivo legal que a Lei 
10.350/94 lhe oferece, não é a solução para os problemas 
de gestão, planejamento, recuperação e manutenção das 
bacias hidrográficas gaúchas; e, com certeza, o licencia-
mento ambiental não tem essa finalidade. O quadro futuro 
é de agravamento da degradação ambiental que hoje ocor-
re no Estado (Informação verbal, 2014).

Nos dias atuais, evidencia-se a preocupação da FEPAM frente 
às demandas crescentes por licenciamento ambiental ágil, fisca-
lização e sobretudo com o devido e continuado monitoramento. 
A instituição da municipalização dos licenciamentos, iniciada em 
1994, alavancada pelo Sistema Integrado de Gestão Ambiental 
(SIGA) em 2003, universaliza-se com a Lei nº 140, de dezembro 
de 2011.

Fato demarcatório do período é a denúncia, no início de ja-
neiro de 2013 e reprisada em abril de 2018, de extração preda-
tória de areia no leito do Rio Jacuí. Em janeiro de 2013, após 
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notícia retumbante em horário nobre da televisão gaúcha, foi de-
flagrado um processo de culpabilidade sobre a FEPAM, que não 
estaria providenciando o pertinente rastreamento e fiscalização 
das dragas que extraem areia do leito do Jacuí, especialmente na 
lavra junto às margens do rio. Saliente-se que a areia se constitui 
em mineral imprescindível em todos os momentos e atividades da 
humanidade, especialmente nessa época de grandes obras, como 
as demandadas pelo evento da Copa do Mundo, em 2014. No-
vamente, em abril de 2018 a extração de areia no leito do Jacuí 
reemergiria de forma negativa e contundente.

A prisão, em 29 de abril de 2013, de 18 pessoas no escânda-
lo da possível fraude envolvendo eventual facilitação e venda de 
licenças ambientais acometeu de forma avassaladora a gestão pú-
blica ambiental no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, não foi 
um evento ou episódio externo à FEPAM e suas antecessoras que 
abalou o Estado. O episódio, conhecido como Operação Concuta-
re, atingiu as entranhas da SEMA/FEPAM, bem como da SMAM, 
de Porto Alegre. Eis um dos fatos mais significativos destes 119 
anos, aqui analisados.

Porém, o processo de extinção da Fundação Zoobotânica do 
Rio Grande do Sul, iniciado em 2015, continua repercutindo entre 
as pessoas e entidades diretamente envolvidas. A FZB, à seme-
lhança da  FEPAM, vincula-se historicamente à SEMA, atualmente 
Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMAI). Contudo, 
desde abril de 2019, as atividades da FZB foram abarcadas pelo 
Departamento de Biodiversidade da SEMAI. 

 Mais uma vez, identificam-se os sintomas de mudança:
– internacionalmente, pesam a fragilidade e o descomprometi-

mento resolutivo da Conferência conhecida como RIO+20, bem 
como se avolumam os movimentos ceticistas, a confiança excessi-
va na tecnologia e o abuso consumista;

– nacionalmente, percebe-se o desgaste provocado pelo uso 
indiscriminado do termo “sustentabilidade” e a flexibilização da 
legislação ambiental;

– regionalmente, repercute a denúncia (tanto a de 2013 quanto 
a de 2018) de extração predatória de areia no Rio Jacuí e, ainda 
mais constrangedoramente, a prisão preventiva e consequente in-
diciamento de algumas pessoas diretamente ligadas à SEMA/FE-
PAM no ano de 2013;

– o quadro de funcionários da FEPAM, além de atuar forte-

mente na essencial atividade autorizatória, aspira por uma atua-
ção que integre, com maior ênfase, as demais atribuições da FE-
PAM conforme originalmente disposto pela lei de sua criação (Lei 
nº 077, de 4 de junho de 1990). 

 

PERÍODO LICENCIATÓRIO INTEGRADOR 
(2015 – Atual)

Com a instalação da Sala de Atendimento Integrado, podemos 
situar em 15 de junho de 2015 o ingresso no período integrador. 
Já anteriormente iniciativas nesse sentido, como a implantação do 
Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA, de 5 de junho de 
2003 –, promoveram o advento de um processo de gestão integra-
da. Contudo, com a Sala, tudo acontece com maior efetividade.  

Por certo, a linha do tempo poderia ser demarcada por outros 
acontecimentos que não os aqui expostos, ou além destes. Impres-
siona como, próximo ao final dos períodos aqui distribuídos, a par 
dos acontecimentos internacionais e nacionais, ocorrem eventos 
rumorosos e de grande envolvimento dos órgãos ambientais e da 
sociedade. Em 1972, a instalação da então fétida Borregaard, em 
1978 a enigmática maré vermelha no litoral Sul do Estado, em 
1988 o enfrentamento aos depósitos perigosos de agrotóxicos, em 
1998 o episódio do navio Bahamas e em 2013/2018, a destrutivi-
dade das margens do Rio Jacuí pela extração desmedida de areia 
por dragagem, além do impacto da Operação Concutare, de 2013, 
e do processo de extinção da FZB iniciado em 2015. Na sequên-
cia desses eventos ocorreu, historicamente, o surgimento de uma 
nova estrutura de gestão ambiental: em 1974, a Coordenadoria 
substituiu os primeiros órgãos ambientais públicos; em 1979, o 
Departamento do Meio Ambiente absorveu a Coordenadoria; em 
1990, o mesmo se deu com o nascimento da FEPAM; e em 1999 
foi instalada a Secretaria do Meio Ambiente, atualmente (2019) 
redenominada para Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, 
após ter sido nominada como Secretaria do Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (2014).

Entre o fator Borregaard, surgido em 1972, e o caso das dra-
gas de extração de areia no Jacuí, de 2013 e 2018, passaram-
-se 46 anos. Como vimos, nesse intervalo de tempo ocorreram 
seis eventos (Borregaard, Hermenegildo, agrotóxicos, Bahamas e 
areeiras / Concutare, novamente areeiras e FZB) de grande reper-
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cussão gaúcha e nacional, inclusive internacional, o que resulta, 
aproximadamente, em um grande episódio de impacto ambiental 
a cada oito anos. Poder-se-ia elencar entre esses acontecimentos 
a mortandade de peixes do Sinos.

Não que outros acontecimentos não ocorram diuturnamen-
te, e não raro de até maiores consequências ambientais que os 
citados como emblemáticos. Contudo, estes se revelaram demar-
catórios no período presentemente verificado. Interessante como 
os eventos analisados relacionam-se diretamente com os fluxos 
hídricos. A Borregaard por lançar seus efluentes no Guaíba, ape-
sar de ter chamado atenção o mau cheiro; a maré vermelha por 
ter ocorrido no litoral Sul; os depósitos de agrotóxicos por fa-
cilmente contaminarem o lençol freático; o Bahamas por lançar 
ácido sulfúrico diretamente no canal do Porto de Rio Grande; 
as dragas de areia pela acusação de devastarem as margens do 
Jacuí; e o processo de extinção da FZB por estarmos perdendo 
uma instituição voltada à preservação da biodiversidade gaúcha 
e pela sustentação que a pesquisa e estudos desenvolvidos pela 
FZB empresta às decisões da FEPAM.

Do perfilado, na sucinta linha do tempo, entre a passagem de 
um órgão ambiental para o seguinte, alguns fatos se mostram 
reveladores: esgotamento da capacidade operacional instalada, 
exiguidade do espaço físico disponível, insatisfação da socieda-
de frente à capacidade resolutiva das demandas, fragilidade na 
sustentação política e inconformidade de seus empregados em 
relação às condições de trabalho aliada ao desejo de uma atu-
ação que mantenha o processo de licenciamento ambiental não 
cartorializado, mas que permita atender, com maior densidade, 
as demais atribuições fundantes da FEPAM.

DOIS PAINÉIS: FEPAM HERDEIRA 
E FEPAM ZELOSA 

Na sequência da linha do tempo exposta, oportuniza-se des-
cortinar a FEPAM em dois painéis. 

1 – A FEPAM herdou as virtudes e as dificuldades dos ór-
gãos ambientais que a antecederam. A Fundação, de raízes 
lançadas no início do século passado, desenvolveu a ra-
magem do que lhe foi sendo agregado. Às pessoas que fo-

ram se incorporando ao longo do tempo, ainda remanesce, 
em parte, o quadro técnico e administrativo mais antigo, 
havendo no presente momento um significativo índice de 
aposentadorias, especialmente dos colaboradores que in-
gressaram nos anos 80, aos tempos da Coordenadoria e do 
Departamento do Meio Ambiente. Pessoas provindas de 
organismos de origens diferenciadas, bem como a junção e 
agregamento de entidades nascidas em outras circunstân-
cias, denotam conflitos institucionais, quando não rivalida-
des e certa mágoa quanto à valorização pessoal de alguns 
servidores, o que vem sendo superado.
 

A complexidade e universalidade dos temas pautados pela 
área ambiental exigem constante aperfeiçoamento profissional, no 
campo da multidisciplinaridade, permanecendo o debate a respei-
to da especialidade e da generalidade, o que, não raro, tem dificul-
tado o relacionamento e troca de experiência/conhecimento entre 
os servidores. O cenário, em termos de número e qualidade dos 
profissionais, exige esforços com consequências psíquicas, chegan-
do a instabilizar as relações entre a capacidade de atendimento e a 
demanda, que se perfila historicamente correlacionada, em alguma 
medida, ao desenvolvimento econômico. Exemplificamos com o 
número de licenças prévias: em 2008 foram emitidas 1.697, en-
quanto em 2018 esse número caiu para 349 autorizações, atestan-
do o quadro de retração econômica vigente.

Quanto à demanda, esta tem se caracterizado, essencialmente, 
pelo licenciamento ambiental. A FEPAM é percebida como um ór-
gão multifuncional, com forte ênfase licenciatória. Casos demar-
catórios e de grande repercussão na mídia e na sociedade, como 
o fator Borregaard, a ampliação da Riocell, a maré vermelha do 
Hermenegildo, a instalação do Polo Petroquímico, o fechamento 
de curtumes, o derramamento de ácido sulfúrico pelo navio Baha-
mas, a dragagem de areia no Rio Jacuí, entre outros, constituem-se 
em eventos que parecem episódicos, mas na verdade se propagam 
no tempo e espaço, fazendo com que o órgão ambiental mantenha 
constante vigilância em termos de proteção aos ecossistemas e re-
giões hidrográficas. Mesmo nesses eventos, sobressai o caráter do 
licenciamento. Inevitáveis se fazem as perguntas do tipo: “Como 
a FEPAM licenciou as dragas de areia e não teve condições de 
fiscalizá-las de forma eficiente?”. Indubitavelmente o licenciamen-
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to ambiental, reconhecidamente imprescindível, mais uma vez, 
revela-se vórtice de esforços e gargalo operacional. Gargalo já não 
tão relacionado à propalada “morosidade” do órgão ambiental, 
mas a seu relevo conceitual e de consequências futuras. Há que 
se reconhecer, contudo, o esforço exitoso em diminuir o tempo de 
avaliação dos processos demandados e a diminuição do estoque a 
ser analisado, até porque não é apenas o tempo que define a quali-
ficação licenciatória. Entre tantos fatores está a imprevisibilidade. 
Como, por exemplo, prever a magnitude do episódio da maré ver-
melha ocorrido em 1978? 

A rotatividade acentuada na ocupação dos cargos diretivos dos 
órgãos ambientais tem dificultado a formação de um pensamento 
programático de mais longo prazo, motivando, de alguma forma, 
que se formem estruturas internas de poder em setores estanques, 
o que gera resistências na aceitação de alterações estruturais e or-
ganizacionais. Nas próprias unidades regionais, formadas pelos 
Balcões de Licenciamento Ambiental Unificado, percebe-se o dis-
tanciamento intrainstitucional, imagem, ao menos em alguma me-
dida, do que ocorre na sede. Falta de proximidade resolutiva que 
se observa na relação geral entre a sede, as regionais, as agências, 
os municípios, enfim, com o Sistema Ambiental.

  
2 – A outra face da FEPAM desnuda uma realidade incon-
testável, que poderia ser apresentada maieuticamente: “O 
que seria do meio ambiente sem a FEPAM, as iniciativas e 
os órgãos que a antecederam?”.

Frente a um quadro em que pesam desafiadores o baixo índice 
de redução, tratamento e destinação dos esgotos domésticos, a cres-
cente desumidificação das várzeas, o rebaixamento do nível freáti-
co, a desvegetação nativa, a mineração predatória, a polêmica em 
torno da exploração do carvão, o uso excessivo de agrotóxicos, a 
contaminação por efluentes e resíduos, as disposições clandestinas 
de resíduos e lodos industriais de toda ordem, os lixões erguidos a 
céu aberto viscerando chorume, a poluição atmosférica, a profusão 
de ruídos, a dragagem desmedida, a ocupação desregrada dos solos 
urbanos, o recuo da biodiversidade, a caça dizimatória e o senso 
– ainda que decrescente – de impunidade no uso e abuso da nature-
za, e sobretudo o exacerbado consumismo de recursos naturais, há 
que se reconhecer, na análise ora proposta, os ganhos ambientais 

auferidos nestes 119 anos. Indubitavelmente se progrediu para um 
cenário diferenciado. 

Os avanços ambientais resultam de uma vontade da sociedade 
e do empenho dos órgãos ambientais, que apesar das inconformi-
dades históricas, como falta de pessoal e de condições de traba-
lho, se fazem presentes e à frente no quotidiano da comunidade 
gaúcha. Do tempo dos primeiros órgãos de controle ambiental à 
atual FEPAM, as entidades ambientais e seus colaboradores hon-
raram com suas responsabilidades, recebendo as críticas, oportu-
nas e necessárias, como um desafio para assumir posicionamento 
revigorado e tomar as decisões cabíveis.

ASSERTIVAS
Vistos os dois painéis, podemos elaborar cinco assertivas.
– Fecha-se um ciclo: da circular emitida pelo governador do 

Estado em 1901, que conclamou as então intendências munici-
pais ao cuidado com a vegetação das faixas marginais dos fluxos 
hídricos, à operacionalização da Lei 140, de dezembro de 2011, 
que convoca os municípios à gestão ambiental, foi percorrida uma 
trajetória de centralização estadual, retornando à descentralização 
municipalizada, agora universalizada.

– Evidencia-se a reabrangência no trato da gestão ambiental 
pública: de aspectos localizados e pontuais, como as margens dos 
rios e conjuntos florestais em 1900, passando pelo combate pon-
tualizado da poluição, atualmente se busca a avaliação integrada, 
sinérgica e ecossistêmica, em escala regionalizada à semelhança da 
bacia hidrográfica.

– Acentua-se, através da instalação da Sala de Atendimento 
Integrado, a inter-relação entre demandantes (públicos e priva-
dos) dos serviços gerenciais relacionados com o meio ambiente 
e os técnicos e gestores dos órgãos públicos de gestão institu-
ídos sistemicamente (SEMA/FEPAM/FZB/REGIONAIS/MUNI-
CÍPIOS – SISEPRA);

– Amplia-se a ferramentalização e programação organizacio-
nal, a exemplo da implantação dos sistemas operacionais (Sistema 
Online de Licenciamento Ambiental, SOL; Sistema de Outorga de 
Água, SIOUT) e dos zoneamentos (socioeconômico-ambiental, sil-
vicultural, de extração de areia...).

– Percebe-se um movimento crescente em direção à fiscalização 
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e monitoramento das atividades licenciadas ou por licenciar.

26 INDICAÇÕES
Amparados no desenvolvimento do enraizamento ambiental, 

na distribuição temporal em sequenciados e interpenetrados perí-
odos, nos fatores que impulsionaram as mudanças institucionais e 
apoiados nos painéis e assertivas acima expostos, propomos, a tí-
tulo contributivo, as indicações que seguem. Destas, algumas ino-
vadoras a serem implementadas no momento adequado e outras 
em trânsito, que merecem reforço ou continuidade.

 
1 –  Manter a regularidade do licenciamento: o programa SIRAM – 

Sistema Integrado de Regularização Ambiental pretendia resolver 
o problema crônico da manutenção da regularidade das atividades 
ambientalmente licenciadas. Com a descontinuidade do SIRAM, 
outros mecanismos estão sendo implantados e aperfeiçoados, 
como o SOL – Sistema Online de Licenciamento Ambiental. Im-
porta a implantação efetiva de mecanismos que levem em conta 
todo o processo, envolvendo a estrutura de apoio, infraestrutura, 
atividades de licenciamento, monitoramento continuado e fiscali-
zação que darão sustentação ao processo de acompanhamento das 
atividades potencial ou efetivamente poluidoras durante todo seu 
percurso e desenvolvimento.  

2 –  Dar continuidade aos programas e projetos: vários bons progra-
mas, como o Pró-Guaíba, não têm se mantido enquanto políticas 
públicas. Não raro, tem-se trabalhado “aos pulsos”, o que denota 
a falta de um planejamento abrangente de médio e longo prazo.

3 –  Harmonizar atividades: tornar-se-á cada vez mais necessário que 
os servidores do órgão ambiental conheçam com maior profundi-
dade sua instituição e suas relações com o sistema. É conveniente 
a passagem do servidor pelos diferentes setores e departamentos, 
no intuito de se falar uma linguagem comum e obter uma visão e 
ação de convivência e decisão abrangente. 

4 –  Descentralizar e integrar a operacionalidade: a municipalização 
universaliza-se rapidamente. À FEPAM caberá o caráter referen-
cial, orientador, disciplinador, fiscalizador, informativo, articula-

Imagem dos butiazais em Tapes-RS. É grande a biodiversidade nas 
áreas de restinga. (Fonte: foto de Luiza Chomenko, 2015)

dor, aglutinador no âmbito do Sistema Ambiental, além de licen-
ciar as grandes atividades, de caráter transmunicipal.

5 –  Incrementar ações e atitudes ampliadas: o licenciamento é tão so-
mente uma das muitas atribuições legais da FEPAM e, de forma 
geral, do Sistema Ambiental.

6 –  Efetivar e relativizar criticamente o zoneamento ambiental: a he-
terogeneidade dos ecossistemas crescerá na pauta das decisões. 
Como comparar os banhados do Taim com o Cânion do Fortaleza 
na Serra Geral? Como estabelecer a mesma regra de distância mar-
ginal para os recursos hídricos dos vales encaixados do Rio das An-
tas e a drenagem das planícies? Como equiparar recuos das águas 
em rochas calcárias de Caçapava do Sul com os meandros argilo-
-silto-arenosos do Jacuí na região metropolitana? Como generali-
zar a extração de areia entre bacias de diferentes regimes hídricos 
e capacidade de recomposição? A cada região suas peculiaridades. 
A heterogeneidade da vegetação dos Campos de Cima da Serra 
difere das araucárias do Planalto, do vigor das matas úmidas das 
escarpas, dos sarandis das várzeas, dos butiazais das restingas ou 
das herbáceas encravadas nas dunas. Diferenciam-se microclimas, 
solos, corredores ecológicos, fluxos gênicos e ocupações humanas.
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Imagem das 
dunas no litoral 
norte do Estado. 
(Fonte: foto de 
Sergio Neglia 
Bavaresco, 2016)

O território do Rio Grande do Sul encontra-se distribuído em 
três grandes regiões hidrográficas (Bacia do Rio Uruguai, do Gua-
íba e Litorânea). Para cada uma dessas regiões está prevista a cria-
ção de uma agência, que terá por função assessorar os comitês. 
A região da Bacia do Uruguai está formada por 11 bacias hidro-
gráficas (Apuaê-Inhandava, Passo Fundo, Turvo-Santa Rosa-Santo 
Cristo, Várzea, Piratinim, Ibicuí, Quaraí, Santa Maria, Negro, 
Butuí-Icamaquã, Ijuí); a do Guaíba por nove (Gravataí, Sinos, Caí, 
Taquari Antas, Alto Jacuí, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí, 
Lago Guaíba e Pardo) e a Litorânea por cinco bacias (Traman-
daí, Litoral Médio, Camaquã, Lagoa Mirim-Canal São Gonçalo 
e Mampituba). A identificação das bacias organiza-se por letras e 
números. A letra se refere à região hidrográfica e  os números se-
guem intervalos decenais. Por exemplo: Bacia do Gravataí – G 010 
e Bacia do Sinos G 020; Tramandaí – L 010 ou  Quaraí – U  060. 
Para cada bacia encontra-se um comitê instalado.

O Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica não é um 
órgão executivo ou fiscalizador, mas deliberativo, opinativo e ar-
ticulador. Os órgãos outorgantes no Rio Grande do Sul, enten-
dendo a outorga como um direito de uso da água, mediante a 
emissão de documento autorizatório por parte do Poder Público, 
são o Departamento de Recursos Hídricos (DRH) e a FEPAM 
(Lei nº 10.350/94). Assim sendo, os comitês não têm conheci-
mento de cada outorga, ainda que eventuais conflitos de outorga 
possam ser deliberados no comitê.

Posta a abrangência do Sistema Estadual de Proteção Am-
biental (SISEPRA, Lei nº 10.330/94), que tem no CONSEMA 
seu órgão superior e em cuja composição tem assento um repre-
sentante dos Comitês de Bacia Hidrográfica, temos o desenho 
organizacional fluidal sistêmico, em que um sistema abrange ou-
tros sistemas e subsistemas, como o de recursos hídricos e o das 
Gerências Regionais SEMA/FEPAM. 

Como visto anteriormente (capítulo IV), compõem o sistema 
as Gerências Regionais, estrategicamente distribuídas em nove 
unidades: Sede (Porto Alegre), Campanha (Alegrete), Serra (Ca-
xias do Sul), Sul (Pelotas), Central (Santa Maria), Noroeste (San-
ta Rosa), Centro-Leste (Santa Cruz do Sul), Litoral Norte (Tra-
mandaí) e Planalto (Passo Fundo).

Essas nove gerências participam dos Comitês de Bacia Hidro-
gráfica. Por seu caráter executor gerencial, e isso precisa se tornar 

7 –  Perceber a sinergia ampliada: compreender, de forma crescente, 
a defesa e proteção do meio ambiente como um movimento de 
amplitude não meramente localizada. Nenhuma interferência na 
natureza será apenas pontual, no locus do empreendimento, como 
nenhum licenciamento se adstringe a um fato ou atividade iso-
lada. Caso típico é o dos agrotóxicos e dos dejetos suínos. Até 
que ponto dispomos de conhecimento para verificar os efeitos de 
sua deriva e combinação com o ambiente, que atua cumulativa e 
sinergicamente? 

8 –  Efetivar a bacia hidrográfica como espacialidade de planejamento, 
gestão e indicadores de qualidade: com a universalização munici-
palista, cresce a necessidade de ser concretizado o disposto pela 
Lei de número 10.350, de 30/12/1994. Há que se buscar a integra-
ção efetiva com os Comitês de Bacia Hidrográfica e a consonância 
do zoneamento ambiental com o disposto nos Planos de Bacia, 
bem como urge a evolução para a implementação das Agências 
de Bacia. Há que se envidar esforços no sentido de conciliar com 
maior eficácia a ação das “regionais SEMA/FEPAM” com a es-
pacialidade hidrobacial, dirimindo dificuldades típicas de regio-
nalizações territorialmente não conciliadas. Acrescente-se que o 
instrumento de “enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água, constitui-se em interface 
entre a política de gestão de recursos hídricos e a política de meio 
ambiente” (Informação verbal do engenheiro civil e hidrólogo 
Diego Polacchini Carrillo, março de 2019). Sabe-se que as excessi-
vas regionalizações dificultam a integração do Estado.
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mais claro em possível nova lei do Sistema Estadual de Proteção 
Ambiental, as Gerências Regionais poderiam ser redistribuídas 
no território gaúcho conforme a geografização das bacias hidro-
gráficas. Como atualmente o Estado se encontra distribuído em 
25 bacias e seus respectivos comitês, teríamos de dispor ideal-
mente de 25 Gerências Regionais, em correspondência gerencial 
e territorial entre as bacias, seus comitês e regionais. Regionais 
que poderiam ser renominadas para Gerências Hidrobaciais, tor-
nando-se estas as unidades gestoras de referência regionalizada 
no contexto da unidade de planejamento que é a bacia hidrográ-
fica. A implantação das Gerências Hidrobaciais poderia ser gra-
dual ou por aglutinação, como, por exemplo, no caso das bacias 
de fluxo hídrico mais extenso.

Os demais órgãos do sistema, como a SEMA/FEPAM/FZB e 
municípios, continuariam com suas atribuições e competências 
(Lei Complementar nº 140 e Resolução CONSEMA 372/2018), 
acentuando-lhes o caráter integratório com as Gerências Hidro-
baciais. Em nível municipal, por sua vez, a distribuição espacial, 
se necessária, poderia acontecer através das microbacias ou cé-
lulas hidrográficas. Não haveria problemas maiores no caso de 
um mesmo município participar de duas ou três bacias hidrográ-
ficas, pois as células hidrográficas referenciadas às microbacias 
e estas às bacias hidrográficas manteriam a identidade munici-
pal sem perder a abrangência natural, vocacionada e construída 
geoadministrativamente. Pactuações multilaterais permitiriam a 
compatibilização de diferentes proposições, instalações e implan-
tações locais/regionais. Consequentemente, as demais distritali-
zações/regionalizações/organizações e a própria representação 
política poderiam seguir, em percentual crescente, a territoriali-
zação distrital hidrobacial. 

Mapa onde se encontram superpostas as Unidades de Gerenciamento 
Regional (Balcões de Licenciamento Ambiental Unificados, em fundo 
colorido) e as bacias hidrográficas (gizadas em traço escuro) 
do Estado do Rio Grande do Sul.
(Fonte: Geoprocessamento da SEMA/FEPAM, maio de 2017)

Acrescente-se que com a opção pela unidade de gestão hidroba-
cial, cresceria a responsabilidade contributiva com as bacias hidro-
gráficas a jusante e a montante, pois quem aceitaria conformadamen-
te receber um ambiente degradado? Pela proximidade dos cidadãos 
com sua unidade hidrobacial de referência, teríamos a condição da 
“terraneidade” aderentemente constituída, num processo de aper-
feiçoamento contínuo e de permanente transferência e aplicação do 
conhecimento, inclusive na avaliação dos impactos ambientais.

Portanto, a gestão antes praticada sobre a natureza passaria a 
ser exercitada mais próximo à natureza. 

Ao se adotar a bacia hidrográfica, na esteira das vertentes ge-
renciais gaúchas, como espacialidade aberta (não propriamente 
unidade) – no sentido de totalidade inter e intrainfluente – de pla-
nejamento e gerenciamento, se teria melhores condições de ver o 
mundo como um processo em contínua transformação – o que de 
alguma forma inverte a pauta usual, uma vez que normalmente é 
a partir de uma visão de mundo preponderante e herdada que se 
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operacionaliza o agir. A própria proximidade territorial e convi-
vente com os processos que se desenvolvem na bacia hidrográfica 
permitiria um indiscutível ganho no cuidado ambiental e conse-
quentemente na qualidade cultural, social e econômica. Entende-
mos que o empoderamento/envolvimento local encontra na bacia 
hidrográfica atraente condição coexistencial.

Contudo, não podemos ignorar a responsável manifestação 
do dr. Fernando Setembrino Cruz Meirelles, então diretor do De-
partamento de Recursos Hídricos da SEMA. No intuito de não 
perdermos o contexto de sua fala, optamos por apresentar a entre-
vista por ele concedida em sua integralidade.

ENTREVISTA com o dr. FERNANDO 
SETEMBRINO CRUZ MEIRELLES

para um território relativamente pequeno e com poucas bacias 
com conflitos. Além disso, a dupla dominialidade e a falta dos 
comitês federais das bacias do Uruguai, do Quaraí, do Negro, do 
Jaguarão e da Lagoa Mirim, do Arroio Chuí e do Rio Mampitu-
ba geram um vácuo na gestão. Se fossem implantados seriam 31 
comitês, sendo que, com exceção do rio Uruguai, que congregaria 
11, todos os outros comitês federais teriam de conviver com um 
comitê estadual, um tratando do corpo hídrico principal e outro 
dos afluentes. 

Dentre os comitês, o da bacia do Santa Maria é um caso es-
pecial, pois foi criado de fato antes da lei, como uma proposta 
do então secretário executivo do CONRHIRGS, geólogo Rogério 
Dewes, como piloto de um comitê de bacia no espírito do projeto 
de lei. Coincidentemente, a lei foi promulgada no meio desse pro-
cesso e o Comitê Santa Maria tornou-se o primeiro nos moldes da 
legislação. Já o Piratinim saiu de um comitê maior para tornar-se 
específico daquela bacia. Ainda há o caso do Lago Guaíba, que 
possui uma pequena bacia contribuinte específica, mas é o comitê 
que tem de se articular com outros quatro – Caí, Baixo Jacuí, Gra-
vataí e Sinos – para ter uma coerência na gestão das suas águas.

Um número excessivo de comitês torna a gestão mais complexa 
e tende a ser menos eficiente na aplicação de recursos. Por outro 
lado, a atual divisão utiliza critérios distintos para bacias simila-
res: o Jacuí dividido em dois, mas o Taquari-Antas é um só, assim 
como o Ibicuí e o Camaquã; o Ibicuí ainda gerencia o Touro-Pas-
so, sem a menor similaridade dos seus problemas, e o Camaquã 
tem sob sua responsabilidade drenagens menores, com demandas 
muito específicas e por vezes de interesse de dois ou três municí-
pios – menos de 10% dos municípios da bacia principal.

Assim, entendo que a atual divisão deveria sofrer uma ava-
liação em relação à sua efetividade para a gestão integrada dos 
recursos hídricos, focando nos princípios da representatividade 
das composições dos comitês desde a sua formação para validar 
a sua permanência, na sua divisão ou na sua incorporação a 
outros comitês. Eu entendo que essa é uma discussão difícil de 
ser realizada, mas também a entendo como necessária. Também 
entendo que essa discussão deve esperar a implantação dos ins-
trumentos de gestão, pois só assim os comitês terão condições de 
exercer a gestão de fato e aí poder realizar essa avaliação com a 
serenidade necessária. 

A atual distribuição em bacias hidrográficas (11 na região do 
Uruguai; nove na do Guaíba e cinco litorâneas) está adequada ao 
cenário hidrográfico do Estado? 

Dr. Fernando – Essa foi uma construção no bojo da discussão 
da Lei 10.350/94, com pequenas alterações posteriores. Pessoal-
mente, não a considero adequada, mas cabe ao CRH propor mu-
danças se assim entender necessário. Creio que são muitos comitês 
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O Rio Grande do Sul encontra-se regionalizado em múltiplas 
organizações e formatos, a exemplo dos COREDES, das regiões 
funcionais, das associações de municípios e tantas outras. As ba-
cias hidrográficas podem se constituir em efetivas e eficazes uni-
dades de planejamento e gestão ambiental?

Dificilmente. A ideia da gestão por bacias é inspirada na le-
gislação francesa. O que se observa na França é a localização das 
cidades junto dos seus rios. Assim, o rio é o fio condutor da rela-
ção entre as cidades. Penso que deva ter uma relação com a nave-
gabilidade e a utilização da força hídrica como força motriz nos 
séculos passados. O Rio Grande do Sul teve uma ocupação muito 
tardia, pós Revolução Industrial na maior parte do território. 
Uma parte, o oeste, foi colonizada inicialmente pelos espanhóis 
via fluvial, principalmente pelo Ibicuí, com navegação registrada 
até Dom Pedrito. Assim, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Cacequi, 
Manoel Viana têm sua localização condicionada pelo Rio Ibicuí 
e formadores. Já a ocupação portuguesa foi predominantemente 
militar, buscando pontos mais elevados, nos divisores de água. 
Também pelos divisores foram formadas as cidades ao longo do 
caminho das tropas até São Paulo e Minas Gerais. Portanto, lon-
ge dos rios: Bagé, Vacaria, Passo Fundo, Santo Antônio da Patru-
lha são exemplos.

Quando há a colonização alemã, esta segue a lógica da navega-
ção: São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Montenegro, Lajeado, 
Estrela, Santa Cruz do Sul são exemplos. A colonização italiana, 
mais tardia, tem outra lógica de ocupação do território e se esta-
belece longe dos rios.

Então, a divisão por municípios não segue uma lógica hídrica, 
o que levará a mesma condição para os COREDES, associações de 
municípios, consórcios municipais, regiões funcionais, CREPDEC 
(Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil), Coorde-
nadorias de Saúde e Educação e todas as outras. Nunca haverá 
semelhança entre os territórios de planejamento com os comitês 
de bacia, ao menos que todo um arranjo histórico, político e cul-
tural seja modificado. Talvez a solução esteja em agrupar comitês 
e agrupar COREDES para uma maior coincidência de seus terri-
tórios. A França, inspiração de nossa legislação, tem seis bacias, 
cem departamentos, mais de 4.000 cantões e quase 37 mil unida-
des menores, as comunas, com um território de cerca de 550 mil 
quilômetros quadrados. O Rio Grande do Sul, com 280 mil qui-

lômetros quadrados, tem cerca de 500 municípios e 25 comitês de 
bacia. Ou seja, temos a metade da área, quatro vezes mais comitês 
e 70 vezes menos unidades administrativas. Se utilizássemos a di-
visão distrital dos municípios para a gestão dos recursos hídricos, 
talvez fosse viável a utilização da bacia como unidade básica da 
gestão ambiental.

Seria aceitável, na busca por maior resolutividade e ganho 
socioeconômico-ambiental, que houvesse coincidência territorial 
entre as áreas abrangidas pelas regionais da SEMA/FEPAM e as 
unidades hidrográficas? 

Essa também é uma dificuldade atrelada ao processo de ocupa-
ção e à atual divisão das bacias. Pegando o caso do Taquari-Antas 
como exemplo: se Caxias do Sul é a sede do Comitê e Caxias do 
Sul também é a sede de uma regional da SEMA/FEPAM, aparen-
temente está de acordo. Mas o baixo Taquari tem uma proximi-
dade maior com Porto Alegre do que com Caxias, desde o seu 
processo de ocupação. Como desvincular isso? Pegando o caso 
do Mampituba, a lógica seria uma regional da SEMA/FEPAM em 
Torres, única cidade da bacia com infraestrutura compatível. Mas 
a regional está em Tramandaí, muito próximo de Torres. Duplicar 
a estrutura teria sentido?

De toda forma, uma gestão que busque a integração pela 
presença física das estruturas traz uma visão defasada, conside-
rando os avanços da informática e em especial do sensoriamento 
remoto e do geoprocessamento. Entendo que as estruturas go-
vernamentais serão cada vez menores, pela maior eficácia dos 
processos informatizados, e não seria a presença física constante 
que traria uma maior resolutividade ou ganho socioeconômico. 
Se houver uma comunicação mais ágil das estruturas do Gover-
no do Estado com as municipais, isso seria resolvido de forma 
mais fácil e efetiva. E essa comunicação pode ser realizada den-
tro do ambiente digital, com o fornecimento de informações am-
bientais de qualidade e atualizadas, que possam ser utilizadas e 
divulgadas pelos municípios, comitês e COREDES, entre outros 
atores presentes nas comunidades.

As pessoas, de forma geral, se sentem integradas à sua bacia 
hidrográfica?

Não, muitas nem convivem ou conhecem os seus rios, arroios 
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e lagoas. Fui dar uma aula em uma escola na zona norte de Porto 
Alegre. Localizei a escola e fui percorrendo a drenagem do bair-
ro até chegar ao Arroio Feijó, bacia do Rio Gravataí, talvez o 
mais poluído corpo hídrico do Estado. Quando fiz essa relação, 
a reação da plateia foi  de estranhamento e repulsa: como esta-
riam eles vinculados ao Arroio Feijó? E ao Rio Gravataí? A sua 
ligação era com o Guaíba e a cidade de Porto Alegre, o Arroio 
Feijó era o esgoto de outrem. 

Em um dos estudos de que participei, na bacia do Taquari-
-Antas, perguntamos para as pessoas de municípios pequenos, 
como Dois Lajeados, Cotiporã e Protásio Alves, como era a 
convivência com os rios próximos. Alguns tinham ido uma vez 
quando crianças e nunca mais foram. Falar sobre gestão de um 
recurso que não é utilizado diretamente por uma pessoa é um 
exercício de cidadania difícil. Vamos lembrar que uma grande 
quantidade de municípios gaúchos utiliza água de poços, mas 
os esgotos vão para os recursos hídricos superficiais. Ou seja, 
utiliza-se uma água que não se vê a origem, mas sabe-se que o 
rio recebe o que é despejo. Seria preciso ter um avanço muito 
grande na educação ambiental para que houvesse essa ideia de 
integração e responsabilidade em relação à bacia. 

Em uma das dissertações que co-orientei, a ideia da mestranda 
é que a educação ambiental deveria ser um dos instrumentos da 
política de recursos hídricos, somando-se à outorga, planos, en-
quadramento e cobrança. Realmente, se vamos insistir na Gestão 
Integrada dos Recursos Hídricos, esse é um componente básico, 
fundamental e com uma importância indiscutível, pois vai prepa-
rar os próximos gestores, não os que hoje estão aí por interesses 
vários. Precisamos de gestores que tragam essa visão sistêmica 
muito mais fortalecida, e não visões setoriais puras, que tragam 
para a discussão dos Comitês ideias, critérios e parâmetros que 
não dizem respeito à gestão dos recursos hídricos em si. 

Em nada contribui para essa discussão outras visões distorci-
das da realidade, como a relativa às nascentes dos rios gaúchos, 
onde alguns relacionam o fato de as cabeceiras estarem localizadas 
em seus municípios como a única fonte de água que forma o rio, 
desconhecendo a contribuição do lençol freático, dos aquíferos e 
dos outros afluentes. Quantas vezes ouvi que as águas originadas 
em Passo Fundo são as que abastecem Porto Alegre, porque há 
nascentes do Jacuí lá? E que a metrópole devia suas águas para o 

valoroso município passo-fundense?
Agora (2018) estou trabalhando em um conflito na bacia do 

Rio Uruguai, entre a geração de energia elétrica e o Salto de Yu-
cumã. Levantamos a relação causa-efeito e a reação de alguns 
técnicos foi imediata: como poderiam estar causando um efeito 
em local tão afastado, isso era impossível e devia ser resultado 
de outras causas. 

Gosto de aplicar um jogo, chamado Eco-what, quando quero 
que outras pessoas entendam as relações em uma bacia hidrográ-
fica. Já joguei com engenheiros, economistas, estudantes de enge-
nharia, operários e com mulheres trabalhadoras rurais. Por essa 
ferramenta, muito simples e potente, essas relações começam a se 
tornar claras e palpáveis: a bacia é uma unidade de gestão natural 
e ambiental e suas condições refletem (e muito) o que se fez, o 
que se faz e o que não se faz no seu território. Não creio em uma 
má índole generalizada, ou uma irresponsabilidade inata ao povo 
gaúcho e brasileiro. Creio que não há informação sobre a neces-
sidade de gestão dos recursos naturais, especialmente o hídrico, e 
sobre essa alteração imensa introduzida pela Constituição Federal 
de 1988, que permite a participação social de forma efetiva no 
gerenciamento de muitos sistemas. Mas infelizmente não prepa-
ramos de forma adequada a geração que chegou às escolas e às 
universidades no final dos anos 80, ou na década de 90, ou nas 
últimas décadas. Todos esses acordos de que o Brasil é signatário 
ainda não encontraram eco nos currículos e práticas de gestão. 
Essa discussão está entrando pela primeira vez em um plano de 
bacia – Mirim-São Gonçalo. Espero que além do estranhamento, 
tenhamos consequências palpáveis da divulgação dessas velhas no-
vidades (Entrevista em 2018).

Por sua vez, o engenheiro civil com especialização em sa-
neamento ambiental pelo IPH-UFRGS Paulo Renato Paim, 
que assumiu a direção do Departamento de Recursos Hídri-
cos e Saneamento em 4 de fevereiro de 2019, considera que 
“a gestão ambiental, amplo senso, poderia ter sua capacidade 
de intervenção social significativamente potencializada, caso 
articulasse sua própria atuação regionalizada com a doutrina 
da gestão de recursos hídricos, naqueles que são os pilares da 
sua concepção: a gestão por bacia hidrográfica, a participa-
ção da sociedade e a decisão coletiva” (Informação verbal, 
abril de 2019).
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9 – Rever criticamente conceitos como “recursos e serviços ecossis-
têmicos”: particularmente os assentados a partir do Milleninum 
Ecosystem Assesment (MEA, 2005), cujo viés tende à unilaterali-
dade do “bem-estar humano” e à “patrimonialização” da nature-
za. O pagamento, por exemplo, dos serviços ambientais nos expõe 
a um sério risco de tudo transformar em valoração monetária.

10 – Precaver-se contra o cartorialismo: o licenciamento não pode se 
transformar em alvará de localização virtual. Não se pode perder, 
com a crescente informatização dos sistemas, eliminação das inter-
faces de sombreamento, estabelecimento de procedimentos e a ne-
cessidade de clareza e objetividade, a condição clínica ambiental, 
que não despreza a intuição. Quanto ao meio ambiente, o caráter 
da sensibilidade intuitiva, respaldada na informação/conhecimen-
to multilateral e na estrutura organizacional/legal, precisa ser vi-
gorosamente dinamizado e promovido. A natureza é por essência 
multifacetada, sistêmica, de significativa imprevisibilidade, em 
constante movimento de transformação animada inter-relacional. 
Igualmente é importante lembrar sempre que a natureza tem o seu 
ritmo, que nem sempre coincide com o dos empreendedores.

11 – Valorizar a vistoria in loco, a campo: por mais desenvolvidos e re-
veladores que sejam os instrumentos de visualização panorâmica 
(drones, imagens de satélites...) o “olho sensível a campo”, junto 
com a técnica e conhecimento biodiverso do analista ambiental, é 
insubstituível.

12 – Garantir a soberania decisória: a defesa e proteção do meio am-
biente são tarefa de toda a sociedade e de cada cidadão, mas so-
bretudo do Estado. Portanto, a FEPAM sempre deverá ser pública 
e com independência decisória. Isso tem recebido uma demonstra-
ção de incentivo com a Lei 13.914, que assegura a defesa institu-
cional dos servidores no exercício de suas funções.

13 – Reavaliar a localização física das instalações SEMA/FEPAM: seria 
oportuno, entre outros locais, analisar a relocação para a área do 
Jardim Botânico, onde se encontram instalados a FZB e o Museu 
de Ciências Naturais. Ali, ou em outro espaço adequado, igual-
mente poderiam ser revigorados os laboratórios, para atenderem 
também às necessidades dos cursos de cunho ambiental promovi-
dos pela UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 
com o que se teria um CENTRO INTEGRADO DE CONHECI-
MENTO, PESQUISA E GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Haveria um ganho sinér-
gico de sustentação da própria gestão ambiental e de compartilha-
mento das estruturas. Não se trata de extinguir ou fundir órgãos, 
mas de reposicioná-los contributivamente. 

14 – Habilitar-se com ainda maior empenho para enfrentar as grandes 
pautas (sem descuidar das demais): carvão, xisto, energia eólica, 
avanço da desumidificação, uso desmedido de agrotóxicos, de-
manda por areia, passivos ambientais, pirataria, perda de biodi-
versidade, desertificação, bem como preparar-se para contribuir 
na solução do maior problema ambiental gaúcho: a falta de sane-
amento básico, uma vez que poucos municípios têm algum trata-
mento de esgoto. Segundo a Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, no Estado apenas 14% dos esgotos rece-
bem tratamento adequado, além do que apenas 50% é coletado. 

15 – Aprofundar o cuidado com a preservação: do Aquífero Guarani, 
bioma Pampa, sistemas lacustres e preparar-se para a crescente 
incidência dos “desastres naturais” (desequilíbrios ambientais).

16 – Assumir papel protagônico preservacionista: no debate ambiental 
em torno da institucionalização dos geossítios, da manutenção cê-
nica e dos marcos regulatórios como o Código Ambiental.
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Guaritas, uma das “geoformas” mais extraordinárias do Rio Grande 
do Sul, sob a lente de Glaucus V. B. Ribeiro. (Caçapava do Sul, 2014)

17 – Valorizar o quadro funcional permanente: historicamente tem 
ocorrido um rodízio acentuado, não raro de caráter político, nas 
funções de chefia.

18 – Dinamizar o processo de geração de conhecimento e educação
 ambiental continuada: todos podem e precisam se tornar edu-

cadores e educandos ambientais. Não se pode restringir eventos 
ecoculturais aos dias ou semanas comemorativas, como da água 
ou do meio ambiente. Educarmo-nos pressupõe nos permitirmos 
beber nas fontes proféticas e denunciatórias dos pioneiros e nos 
nutrirmos da permanente observação  da natureza.

19 – Revigorar a pesquisa ambiental: através, por exemplo,  da manu-
tenção das atividades exercidas por entidades como a FZB, que 
acrescentam consistência e segurança às decisões gerenciais – in-
cluídas as de licenciamento – e, sobretudo, promovem o zelo e o 
conhecimento ampliado acerca da biodiversidade gaúcha.

20 – Naturalizar-se: há uma tendência de nos colocarmos como seres 
fora do ambiente, ou até como donos, acima das demais criaturas, 
nos moldes de uma hierarquia verticalizada tão comum aos mode-
los evolutivos classificatórios. Os seres humanos, justamente por 
se sentirem e consequentemente agirem como seres extra-ambiente 
natural, acabam por destruir, poluir e contaminar seu próprio ha-
bitat. Cabe à sociedade, e de forma particular aos órgãos ambien-

tais e especialmente a cada servidor da FEPAM, a conscientização 
alinhada à convivência compartilhada, horizontalizada e corres-
ponsável, atitude que precisa se refletir no cotidiano e nas ações de 
licenciamento ambiental e demais atividades de sua competência 
e responsabilidade.

Histórico aqueduto em 
Candelária-RS, com 

vista para o Botucaraí 
aos fundos (Fotografia 

de V. B. Ribeiro, 2011). 
Sugestiva se faz a 

imagem: pela porta 
construída se observa 

a natureza ainda 
originária.

21 – Cultivar a corresponsabilidade ambiental com a manutenção e am-
pliação das unidades de conservação ambiental: estas são perce-
bidas como locais onde predomina o distanciamento entre o lado 
“interno” e o “externo” (“dentro estão os que preservam e fora 
os que devem ser incitados a não degradá-la”) ao mesmo tempo 
em que, geralmente, são compreendidas como territórios de pre-
servação da fauna e da flora, e a depender das características da 
unidade, como espaço de lazer e turismo. Dificilmente são perce-
bidas como áreas de pesquisa e educação ambiental, mais rara-
mente ainda como importantes na manutenção do fluxo gênico, 
equilíbrio climático, espaço de infiltração de águas, estabilidade 
geotécnica, manutenção da ancestralidade... Talvez prepondere 
essa percepção pelo histórico de implantação das unidades, que é 
pouco conhecido e ainda menos participado, como suas razões e 
justificativas. Acrescente-se o fato de a criação de unidades estar 
bastante voltada ao recurso que poderá advir das medidas com-
pensatórias (a legislação assegura a destinação de 0,5% para apli-
cação em unidades de conservação, do valor total do investimento 
em empreendimentos de significativo impacto ambiental a título 
de compensação ambiental). Dessa “visão”, as unidades de preser-
vação  refletem o receio, quando não o acirramento, entre desen-
volvimento econômico e preservação ambiental, o que demonstra 
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biental (RIMA), que apresenta, de forma sintética e conclusiva, 
a documentação e informações geradas por ocasião do Estudo 
de Impacto Ambiental. Genericamente, pois depende do tipo de 
empreendimento/atividade e da exigência formulada pelo Termo 
de Referência emitido pelo órgão ambiental gestor responsável, o 
Estudo de Impacto Ambiental inicia com a apresentação do em-
preendedor e do empreendimento (histórico, objetivos, justifica-
tiva, certificação e legislação pertinente), seguindo-se a descrição 
do empreendimento (fases de implantação, acessos, sistema de 
drenagem, áreas de reposição, método operacional, instalações, 
beneficiamento, produção, tratamentos, processos, equipamentos, 
insumos, mão de obra), passando à apresentação do meio abióti-
co (clima, temperatura, ventos, precipitação, balanço hídrico, ar, 
ruídos, geologia, geomorfologia, hidrogeologia, geotecnia, solos, 
usos da área, caracterização física da bacia hidrográfica, qualidade 
das águas, recursos hídricos subterrâneos), do meio biótico (ve-
getação, flora, fauna) e do meio socioeconômico (aspectos cultu-
rais, sociais e econômicos, potenciais de desenvolvimento, pesqui-
sa de percepção e opinião, arqueologia, povoamento, logística). 
Em função dos elementos levantados e organizados é realizado 
o prognóstico das condições ambientais, dos impactos sobre os 
meios físico e biótico. Segue-se a proposição de medidas mitigado-
ras e compensatórias, como o resgate da fauna e flora diretamente 
atingidas. À proposição de medidas preservativas e de recupera-
ção segue-se a programação de recuperação da área degradada, 
de gestão dos riscos ambientais, de monitoramento e manutenção 
ambiental. Por fim são apresentadas as considerações finais, se-
guidas da bibliografia consultada, da identificação da equipe téc-
nica responsável pelo estudo e anexos que sustentam o estudo. De 
posse da documentação pertinente, o órgão de gestão ambiental 
pública analisa o processo, solicita adequações e juntadas se for o 
caso, concluindo por seu deferimento ou não. No caso de aceita-
ção do estudo são emitidas posteriormente as licenças conhecidas 
como Prévia, de Instalação e de Operação. As mesmas licenças são 
solicitadas em caso de proposições que não exijam o EIA/RIMA, e 
algumas delas podem se aglutinar como unificadas. 

 Assim, tem sido usual a segmentação avaliativa  em seis platafor-
mas básicas: a primeira se ocupa com os elementos descritivos, do-
cumentais e justificatórios a respeito da intencionalidade interve-
niente na natureza; a segunda com o meio físico; a terceira com o 

a “autoexcludência” do humano em relação ao ambiente natural. 
E isso acontece não apenas em relação a essas unidades, mas de 
forma ampliada com tudo o que envolve as relações do humano 
com seu meio.

22 – Compreender a morte no contexto do experimento natural e não 
meramente como passagem para outra vida: ao aceitarmos que a 
morte nos libera do corpo, consequentemente da natureza, tende-
mos a nos posicionar como externos ao ambiente que nos cerca, o 
que induz ao descomprometimento com o ambiente natural.

23 – Respeitar a ética ambiental: o episódio das prisões preventivas de 
29 de abril de 2013, em decorrência de eventuais fraudes envol-
vendo a possível venda ou facilitação na emissão de licenças am-
bientais, convoca a todos para a total transparência e responsabi-
lidade ética.

24 – Evitar o uso genérico do termo “sustentabilidade”: ele tem sido 
adotado como panaceia indiscriminada e vinculado excessiva-
mente ao conceito de “economia verde”, o que ficou evidenciado 
durante a RIO+20, desvirtuando a compreensão da integralidade 
sinérgica própria do processo natural. Tendo surgido como possi-
bilidade efetiva de equilibrado processo integrador das variáveis 
econômicas, sociais e ambientais, o termo “sustentabilidade” tem 
servido mais a um modismo vocabular a emoldurar conciliações 
desenvolvimentistas do que propriamente assumido como um 
novo modelo de convivência natural e construída. A concretude 
quotidiana tem escancarado o enfrentamento, não raro litigioso, 
entre humanos e o mundo natural.

 A par da “panaceia” sustentabilista, sua própria conceituação 
expressa-se fragmentadora, ainda que se pretenda o equilíbrio da 
tríade biológica, social e econômica. Ao trabalhar três campos, 
fraciona-se o fluxo natural e construído, com reflexos significa-
tivos no processo de avaliação ambiental, via licenciamento am-
biental. 

 Vejamos o instrumento de licenciamento denominado de Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA), que envolve a reunião de do-
cumentos, revisão bibliográfica, coleta de materiais, campanhas 
de amostragem, análise e proposição das condições para implan-
tação de determinada atividade, e o Relatório de Impacto Am-
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meio biótico; a quarta com o meio socioeconômico; a quinta com 
a integração das quatro anteriores e a sexta com a análise técnica 
desse conjunto de plataformas. A partir de plataformas diversas, 
pretende-se a integração sistêmica. Porém, como chegar a essa in-
tegração sistêmica se a partida é fracionada? O mesmo questiona-
mento vale para o zoneamento ambiental/socioeconômico e para 
outras atividades. É possível se chegar a bom termo integratório a 
partir de compartimentações? 

25 – EXERCITAR os movimentos INTERFACIAIS inerentes aos HABI-
TATS E SUAS CORRELAÇÕES: os condicionantes psicossociais e 
conceituais fragmentários têm dificultado uma compreensão mais 
integrada do ambiente natural frente às demandas interventoras. 
Como pressupostos na busca por uma metodologia interfacial 
(pois há que se compreender, para melhor gerir, que os fluxos am-
bientais ocorrem pelas interfaces correlacionais e não pelos ob-
jetos/corpos/organismos/eventos/acontecimentos em si, mas “por 
entre” e “através” destes) propomos:  a representação tópica sob 
a modelagem de vertentes que fluem e refluem; a transvisão críti-
ca do registro fenomenológico em sua dinâmica correlacional; o 
afastamento dos fracionamentos utilitaristas e sustentabilistas; a 
percepção da permeabilidade que se estabelece transversalmente; 
a incorporação ad initium dos movimentos de tensões e atrações 
interfaciais diferenciadores e não meramente competitivos; o es-
forço naturalizante e o processo de conhecimento/avaliação/gestão 
dialogado com a natureza, consequentemente também com os hu-
manos, pois estes igualmente constituem, influem e são influente-
mente constituídos pela mesma ambiência (habitat).

26 – Instalar o MEMORIAL da  FEPAM: que pode se  constituir em re-
ferência cultural do Sistema de Proteção Ambiental do Rio Grande 
do Sul (SISEPRA). Integrada à atual Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Infraestrutura, a FEPAM nutriu-se de esforços anterio-
res à sua própria criação, efetivada em 4 de junho de 1990, através 
da Lei nº 9.077. Como vimos, a Fundação bebeu em muitas fon-
tes ao mesmo tempo que nutre tantas outras. Entre as iniciativas 
anteriores, citemos a Coordenadoria de Controle do Equilíbrio 
Ecológico (CCEE) de 1974 e o Departamento de Meio Ambiente 
instalado em 1979. O reconhecimento público, estendido no tem-
po, ao exercício das suas sistêmicas e capilares atribuições alça a 

FEPAM à condição de relevância não apenas no Estado, mas no 
país e no exterior.

Em consonância com sua trajetória, oportuniza-se a instalação 
de um Memorial, enquanto centro dinâmico de integração – in-
clusive interna –, informação e divulgação da história da FEPAM 
conforme a seguinte proposição: 

PROPOSTA DO MEMORIAL FEPAM
Em sua missão de integrar culturalmente, preservar e disponi-

bilizar a memória da Fundação, o Memorial se propõe, enquanto 
agente de incorporação institucional, ao desenvolvimento das se-
guintes atividades: 

– formatar o acervo histórico;
– desenvolver o programa de pesquisas e publicações;  
– ensejar eventos de formação ambiental;
– aproximar sistemicamente os integrantes da SEMA/FEPAM/

FZB/Sistema de Proteção Ambiental.

MISSÃO: preservar a memória institucional  fornecendo aos 
demandantes do MEMORIAL FEPAM, em qualificado processo 
dinâmico de integração institucional, informação pertinente e con-
sistente conforme atribuições legais (Lei nº 9.077, de 4 de junho de 
1990; Decreto nº 54.060, de 4 de maio de 2018, e outros).

VISÃO: tornar-se centro de referência da memória institucio-
nal da FEPAM, viabilizando sua preservação, acesso e integração. 

METAS: 
– PRESERVAR a memória (acervo) institucional em parceria 

com a Biblioteca da FEPAM;
– DISPONIBILIZAR estudos, pesquisas, publicações, informes 

e contribuições de apoio à tomada de decisões, com ênfase valora-
tiva para a publicação Fepam em Revista;  

– ORGANIZAR atividades de formação ambiental, a exemplo 
dos Encontros Técnicos, que se constituem em palestras gratuitas 
acerca da temática ambiental e atuação profissional; 

– INTEGRAR culturalmente os agentes do Sistema de Proteção 
Ambiental.
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Entendemos que a presente obra, FEPAM: raízes, trincheira e 
farol, insere-se no contexto do Memorial sugerido, particularmen-
te agora, quando nos aproximamos dos trinta anos de profícua 
existência da FEPAM.

VII – FEPAM: RAÍZES E TRINCHEIRA
Desde sua origem, a Fundação posicionou-se como reduto de 

resistência e precaução ao desenvolvimento desenfreado e devas-
tador, ao mesmo tempo em que permanentemente sinalizou para 
adequados procedimentos, perseguindo com denodo e afinco o 
paradigma de que é possível preservar e desenvolver, sem neces-
sidade da deterioração ambiental para que se construa o melhor 
estar. Mesmo que institucionalmente a FEPAM tenha sido insta-
lada em 1990, na verdade, ela vem se nutrindo de iniciativas bem 
anteriores, estendendo suas raízes para fontes que não podem ser 
relegadas às brumas do tempo. 

Agora, ao nos aproximarmos dos trinta anos de existência da 
FEPAM, o desafio se manifesta redobrado. Passaram-se os tempos 
da preponderância das visões sanitarista, licenciatória ou proféti-
ca, como urge a superação de desconfianças internas e externas. 

O cenário futuro, que todos pretendemos, dificilmente vai se 
coadunar com o que efetivamente tivermos conseguido produ-
zir e modificar. Contudo, próprio da essencialidade ambiental, o 
mover-se rumo ao ideal nos propulsiona e conduz ao horizonte 
almejado. O olhar retrospectivo de 119 anos nos permite a corre-
ção de rota do que deve ser reaprumado e o revigoramento do que 
vem provando ser acertado, alavancado por um olhar/agir pleno 
de porvir. Cada um de nós terá seu possível horizonte mentalizado, 
contudo, um órgão ambiental consolidado, soberanamente públi-
co e vigoroso nos é imprescindível.

   

FEPAM FAROL
A FEPAM, por tantos construída e de inestimáveis serviços 

prestados, agrega ao pioneirismo a necessidade de um reposicio-
namento perante a sociedade e si mesma, impondo-se a pergunta 
“Que FEPAM queremos e precisamos?”. Questionamento que faz 
coro com “Que Sistema Ambiental a natureza quer e precisa?”.

A resposta a essa questão é coletiva, uma vez que o Rio Gran-

de passa pelo Sistema Ambiental. Todas as atividades, em alguma 
medida, interferem na natureza. Como tais necessitam do licencia-
mento ambiental, fiscalização, monitoramento continuado, pes-
quisa e seus desdobramentos de regularidade ambiental.

Cabe a todos nós fazer brilhar, à luz de nosso patrono Henrique 
Luiz Roessler, o farol sistêmico INTEGRADOR: a SEMA/FEPAM. 
Muito mais que num endereço, o Sistema Ambiental se abriga em 
cada gaúcho e gaúcha, responsavelmente imbuídos da permeabili-
dade convivente, horizontalizada, móvel, animada, transformante, 
múltipla, transparente, resolutiva, sinérgica, diferenciadora e migra-
tória de um modelo artificializante para sua naturalização. Assim, 
a gestão praticada sobre a natureza, consubstanciada enquanto re-
curso, habilitada para autorizar a intervenção sustentabilista deverá 
migrar para a gestão junto e com a natureza enquanto valor em 
si mesma, alçada a coexistência interfacial transformadora. Nossa 
corresponsabilidade ambiental aumentou. Teremos que ir além da 
face preponderantemente licenciatória autorizatória, antropocen-
tricamente interventora, no ambiente natural e construído. Nessa 
senda, um novo método de cognição e avaliação, ainda a ser con-
cebido, já se faz anunciar e nos desafia: o das “interfaces” inerentes 
aos “habitats” e suas correlações, que nos permitirá ver “através” 
dos entes e acontecimentos. O desenvolvimento metodológico, re-
ferenciado como “interfacial”, constitui-se na nova fronteira do 
conhecimento e do exercício gerencial de nossa ambiência, pois a 
metodologia usual, particularmente de avaliação ambiental, não 
atende adequadamente ao zelo e imersão naturalizante. Que estas 
linhas possam contribuir para que tal venha acontecer. 

LINHA DO TEMPO
– 12 mil anos AP (Antes do Presente): caçadores e coletores 
pampianos (Charruas, Minuanos) já ocupavam os campos a 

sudoeste do Estado. Estávamos no final do período glacial. Nossos 
primogênitos conviveram e se nutriram da megafauna remanescente 
do período glacial (Pleistoceno), formada por megatérios (preguiças) 

e gliptodontes (tatus) de grande porte. A caça aos grandes 
mamíferos deve ter contribuído significativamente na obtenção 

de proteínas pelos paleonativos. A par de condicionamentos 
ambientais, como as mudanças climáticas, a pressão de caça sobre a 

megafauna deve ter influído na sua extinção. 
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Segundo VÉLEZ-MARTIN et alii (2015), “no passado, quando 
os primeiros humanos colonizaram a região do Sul do Brasil 

(12.000 anos antes do presente), os campos constituíam a 
vegetação predominante. Mesmo após o avanço das florestas 

sobre os campos, fenômeno que ocorre desde os últimos 5.000 
anos, estima-se que, na época da colonização pelos europeus, 
os campos nativos ocupavam cerca de 217.819 km2, o que 

correspondia a 9% do Paraná, 16% de Santa Catarina e 66% do 
Rio Grande do Sul” (Vélez-Martin, Eduardo et alii 2015, p. 123).

Pode-se sistematizar, em grandes traços, o clima com sua 
temporalidade: 

– 10 mil anos AP: apresentava-se frio e seco.
– 6 mil anos AP: de frio e seco, o clima se tornou quente e úmido.

– 4 mil anos AP: instalaram-se os pescadores e coletores na 
região litorânea, formando os sambaquis.

– 2 mil anos AP: de quente e úmido, o clima passou ao que 
atualmente usufruímos.

– 100: chegada dos Guaranis ao solo gaúcho. Conforme Vogt 
(2010), “os Guaranis são de origem amazônica, portanto 

provenientes de áreas florestais. Penetraram em território gaúcho 
por volta do ano 100 de nossa era”(VOGT, Olgário Paulo et al. 

(org.). 2010, p. 10), instalando-se em áreas florestadas do Estado. 

Imagem parcial da Pedra 
Grande, bloco arenítico 
situado no município 
gaúcho de São Pedro do Sul. 
O bloco mede 86 metros por 
aproximadamente 9 metros 
de altura e assemelhada 
espessura em sua porção 
mediana. Conhecida 
como “Abrigo da Pedra 

Grande”, esta se constitui em significativo exemplar da arte rupestre 
praticada pelos nativos. Os petróglifos, reconhecidos como existentes 
há aproximadamente 3 mil anos, encontram-se até 2 metros acima da 
atual superfície do terreno de entorno. Além de abrigo, referência e sítio 
arqueológico, o local deve ter sido palco de manifestações religiosas e 
artísticas. (Foto de Vera Wenzel, fevereiro de 2017)

– 04/05/1493: o papa Alexandre VI assina a bula que destinava 
aos espanhóis as terras que eventualmente fossem descobertas 

cem léguas a oeste de Cabo Verde e Açores.

– 1494: firmado, entre Espanha e Portugal, o Tratado de 
Tordesilhas, que posicionou o atual território do Estado do Rio 

Grande do Sul do lado espanhol. Ferreira (s/d) nos diz que o 
“Tratado de Tordesilhas (1494), assinado por Portugal e Espanha 
nas vistas do papa espanhol Alexandre VI (pai de Cesar Borgia), 

que definiu as áreas de influência de Portugal e Espanha no 
planeta, dividiu a América de tal forma que todas as áreas mais 
civilizadas e densamente povoadas, como a dos Incas e Astecas, 
estavam do lado espanhol, ficando para Portugal áreas poucos 

povoadas e percebidas pelos portugueses como vazias, com 
nativos em estágios mais primitivos de civilização” (FERREIRA, 

Flávio. s/d, p. 557-562). O autor citado apresenta o modelo 
espanhol de ocupação, valendo-se para tal da implantação 

de “cidades” (pueblos), enquanto os portugueses preferiam a 
construção de fortes e o sistema de sesmarias.

– 22/04/1500: descobrimento do Brasil. Quando da tomada de posse 
de terras pelos portugueses, já conhecidas ao menos desde 1498, 
os Guaranis predominavam no sul, ocupando preferencialmente 
os vales e florestas subtropicais da depressão central, enquanto os 
Jês ou Tapuias habitavam os campos de cima da serra no Planalto, 

os Pampianos ou Charruas viviam no Pampa e os formadores 
dos sambaquis e “cerritos” no litoral. De acordo com suas 

caraterísticas culturais e técnicas, os caçadores coletores do Planalto 
foram agrupados em “civilizações” ou “tradições” Humaitá, e os 
pampianos como “Umbu”, ao tempo mesmo que os pescadores 

coletores como “Sambaquis”. Quando relacionados à sua produção 
cerâmica, os caçadores coletores e horticultores provenientes das 
florestas amazônicas são conhecidos como da “Tradição Tupi-

guarani”; os caçadores coletores do Planalto como da “Tradição 
Taquara”; e os dos pampas como pertencentes à “Tradição Vieira”. 

A população nativa se aproximava dos 200 mil habitantes no 
Rio Grande do Sul à época do descobrimento. Os Guaranis ou 

guaranizados, que compunham a maior proporção populacional, 
particularmente os habitantes dos vales dos rios da Depressão 

Central Gaúcha, eram também conhecidos como “Tapes”.
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Planta demonstrativa da distribuição territorial originária 
dos Jês, Guaranis e Pampianos no Rio Grande do Sul. Os Jês 
ocuparam preferencialmente a porção norte, os Guaranis a central, 
enquanto os Pampianos o território ao sul (Fonte: internet: http://
f1colombohistoriando.blogspot.com.br/2012/07/indios-os-primeiros-
habitantes-do-rio.html).

A feição colinosa no município 
de Jaguaruna, em Santa 

Catarina, abriga um dos maiores 
“sambaquis” conhecidos e que 

ainda remanescem (Foto de 
Vera Wenzel, 2013). Sambaqui, 
palavra de origem tupi-guarani, 

significa “amontoado de 
conchas” (tambá = concha; ki= 

depósito). 

Imagem em que o 
arqueólogo Sérgio Klamt, 
da UNISC, aponta para um 
cerrito em Santa Vitória do 
Palmar. Os cerritos, como 
demonstrado na fotografia, 
constituem-se em discretas 
elevações no terreno de 
entorno (Foto do acervo de 
Sérgio Klamt, 2015). 

Segundo o pesquisador Sérgio Klamt, não foram feitas inter-
venções nos sítios “pois a proposta foi de preservação no estado 
em que foi localizada. Mas na formação de tocas pelos tatus, fo-
ram trazidas à superfície cerâmica e restos de ossos não humanos 
(alimentação)” (Inf. verbal, março/2017).

– 01/05/1500: escrita a Carta de Pero Vaz de Caminha, onde 
se lê: “Pelo sertão nos pareceu do mar muito grande, porque 
a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, 

que nos pareceu mui longa terra.”(CAMINHA, Pero Vaz de. 
MCMXXXIX, p. 52) 

– 1501: embarcações sob o comando de Gaspar de Lemos 
percorrem a costa sulina.

– 1503: frota sob o comando de Gonçalo Coelho veleja pela 
costa meridional.

– 22/01/1531: o navegador Pero Lopes, partícipe da expedição 
comandada por Martim Afonso de Souza, reconhece e denomina 
o canal de ligação entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico 
de “Rio de São Pedro”. Na representação cartográfica de Gaspar 

Viegas, datada em 1534, aparece o nome Rio São Pedro.

– 09/06/1537: o papa Paulo III, frente à percepção reinante 
na época de que os indígenas eram seres inferiores aos brancos 

europeus, emite a bula Sublimis Deus, asseverando que os 
nativos eram pessoas como as demais.

– 1546: segundo Barcelos (2000), “os jesuítas foram responsáveis 
por popularizar o termo ‘redução’ para referir-se aos ‘pueblos’ 
de índios. No entanto, esta denominação não foi uma criação 

dos jesuítas” (BARCELOS, Artur H. F., 2000, p. 85). Conforme 
Rabuscke (1981),“por volta de 1546 já dizia uma das cédulas 

reais de Felipe II: ‘Que los indios fusen reducidos a pueblos y no 
viviesen divididos y separados por las sierras e montes’, i. e., silvas. 
O padre Antônio Ruiz de Montoya, S.J., definiu assim as reduções 

do Guairá, Paraguai, Uruguai e Tape, em sua grande obra 
Conquista espiritual hecha por los religiosos da la Companhia de 

Jesús: “Aqueles índios que viviam seus costumes antigos em serras, 
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campos, matas e em povoados dos quais cada um contava apenas 
de 5 a 6 casas, já foram reduzidos por nosso esforço a povoações 

grandes e transformados de rústicos primitivos em cidadãos 
cristãos pela contínua pregação do Evangelho” (RABUSKE, 
Arthur. 20 a 23 de outubro de 1981. Santa Rosa-RS. p. 67). 

Torna-se oportuno grifar, baseando-nos em Franzen (2005), 
que “ao fazermos um estudo comparativo entre ambas, 

reduções e aldeamentos, nas áreas que correspondem ao Sul do 
Brasil, Argentina e Paraguai, observamos que os jesuítas, quer 

espanhóis quer portugueses, possuem os mesmos objetivos: 
tornar o indígena um cristão, a partir da catequese, e um 

homem, aos moldes europeus, capaz de viver numa sociedade 
organizada, desenvolvendo uma atividade produtiva sistemática, 

e, dessa forma, tornando-os participantes do Estado europeu. 
(...) A maneira de concretizar esses objetivos é que vai ser 
diferente porque são jesuítas de nacionalidades diferentes 

(portugueses, espanhóis) compromissados com as respectivas 
coroas, compromissos semelhantes, mas distintos devido às 
características próprias de cada coroa” (FRANZEN, Beatriz 

Vasconcelos. 2005, p. 37). O Conselho das Índias se constituía, 
conforme Naud (1964), no “órgão máximo da administração. 

Sediado em Madri, a ele estavam subordinadas a casa de 
Contratación e todas as autoridades da colônia. Sua jurisdição 

abrangia assuntos tanto de ordem civil, política e militar, 
como questões comerciais e econômicas” (NAUD, Leda Maria 

Cardoso. 1964, p.3).

– 1555: os irmãos Vicente e Cipião Góis introduzem algumas 
cabeças de gado bovino no Paraguai. Teriam sido nove animais, 

que proliferariam atravessando o rio da Prata e o Paraná, 
chegando ao solo gaúcho.

Imagem do sr. José Cândido Rodrigues 
Leal, reconhecido memorialista de 
São Pedro do Sul. Zeca Leal, como é 
conhecido, relata que “foi em São Pedro 
do Sul que nasceu o Rio Grande pastoril” 
(Informação verbal, fev. de 2017), uma 
vez que, a partir das cabeceiras do Rio 
Ibicuí, o gado trazido pelos jesuítas foi 
distribuído pelas demais reduções. 
(foto Vera Wenzel, fev. 2017).

– 1560: escrita por José de Anchieta a Carta de São Vicente, 
considerada a primeira descrição biogeográfica da Mata 
Atlântica; acentuam-se o apresamento e escravização dos 

indígenas, para atender as lavouras canavieiras do centro do país.

– 1568 a 1576: período de adaptação dos jesuítas em ambiente 
nativo sul-americano. A partir de 1576 acontece a experiência de 
“Juli” (Peru), que iria servir de modelo à implantação das futuras 

reduções. Alguns debitam a estruturação dos “pueblos” e das 
reduções ao disposto nas “Leyes de Indias”, escritas em 1570, 
porém, ao que tudo indica, estas procuraram ordenar o que 

na prática já vinha ocorrendo nas implantações urbanizadoras 
espanholas.

– 1569: é apresentado o “mapa mundi” (Brotton, 2014) com a 
projeção Mercator (BROTTON, Jerry. Uma história do mundo 

em doze mapas. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 242-287).

 – 1570: escritas as “Leis das Índias de Felipe II” pelo erudito 
Palacios, da Universidade de Salamanca.

– 1575: conforme Corbellini (2007), “antes das reduções 
jesuíticas, em 1609, das quais temos maior conhecimento 

com as suas características, os franciscanos Bolaños e Alonso 
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fundaram, em 1575, algumas reduções no Paraguai, como a de 
Los Altos, 30 km ao norte de Assunção. (...) Frei Luis Bolaños 

dedicou-se à redação do primeiro catecismo em língua guarani” 
(CORBELLINI, Vital. 2007,  p. 17).

– 1580 a 1640: com a unificação das coroas ibéricas, todo o 
território latino-americano esteve sob o comando do Rei de 
Espanha, ou seja, espanhóis e portugueses transitavam, sem 

empecilho, pelas plagas sulinas.

– 1586: jesuítas chegam ao Paraguai.

– 1588: jesuítas chegam a Assunção.

– 1605: ingresso, no Estado, dos jesuítas sob a coroa portuguesa. 
Os padres João Lobato e Jerônimo Rodrigues atravessam o rio 
Mampituba. Depois de dois anos, retornam ao Rio de Janeiro.

– 1609: padre Diogo de Torres Bollo expede “instruções” 
aos missionários dos Guaranis no Paraguai; em 1610 expede 

“instruções” a todos os missionários jesuítas. Conforme Rabuske 
(1977),“ambas as instruções, por sua importância, merecem da 
nossa parte a qualificação de “carta-magna” das Reduções do 
Paraguai ...” (RABUSKE, Arthur. 18 a 22 de outubro de 1977. 

Santa Rosa - RS, p. 171 (p. 171-197).

 Na segunda “instrução”, lê-se: “Na cultura, trato e ajuda 
dos índios observar-se-á o seguinte: 1. Antes da fundação do 

povoado, considere-se muito sua sede, por dever apresentar-se 
com capacidade para muitos índios, ser de bom clima, de boas 
águas, apta para o sustento a conseguir com chácaras, pescas e 
caças. Nisso terão que informar-se muito detidamente com os 
próprios índios, principalmente os caciques, dando-se atenção 

para estejam longe de outros, com quem se acharem em guerra” 
(RABUSKE, Arthur. 18 a 22 de outubro de 1977. 

Santa Rosa - RS, p. 181 (p. 171-197).

Imagem da disposição 
sequenciada em tanques 

de captação e uso das 
águas. Junto a essa 

“Fonte Missioneira”, 
sob responsabilidade da 

Prefeitura de São Miguel 
das Missões e preservada 

pelo IPHAN, portanto 
reconhecida como local 
de Preservação Natural 

Cultural, encontra-
se um sítio arqueológico. Quando da implantação de uma redução, 
a ocorrência de água farta era decisiva. Na redução de São Miguel 

Arcanjo foram encontradas sete vertentes de água, que foram derivadas 
para dutos, tanques, estrategicamente conduzidas e distribuídas em 

torno do núcleo rurbano. No caso dessa captação a partir de uma 
nascente próxima, foram utilizados blocos de rocha arenítica, que, 
com o basalto e argilas, constituíam-se na principal fonte rochosa 

disponível. (Foto de Vera Wenzel, 2015).

– 1614: paulistas exploram a Lagoa dos Patos, o estuário do 
Guaíba e o Rio Jacuí.

– 1626: jesuítas, a serviço da Espanha, chegam ao Rio Grande 
do Sul. No dia 3 de maio de 1626, o padre Roque González de 

Santa Cruz, acompanhado dos padres João de Castilho e Afonso 
Rodrigues, implanta a cruz missionária no povoamento de São 

Nicolau do Piratini.

– 1626 a 1638: primeira fase das reduções, com as “reduções do 
Tape” (São Nicolau e São Francisco Xavier em 1626; Candelária 

em 1627 e 1628; Assunção e Caaró em 1628; Apóstolos e São 
Carlos em 1631; São Tomé, São Miguel, Cosme e Damião e 

Santa Tereza em 1632; São José, Natividade, São Joaquim, São 
Cristóvão, Santa e Jesus Maria em 1633).

– 1634: o padre jesuíta Cristóbal de Mendoza atravessa o Rio 
Uruguai com 1.500 cabeças de gado.
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Remanescente da majestosa Igreja da Redução de São Miguel das 
Missões. (Foto de Vera Wenzel, 2013)

– 1635 a 1641: em torno de 300 mil indígenas são aprisionados 
pelos bandeirantes. Em 1636 acontece a chegada avassaladora 
dos bandeirantes paulistas. Raposo Tavares destrói as reduções 

de Jesus Maria, São Cristóvão e São Joaquim. 

– 1637: população missioneira “reducida em pueblos” conforme 
levantamentos de Carta Anua: 11.500 famílias, abrangendo 
57.500 indivíduos, dos quais 19.800 considerados cristãos. 

Conforme Montoya (1639), o número de indivíduos em 1639 
equivalia a 52.300. Meliá, citado por Rabuske (1981), relata 
que “em la Carta Anua de 1637 tenemos por primera vez un 
cuadro bastante completo de la demografia del Tape, ya que 

por esta fecha la casi totalidad de los indios ha sido contatada y 
reducida em sua mayoria a 10 pueblos. Pero esta primera imagen 
panoramica será, al mismo tiempo, la última. Muchas de las cifras 
dadas em esta anua son, simplesmente, ‘historicas’: las banderias 
paulistas habían entrado y destruido algunos pueblos, llevándose 

cautivos, provocando muertes, éxodos e huidas. Y no habían 
faltado pestes y epidemis com considerable mortande” (MELIÁ, 

Bartolomeu. Santa Rosa-RS. 1981, p. 55 e 67 (p. 45-79). 

– 1640: o papa Urbano VIII excomunga os predadores de índios.
 

– 28/03/1641: missioneiros afugentam os bandeirantes na 
batalha do M’Bororé.

– 20/09/1649: o padre Montoya, citado por Pinheiro (1982), 
obtém, via cédula real, “licença para se adestrarem índios, 

cristãos velhos, no manejo das armas de fogo” (PINHEIRO, José 
Feliciano Fernandes. 1982, p. 149).

– 1680: fundação da Colônia do Sacramento. Nas palavras 
de Possamai (2012), “a fundação da Colônia do Sacramento 
buscava atender aos interesses dos comerciantes do Rio de 
Janeiro, que queriam a retomada do intenso comércio com 

Buenos Aires existente na época da União Ibérica, assim como 
aos da Coroa Portuguesa, que desejava expandir seus domínios 
até o Rio da Prata” (POSSAMAI, Paulo César. Suplemento, S1-

S366, novembro 2012, p. 200).

– 1682 a 1801: segunda fase das reduções do Tape, com a 
implantação dos Sete Povos das Missões (São Francisco de Borja 

em 1682; São Nicolau, São Luiz Gonzaga e São Miguel Arcanjo em 
1687; São Lourenço Mártir em 1690; São João Batista em 1697 e 

Santo Ângelo Custódio em 1706).

 Nas edificações, segundo Nowatzki (2004), eram utilizados 
materiais diversos como blocos de arenito e basalto, tijolos, 

ladrilho e telhas cerâmicas, taquari, madeira e o “itacuru”, este 
identificado como “bloco de laterita na construção de muitos 
prédios das ex-reduções jesuíticas do RS. Seu aspecto lembra 

os cupinzeiros (itacuru, pedra cupim ou pedra-formigueiro em 
guarani)” (NOWATZKI, Carlos Henrique (org). 2004, p. 24). 

– 15/10/1694: através de Cédula Real, foi decidido que os 
jesuítas honrassem com o “dízimo” aos bispos diocesanos. Essa 
questão, aliada à da “côngrua” dos padres, motivou acirradas 

discussões entre os sacerdotes das reduções e o 
meio eclesiástico da época.

– 1697: Espanha equipara os caciques das reduções jesuíticas a 
senhores fidalgais; em 7 de dezembro de 1697, por determinação 

régia, a “data” equivalia a até 1.000 hectares (meia légua), enquanto 
a sesmaria chegava a 13.068 hectares. 
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– 1700: registro das primeiras produções de charque no Estado, 
cuja exportação ocorria pelo porto de Laguna.

– 1701: o gado recebe crescente valorização econômica.

– 1707: implantados ervais próximos às reduções, uma vez que 
os ervais naturais ficavam distantes das unidades reduzidas.

Feição da Serra do Erval e de trecho do Rio Duro, afluente do Rio 
Camaquã, na localidade de Santa Auta, interior de Camaquã, local 
escolhido pelo pesquisador Barbosa Lessa para sua moradia. A 
jusante, por entre rochas graníticas, escorre uma belíssima cascata, 
enquanto nas cercanias habitam alguns descendentes dos nativos 
guaranis. Em 2005 foi criada a Fundação Barbosa Lessa, tendo por 
objetivo preservar o local (Sítio Água Grande) e a memória do escritor 
historiador. (Fonte: foto de Vera Wenzel, em outubro de 2016)

– 1715: pelo Tratado de Utrecht, a Colônia de Sacramento, 
que desde 1704 passara ao domínio espanhol, é devolvida aos 

portugueses.

– 1715 a 1724: expedicionários provenientes de Laguna chegam ao 
Estado, cobiçando os ervais e as vacarias distribuídas nas Estâncias 
Missioneiras (Yapeju, Santa Cruz, São Tomé, São Borja, Conceição, 

São Nicolau, São Miguel, São Luiz, São João, São Lourenço e 
Santo Angelo). Até 1715 as terras gaúchas se constituíam em “terra 

de ningúem”, sendo bem conhecidos dois centros de irradiação 
portuguesa: a Colônia do Sacramento, fundada em janeiro de 

1680, e Laguna, fundada em 1684. Na tentativa de fazer frente a 
Buenos Aires, implantada  pelos espanhóis em 1580, os portugueses 

instalaram Sacramento, que se constituiu em ponto estratégico às 
margens do Rio da Prata.

– 1725: sob o comando de João de Magalhães, sai de Laguna uma 
expedição para conquistar as “riquezas missioneiras”. A partir de 
então são implantadas as invernadas e os currais, que servem de 

apoio ao apresamento de gado. Dos tempos nativos aos nossos dias, 
a erva-mate pode ser considerada um elo de irmanação gaúcha.

Imagem das ruínas 
de São Nicolau, no 

município de São 
Nicolau. Observe-se a 
plasticidade dinâmica 

das raízes e do tronco de 
uma figueira ancestral 

crescida por entre os 
blocos de arenito das 
paredes da redução. 

(Foto de Vera Wenzel, 
em 2013)

– 1726: implantação das primeiras sesmarias (Tramandaí e Viamão).

– 1737: ano de fundação de Rio Grande, primeiro núcleo português; 
também são fundados o Forte Jesus, Maria, José e o presídio do Rio 

Grande de São Pedro.

– 1737 a 1761: período da Comandância Militar, pois, segundo 
Schmitt (1985), “na verdade o Rio Grande do Sul estava destinado a 
ser uma praça de guerra, ponto máximo do domínio português nas 
terras meridionais americanas. (...) O primeiro comandante militar 
foi o Brigadeiro José da Silva Pais, seguindo a comandância junto 
ao Presídio de Rio Grande, mas subordinada à Capitania de São 

Paulo” (SCHMITT, Adalberto. 1985, p. 73).



496 497

– 1747 a 1752: vinda dos açorianos. Em 1752 efetiva-se a chegada 
dos 60 casais de açorianos ao atual município de Porto Alegre.

– 1750: pelo Tratado de Madrid, praticamente todo o território 
atual do Rio Grande do Sul passa para o domínio português.

– 16/12/1751: apresentado o Mapa do Continente de Viamão ou 
Del Rei ao ser instalado o Senado da Câmara da Vila do Rio Grande 

de São Pedro. Mapa que foi reconstituído em dezembro de 1942 
pelo Departamento Estadual de Estatística, em trabalho executado 
pelo desenhista e cartógrafo João C. Campomar Júnior. Em planta 

estão distribuídas as principais localizações das tribos indígenas 
(Charruas ao sul do Rio Jaguarão; Aranches junto à Lagoa dos 
Patos, à época denominada Lagoa do Rio Grande de São Pedro; 
Guananases junto ao Rio Caí; Caáguas junto ao Rio dos Sinos: 
Ibiraiaras a nordeste do Estado; Minuanos ao sul do Rio Ibicuí; 
Bohanes e Ganôas a oeste do Rio Cacequi; Guaicurus a oeste do 

Rio Jaguarão e Tapes do noroeste ao centro do Estado); leitos dos 
principais rios e suas bacias hidrográficas (o esboço de delimitação 
dessas bacias acrescenta ao mapa significativo valor ambiental e 

de planejamento) e a localização das  estâncias, núcleos povoados, 
capelas, fundações jesuíticas, acampamentos militares, fortes e 
datas das principais instalações (p. ex: Forte Jesus, Maria, José, 

1750; Capela de  S. da Conceição de Arroio em Tramandaí, 1719; 
Fundação Jesuítica S. Nicolau, 1627).

– 1754: fundação dos Fortes de Santo Amaro e Rio Pardo.

– 1754 a 1756: eclode a Guerra Guaranítica, em reação ao 
disposto pelo Tratado de Madrid. Os missioneiros não aceitaram 
a passagem das reduções aos portugueses. Em 10 de fevereiro de 
1756, os indígenas reduzidos foram massacrados na batalha do 

Caiboaté. Um pouco antes, em 7 de fevereiro de 1756, 
Sepé Tiaraju fora morto.

Ainda que curioso, cabe relatar que, no intuito de manter as 
reduções jesuíticas sob domínio espanhol, uma das proposições 

era a da distribuição do veneno “matacá” para matar os cachorros 
selvagens, atraídos pelas carcaças de gado que se espalhavam pelas 
campinas. Segundo Flores (1986), “em maio de 1801, três meses 

antes da conquista das missões, D. Felix de Azara previa que a 
Espanha perderia  a região missioneira porque os portugueses 
já haviam se apropriado do comércio das missões, Corrientes, 
Santa Fé e Paraguai” (FLORES, Moacyr. 1986, p. 109). Entre 

as proposições (Flores,1986), que incluíam dar liberdade e terra 
aos índios cristãos, reduzir a força dos charruas e minuanos que 
roubavam gado e mulheres, instalar capelas e milícias, também  
se planejava “eliminar os perros cimarrones, que atacavam o 

gado e as pessoas, com o veneno de pó de matacá colocado em 
rezes mortas no campo, matando inclusive os tigres e pumas que 

infestavam os matos e capões, destruindo os rebanhos” 
(FLORES, Moacyr. 1986, p. 110).

Azara, almirante espanhol, foi o fundador de São Gabriel (do 
Batovi) e um dos comissários encarregados pela efetivação do 

Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Félix de Azara (1746-1821), 
com conhecimentos naturalistas e de topografia, percorreu os 

domínios espanhóis na região Sul. Após ter conhecido o que pôde, 
Azara propôs um “regulamento de campos”, distribuído em 12 

pontos, sendo o último o de eliminar os “perros cimarrones” com 
veneno. Em suas considerações, Azara inclui que “é coisa de campo 
o aproveitamento de peles finas: quais são as de tigre, leão, veados, 

cães, lobos de rios, zorros, zorrilhos, furões, doninhas, lebres, 
nutrias, ‘vizcachos’, crinas e plumas de avestruzes, garças, ‘chajá’ 
e cines”( AZARA, Féliz de. 1980,  p. 71). “Viscachos” equivalem 
a lebres e “chajá” a uma ave de 50 centímetros de altura e grito 

agudo. Segundo o eminente Décio Freitas, Azara manifestou à época 
sua concepção capitalista de pecuária. Azara expôs o que acreditava 

que poderia organizar a relação entre terra e gado.

– 1760: instalação da Capitania do Rio Grande de São Pedro, 
subalterna à do Rio de Janeiro. Ela se manteria como Capitania até 

1807, quando é elevada à condição de Capitania Geral de São Pedro, 
autônoma e subordinada diretamente ao vice-reinado do Brasil.

– 1761: pelo Tratado de El Pardo, terras gaúchas retornam ao 
domínio espanhol.

– 1763: as tropas do comandante espanhol Cevallos invadem o Rio 
Grande. A retomada de Rio Grande ocorre 13 anos depois, em 1776.
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– 25/02/1767: no intuito de garantir a propriedade do gado “no 
continente de São Pedro”, eram feitos registros das marcas a fogo de 

seus rebanhos. Conforme Fortes (1941), “o primeiro escrivão que 
fez os lançamentos foi Luiz Antonio da Costa Viana” (FORTES, 

João Borges, 1941, p. 169). O autor mencionado relata a listagem 
dos proprietários, conforme registro feito em livro aberto em 

25 de fevereiro de 1767. Registro que atesta a preocupação dos 
estancieiros com o gado que consideravam de sua propriedade.

– 1768: expulsão dos jesuítas do Rio Grande do Sul. 

– 1769: as Missões passam a ser administradas por espanhóis leigos.

– 1777: pelo Tratado de Santo Ildefonso, os territórios dos Sete 
Povos das Missões retornam à Coroa Espanhola. Para apaziguar 

ou tentar separar interesses portugueses de espanhóis, foram 
estabelecidos os “campos neutrais”, áreas situadas ente o sistema de 

lagoas Mangueira/Mirim e a costa atlântica.

– 1780: o cartógrafo Antônio Cordova apresenta planta do Rio 
Grande, dividido em quatro províncias (Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Sul. A natureza na cartografia 
histórica do Rio Grande do Sul: mapas históricos ambientais 
do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Metrópole, 2008, p. 93). 

Acontece neste ano, segundo Pesavento (1985), a “dinamização 
das charqueadas, afirmam-se as relações da produção escravista” 

(PESAVENTO, Sandra Jatahy. 1985, p. 32). O português José Pinto 
Martins (1747-1827), fugindo da seca do Ceará, onde produzia a 
carne seca ao sol, escolhe a região de Pelotas, às margens do rio de 
mesma denominação, em terreno concedido pelo governo, onde 
instalaria uma fábrica que se constituiria em modelo para muitas 

outras que se sucederam.

– 1801: milícias tomam os Sete Povos das Missões.

– 02/11/1800: implantada a povoação de San Gabriel de Batovi, 
que, segundo Lessa (2002), constituiu-se no “primeiro marco estável 

na deserta região da Campanha” (LESSA, Barbosa. 2002, p. 98). 

– 1801: sob o comando de Borges do Canto, tropas portuguesas 

assumem de forma definitiva a região das reduções missioneiras.

– 1803: segundo Cunha (1999), “até 21 de fevereiro de 1803 
havia quinhentos e trinta e nove fazendeiros e lavradores de 

terras próprias, medidas e demarcadas judicialmente, e haverá 
outro igual número sem medição. Entende-se por fazendeiro 

aquele que cria gados vacuns e cavalares; e lavrador aquele que 
cultiva terras e cria gado necessário para seu uso e gasto; uns e 
outros são possuidores ordinariamente de mais de duas léguas 
quadradas de terra: porém os fazendeiros da primeira ordem 

têm oito, dez, doze e mais léguas quadradas de terra” (CUNHA,  
Jorge Luiz da. P. 196-197 (193-218).

“Perpetuando a lembrança dos antepassados, os ‘campos santos’, 
como são conhecidos, unem o passado ao presente e representam 

uma das mais antigas tradições da cultura sul-rio-grandense” 
(BENCKE, Glayson Ariel, CHOMENKO, Luiza eta SANT’ANNA, 

Danilo Menezes. 2016, p. 141).

Imagem de um sepulcro em terras pampianas, em Rosário do Sul. 
(Foto: Vera Wenzel, outubro de 2016)

– 10/09/1804: nessa data, o português Domingos José Marques 
Fernandes, que chegara ao Rio Grande do Sul em 1798, onde viveu 

por seis anos, apresenta o texto Descrição corográfica, política, 
civil e militar da Capitania do Rio Grande de São Pedro, obra que 
pode ser considerada como uma das primeiras descrições do Rio 
Grande do Sul. Percebe-se no texto o forte viés utilitarista: “as 

melhores terras da Capitania do Rio Grande de S. Pedro do Sul para 
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a agricultura infeliz e lastimosamente se acham incultas e perdidas; 
as mesmas que podem fazer a felicidade de muitas famílias, a 

defesa e a segurança da mesma Capitania na Coroa de Portugal e 
um considerável aumento de dízimos e direitos da mesma Coroa, 
existem como abandonadas, infrutíferas e inúteis” (BARROSO, 

Vera Lúcia Maciel. S209-220, nov. 2012, p. S215).

BARROSO (2012) ainda acrescenta que “deve-se a Marques 
Fernandes o início do municipalismo gaúcho pela persistência 

com que se colocou pela criação das quatro primeiras vilas do Rio 
Grande do Sul...” (BARROSO, Vera Lúcia Maciel. 

S209-220, nov. 2012, p. S220). 

– 1805: em Pelotas existiam 18 charqueadas em funcionamento 
junto ao Arroio Pelotas e São Gonçalo. Conforme Campêlo (2009), 
“no auge da produção de charque, o número de estabelecimentos 

nos arredores de Pelotas chegou a 41 unidades, com mais de 
um milhão de reses anualmente abatidas” (CAMPÊLO, Manoel 

Ramalho et DUHÁ, Paulo Antônio Dutra. 2009, p. 51).

Da esquerda para a 
direita: os memorialistas 
drs. José Wunderlich e 
Ciro Oscar de Borba, na 
residência do primeiro 
em Rio Pardo-RS. 
(Fonte: Vera Wenzel, em 
outubro de 2016)

de rios navegaveis, e serviço de barcas, segundo está estabelecido 
na Provizão de onze de Março de mil setecentos sincoenta, e 

quatro” e que é “não menos necessaria a conservação das Matas 
e paós reais, ou sejão construcção de Navios ou para reparo de 
Fortalezas, e outros uzos publicos; e nesta consideração, não 

somente serão ressalvados nas Datas para não serem queimados 
(...)” (ORNELLAS, Manoelito de. 2012, p. 282). 

As madeiras que deveriam ser resguardadas para o “real serviço” 
originaram a clássica expressão “madeira de lei” (KLABIN 

CELULOSE RIOCELL. 2002, p. 16). 

– 1807 a 1822: em (Schmitt, 1985) “19 de setembro de 1807 o 
Rio Grande é elevado a Capitania Geral autônoma, nomeando-

se para primeiro governador D. Diogo de Souza, futuro conde de 
Rio Pardo, tomando posse somente em 9 de outubro de 1809” 

(SCHMITT, Adalberto. 1985,  p. 74).

– 01/09/1808: decreto que manda vir da Ilha dos Açores 1.500 
famílias para a Capitania do Rio Grande do Sul.

– 07-10-1809: por determinação régia são criados os primeiros 
quatro municípios gaúchos: Rio Grande, Porto Alegre, Rio Pardo 
e Santo Antônio da Patrulha. Através da “Provisão da Mesa do 

Desmbargo do Paço”, o príncipe regente Dom João definiu os limites 
territoriais dos que se constituiriam nos quatro primeiros municípios. 
Rio Pardo, o de maior área, abrangia todo o território não litorâneo, 

do centro para o oeste, norte e sul do Estado. O litoral norte ficou 
com Santo Antônio da Patrulha e o sul com Rio Grande, enquanto 
Porto Alegre confinava com os outros municípios criados. Destes 

quatro primeiros surgiram os atuais 496 municípios do Rio Grande 
do Sul. Em 1854 foram criados 54; em 1891, 25; em 1934, nove; em 

1946, 140; em 1967, 41; e em 1988, mais 223 municípios.

– 1811 a 1820: Flores (2013) escreve que “Empurrados pelas 
frentes de colonização em direção às cabeceiras do rio Negro 
e para a região entre os rios Quaraí e Quequai, os charruas 
se uniram aos minuanos. Entre 1811 e 1820, os charruas e 
minuanos participaram como soldados das tropas de José 
Gervásio Artigas. As constantes campanhas de guerra dos 

– 19/09/1807: o Rio Grande é elevado à condição de Capitania 
Geral de São Pedro do Rio Grande do Sul.

– 31/10/1807: emitida a Carta de Dom João, com a definição de 
medidas regimentais que incluíam especial atenção à “Fazenda”, 

“Segurança”, aplicação da Justiça, cuidado com as Tropas, 
valorização da religião e preocupação com os índios. Entre as 26 
determinações constava a de que os “Sesmeiros sejão obrigados 
a facultar Caminhos publicos, e particulares para fontes, pontes, 
portos e pedreiras, com reserva de terreno em ambas as margens 
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Imagem da ema com seus 
filhotes. Na caça às emas, 
os nativos pampianos se 
valiam de boleadeiras. A 
boleadeira, formada por 
duas ou três “pedras” 
aproximadamente 
esféricas e amarradas 
entre si, após girar no ar 
era arremessada contra 
as pernas da presa, 
imobilizando-a. Os 

pampianos também se valiam de boleadeira de uma pedra somente, 
que servia para ser lançada à cabeça do animal caçado. Na caça à ema, 
eram usadas preferencialmente as de duas pedras, conhecidas como 
“nhanduzeiras” (de nhandu ou ema). (Fonte: foto de Sergio Neglia 
Bavaresco. Uruguaiana, 2015)

charruas destruíram a população indígena na Banda Oriental 
do Uruguai. Os remanescentes se refugiaram no lado sul-rio-

grandense, em 1832, incorporando-se à tropa de Bento Manoel 
Ribeiro ou empregando-se como peões de estâncias”

(FLORES, Moacyr. 2013, p. 18).

– 31/03/1824: pela Decisão de nº 80, o Império manda implantar, 
no Estabelecimento do Linho Cânhamo, uma colônia de alemães na 

província do Rio Grande do Sul.

– 23/07/1824: chegam os primeiros imigrantes alemães, que foram 
alojados na anteriormente Feitoria do Linho Cânhamo, na atual São 
Leopoldo. Os mesmos imigrantes haviam desembarcado em Porto 

Alegre no dia 18 de julho de 1824.

– 22/09/1824: colonos açorianos são contemplados na partilha 
de terras na Província de São Pedro e a Feitoria do Linho 

Cânhamo passa a se chamar “Colônia Alemã de São Lepoldo”.

– 01/06/1827: lançamento do Diário de Porto Alegre.

– 1811-1828: período das Guerras Cisplatinas, em que o sudoeste 
do Rio Grande do Sul esteve envolvido de forma mais aguda.

– 1835 a 1845: Revolução Farroupilha. Em 11 de setembro de 
1836 foi proclamada a República Rio-Grandense.

Feição do Arroio 
Feitoria, em Ivoti-
RS, na localidade 
de “Teufelsloch” 

(Buraco do 
Diabo), onde teria 

aparecido um 
animal monstruoso, 

que percorria as 
trilhas da região no 

tempo primordial  
da colonização 

alemã. No local 
encontra-se edificada, em estilo romano, a “Ponte do Imperador”. A 
obra, iniciada em 1857 e concluída em 1864, encontra-se tombada 

como Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). O “acontecido” 
assumiu a condição de lenda, contada e recontada, revelando o quanto 

as matas e águas encerravam o conteúdo misteriosamente sombrio 
reinante na época. (Foto de Vera Wenzel, fevereiro de 2017)

– 1823 a 1888: fase do Império no Brasil.

– 25/01/1824: o Império estabelece gratificação para o encarregado 
de trazer colonos alemães ao Brasil.

– 08/03/1824: o futuro visconde de São Leopoldo, José Feliciano 
Fernandes Pinheiro, toma posse em Porto Alegre.

– 25/03/1824: data da primeira Constitituição Brasileira. A 
Constituição imperial outorgada por D. Pedro I determina em 

seu Artigo 179, inciso XXIV, que “Nenhum gênero de trabalho, 
de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez 
que não se opponha aos costumes públicos, à segurança, e saúde 

dos Cidadãos” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA de 25 de março 
de 1824, Artigo 179, Inciso XXIV), garantindo, ainda que de 

forma indireta, algum cuidado com o meio ambiente, uma vez que 
instalações contrárias à saúde pública não poderiam ser implantadas.
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Visão da residência 
centenária, sede da 
Estância das Pedras 
Brancas, de José 
Gomes Jardim, em 
Guaíba. O “velho 
cipreste Farroupilha”, 
em frente à casa, 
teria testemunhado as 
tratativas de invasão de 
Porto Alegre pelas forças 
revoltosas em 1835. 
(Fonte: foto de Vera 
Wenzel, 2015)

– 18/09/1850: instituída a Lei nº 601, que dispõe sobre as terras 
devolutas do Império e a criação da Repartição-Geral das Terras 

Públicas.

08/05/1854: regulamentadas de forma provisória a medição 
e demarcação das terras devolutas e particulares, atendendo 
ao disposto no Decreto 1318, de 30 de janeiro de 1854. Pela 

Portaria 385, de 10 de dezembro de 1855, são emitidas as 
instruções práticas sobre a medição e demarcação das terras.

– 06/10/1857: fica criada, pelo Decreto nº 1.984, a Repartição 
Especial das Terras Públicas na Província de São Pedro.

– 19/01/1867: Decreto nº 3.784 regulamenta e uniformiza o 
regime das colônias no Estado. 

– 18 de junho de 1868: fundado o Partenon Literário em Porto 
Alegre. Os membros do Partenon questionavam o escravismo. 

Em 1º de dezembro de 1901 foi fundada a Academia Rio-
Grandense de Letras, cuja instalação ocorreu em sessão solene no 

Club do Comércio, no dia 10 de maio de 1902.

– 1875: chegam os imigrantes italianos, suíço-franceses e 
poloneses. Os poloneses foram encaminhados a dois núcleos 
principais: Nona (Linha Tiradentes) e Oitava Secção (Alfredo 

Chaves), hoje Veranópolis. Nas palavras de Wonsowski (1976), 
“outrora, toda essa região era coberta de mata virgem, marchetada 

de clareiras produzidas por rochedos despidos e penhascosos. 
Não havia nenhum vestígio de estrada, nem de vida humana. 
Na copa de árvores gigantescas e multisseculares, os pássaros 

faziam seus ninhos e os bugios saltitavam à vontade. Nos antros 
e covas criavam-se insetos de toda espécie e cobras venenosas. 

Todo esse imenso matagal era povoado de animais selvagens que 
aí buscavam seu alimento: veados, antas, catetes, pacas e diversos 

outros. Esteve presente também a terrível onça que assaltava 
animais selvagens de pequeno porte” 

(WONSOWSKI, João Ladislau. 1976, p. 9).

– A colonização italiana chegou num período de efervescência  
sobre a abolição da escravatura. Conforme Manfroi (1975), 
“em 1875, as melhores terras do RS estavam ocupadas pela 

população luso-brasileira e pelos colonos de origem alemã. Os 
italianos estabeleceram-se na borda meridional do planalto: uma 

região montanhosa coberta por uma densa floresta virgem e 
isolada do RS real” (MANFROI, Olivio. 1975, p. 55). 

– 29/08/1879: fundada a Sociedade Libertadora, que tinha entre 
suas finalidades a de libertar as crianças escravas. Em 28 de 

outubro de 1883 foi instalado o Centro Abolicionista. 
Em 7 de setembro de 1884, a Câmara de Vereadores de Porto 

Alegre declara a cidade livre da escravidão.

– 12/04/1884: Decreto nº 9.182 determina que a colônia Caxias, 
na Província do Rio Grande do Sul, emancipe-se do regime 

colonial, passando ao domínio da legislação comum às outras 
povoações do Império.
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– 1882: ano em que os Jês, também conhecidos por “bugres”, 
receberam a denominação genérica de “kaingangs”, proveniente 

da junção dos termos “kaa” = mato e “ingang” = morador. A 
expressão “kaingang” foi proposta por Telêmaco Borba (1840-

1918), estudioso e defensor da causa indígena.

– 12/04/1884: Decreto nº 9.182 determina que a colônia Caxias, 
na Província do Rio Grande do Sul, emancipe-se do regime 

colonial, passando ao domínio da legislação comum às outras 
povoações do Império.

– 15/11/1889: proclamada a República, com o que o Brasil deixa 
de ser um Império. A partir de então, consagra-se o nome oficial: 

Estado do Rio Grande do Sul. Anteriormente, a terra gaúcha 
passara por 41 diferentes denominações: São Pedro (1534); 

Capitania Del Rei; Rio Grande; Província do Tape; Pôrto de São 
Pedro; Província del Ré ou Del Rey; Rio Grande de São Pedro; 

Rio de São Pedro; Colônia do Rio de São Pedro; Rio de São 
Pedro do Sul; Terra dos Tapes; Governo do Grande de São Pedro 
do Sul; Governo do Rio Grande de São Pedro do Sul; Continente 

do Rio Grande; Continente do Rio Grande de São Pedro; 
Continente do Rio Grande de São Pedro do Sul; Continente do 
Rio Grande do Sul; Província ou Governo de Buenos Aires (ao 

tempo da dominação espanhola); Capitania do Rio Grande; 
Capitania do Rio Grande de São Pedro; Capitania do Rio Grande 
de São Pedro do Sul; Capitania de São Pedro; Capitania do Rio 
Grande do Sul; Capitania de São Pedro do Sul; Capitania de São 
Pedro do Rio Grande; Capitania de São Pedro do Rio Grande do 
Sul; Província de São Pedro do Rio Grande; Província Del Rey; 
Província do Rio Grande de São Pedro do Sul; Província de São 
Pedro do Sul; Província do Rio Grande de São Pedro; Província 
do Rio Grande; Província de São Pedro; Província de São Pedro 
do Rio Grande do Sul; Província do Rio Grande do Sul; Estado 

Rio-Grandense; Rio Grande de São Pedro do Sul; Rio Grande do 
Sul; Estado do Rio Grande do Sul.

– Todas essas denominações não seguem necessariamente 
uma sequência temporal, constituindo-se em referências em 

diferentes mapas e outros documentos. Contudo, o pesquisador 
Riograndino da Costa e Silva (1968), após apresentar os 

41 nomes, conclui pela nominata que segue: São Pedro (1534); 
Capitania Del Rei (posterior a 1534); Rio Grande (1550); 

Rio Grande de São Pedro (1721); Rio de São Pedro (1736); 
Continente do Rio Grande (1737); Continente de Viamão ou 
Del Rei (1751); Governo do Rio Grande (1760); Continente 
do Rio Grande de São Pedro (1769); Capitania de São Pedro 
(1807); Província do Rio Grande de São Pedro do Sul (1819); 

Província do Rio Grande do Sul (1824); Estado Rio-Grandense 
(1836) e Estado do Rio Grande do Sul (15 de novembro de 
1889). Segundo Riograndino da Costa e Silva (1968), as 14 
denominações “podem ser consideradas oficiais, desde que 
ou foram assim declaradas expressamente, ou constam em 
documentos de mesma natureza, ou em mapas de autores 

consagrados e oficialmente reconhecidos” (COSTA E SILVA, 
Riograndino da. 1968, p. 108).

– 24/02/1891: outorgada a Constituição Brasileira de 1891. 
Reza o texto constitucional, em seu Artigo 34, Inciso 6º, que 

compete privativamente ao Congresso Nacional “Legislar 
sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, 
ou se estendam a territórios estrangeiros”, e “Legislar sobre 
terras e minas de propriedade da União” (CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA de 24 de fevereiro de 1891, Artigo 34, Incisos 6º e 
29), no Inciso 29 do mesmo Artigo 34. 

– 14/07/1891: o Estado decreta sua Carta Republicana, 
considerada de cunho liberal positivista. Positivistas que, segundo 
Baleeiro (2015), foram exitosos no Rio Grande do Sul, “graças à 
liderança e à energia de um de seus prosélitos, Júlio de Castilhos, 

que deu cunho transparentemente comtiano à Constituição 
gaúcha aproximando-a da ‘ditatura científica do mestre’ ” 

(BALEEIRO, Aliomar. 2015, p.41). 

– Em seu capítulo Quarto, a Constituição de 1891 dispõe sobre 
as Garantias Gerais de Ordem e Progresso no Estado, bem ao 

espírito das proposições positivistas. A dificuldade das vacinações 
em massa, por exemplo, pode ser percebida pelo próprio texto 

do Art 71, § 15 – “A casa é o asilo inviolável de qualquer 
pessoa: ninguém pode aí penetrar, à noite, sem consentimento do 
morador senão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem 
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durante o dia, senão nos casos e pela forma que a lei prescrever” 
(CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA de 24 de fevereiro de 1891, 

Artigo 71, Parágrafo 15). 

– 15/07/1891:  eleito o primeiro presidente do Estado: 
Júlio de Castilhos. 

– 1893 a 1895: período da Revolução Federalista, em que o 
Rio Grande do Sul se posiciona contra o governo federal.

– 1898: Borges de Medeiros assume o governo estadual.

– 1901: a grande exposição de máquinas e motores demonstra o 
progresso industrial do Rio Grande do Sul.

– 1902: a ICA – Jewish Colonization Association inicia atividades 
no Rio Grande do Sul. A entidade adquirira uma área de 4.472 
hectares em Santa Maria. O primeiro núcleo judaico recebeu o 
nome de “Filipson”, em reconhecimento ao seu vice-presidente 

(Nicolaiewsky, 1975). A experiência judaica da ICA perdurou até 
1926 (NICOLAIEWSKY, Eva. Israelitas no Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre: Ed. Garatuja, 1975, p. 24 e p. 38). 
Em sua obra A imigração judaica no Rio Grande do Sul, Gutfreind 

(2004) cita Gritti (1997), que afirma que “a ICA fora criada 
com um objetivo bem definido: o de promover a emigração dos 

judeus, vítimas de discriminações e perseguições no Leste Europeu; 
embora reconhecendo seus fins eminentemente humanitários, 

considera que (...) o interesse primordial da Jewish Colonization 
Association, ao adquirir a Fazenda Quatro Irmãos, estava voltado 

para a riqueza florestal da região” (GUTFREIND, 
Ieda. 2004, p. 59).

– 30/01/1903: criado o Museu Júlio de Castilhos, que, à época, 
ficou subordinado à Secretaria de Obras Públicas.

– 1914 a 1918: período da Primeira Guerra Mundial.

– 1917: inaugurado em Pelotas o Frigorífico Rio-Grandense.

– 1920: eclode a crise econômica no Estado, como reflexo pós-

guerra mundial; ocorre significativa retração na exportação de 
produtos frigorificados, o que leva a pecuária gaúcha a uma série 
crise. Logo a seguir, no período de 1929-1932, as consequências 
da “Grande Depressão Mundial” se somariam às dificuldades  

existentes para o desenvolvimento da pecuária.

– 07/08/1921: lançada a pedra fundamental da Catedral 
Metropolitana de Porto Alegre. Enormes cabeças de indígenas 

servem de base da edificação, testemunhando as origens nativas.

– 1922: ano de abertura da Biblioteca Pública do Estado. 
A construção, idealizada em 1871, atesta, através das ilustrações 
e bustos de renomados pensadores, a visão de mundo positivista 
vigente à época. O projeto do prédio é de autoria do arquiteto 
Affonse Hebert, funcionário da Secretaria das Obras Públicas. 
É dele igualmente o primeiro projeto para edificação do novo 
Palácio Piratini, que passou a ter condições de  uso em 1921, 
no governo de Borges de Medeiros. O projeto de construção 
do Palácio Piratini passaria por modificações, prevalecendo a 

concepção do arquiteto Maurice Gras.  

– Júlio de Castilhos (1860-1903) foi um dos maiores 
incentivadores do positivismo, que teve em Augusto Comte 
e John Stuart Mill seus principais idealizadores. Castilhos 

motivou fortemente a Constituição de 1981, de relevante cunho 
positivista. Em sua homenagem foi erguido um monumento na 
Praça da Matriz, inaugurado em 1913, projetado pelo arquiteto 
Affonse Hebert. Igualmente em sua memória fora adquirida pelo 
Estado a última moradia de Júlio de Castilhos, à Rua Duque de 

Caxias. Moradia que foi transformada em museu em 1907.
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Imagem frontal da 
“pagadoria” do antigo 
saladeiro na Barra do 

Quaraí.
(Foto de Vera Wenzel, 

outubro de 2016)

Prédio da 
Biblioteca Pública 
do Rio Grande do 
Sul, testemunho 
da concepção 
positivista. Dez 
renomados vultos 
e suas áreas 
de referência 
encontram-se 
amostrados na 
fachada do prédio 

(Julio Cesar – civilização militar; São Paulo – catolicismo; Carlos 
Magno – civilização feudal; Dante – epopeia moderna; Gutenberg 
– indústria moderna; Shakespeare – drama moderno; Frederico II – 
política moderna; Descartes – filosofia moderna; Aristóteles – filosofia 
antiga e Bichat – ciência moderna). (Foto de Wenzel, março de 2017)

– 25/01/1923: Borges de Medeiros assume seu quinto mandato, 
ao mesmo tempo em que explode a Revolução de 1923, que 

cessaria com a assinatura do acordo no Castelo de Pedras Altas, 
em 14 de dezembro do mesmo ano.

– 25/11/1927: Getúlio Vargas é eleito presidente do 
Rio Grande do Sul.

– 1929: quebra da bolsa de Nova York, o que influenciaria a 
Revolução de 1930.

– 1930: já não se instalam novas unidades charqueadoras. Com a 
Segunda Guerra Mundial, ocorre o declínio final das charqueadas 

e saladeiros.

– Cabe ressaltar que não apenas as unidades charqueadoras 
movidas por mão de obra escrava encontraram seu declínio, 

como outras, à semelhança dos saladeiros, como o de Barra do 
Quaraí, município situado no extremo sudoeste do Rio Grande 
do Sul. As charqueadas e saladeiros duraram em torno de 230 

anos, levando em conta sua fase mais primitiva. A Segunda 
Guerra provocou o seu declínio geral, com o fortalecimento 

definitivo dos frigoríficos.

– 03/11/1930: inicia-se a Revolução de 30, com a tomada do 
comando militar em Porto Alegre.

– 1931: criada pelo botânico Alberto Sampaio, no Rio de 
Janeiro, a Sociedade dos Amigos das Árvores, considerada a 

primeira entidade ambientalista do Brasil.

– 10/07/1934: emissão do Decreto 24.643 – Código das Águas. 

– 16/07/1934: outorgada a Constituição Brasileira de 1934, que 
em seu Artigo 5º, Inciso XIX, letra “j”, define como competência 

privativa da União legislar sobre “bens do domínio federal, 
riquezas do sub-solo, mineração, metallurgia, águas, energia 
hydro-electrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração”; 

Artigo 118: “As minas e demais riquezas do sub-solo, bem como 
as quedas d’água, constituem propriedade distincta da do solo 
para o effeito de exploração ou aproveitamento industrial”; 

Artigo 119: “O aproveitamento industrial das minas e das jazidas 
mineraes, bem como das águas e da energia hydraulica, ainda que 

de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 
federal, na fórma da lei” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 

1934, Artigo 5º, XIX, j.).

– Setembro de 1935: é festejado o centenário da Revolução 
Farroupilha, ocorrendo uma grande exposição industrial no 

campo da Redenção (Parque Farroupilha).
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– 29/06/1935: promulgada a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul.

– 10/11/1937: outorgada a Constituição de 1937, que determina 
em seu Artigo 16º, Inciso XIV, que compete privativamente 
à União legislar sobre “Os bens de  domínio federal, minas, 

metallurgia, energia Hydraulica, águas, florestas, caça e pesca 
e sua exploração”. No Artigo 18, o texto legal define que 

“Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, 
no caso de haver lei federal sobre a matéria, para supprir-lhes as 
deficiências ou attender às peculiariddes locaes, desde que não 

dispensem ou diminuam as exigências da lei federal, ou, em não 
havendo lei federal e até que esta os regule, sobre os seguintes 
assumptos: a) riquezas do sub-sólo, mineração, metallurgia, 
águas, energia hydro-electrica, florestas, caça e pesca e sua 

exploração; Artigo 134: “Os monumentos históricos, artísticos e 
naturaes, assim como as paizagens ou os locaes particularmente 

dotados pela natureza, gozam da protecção e dos cuidados 
especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os attentados 
contra elles commetidos serão equarados aos commettidos contra 

o patrimônio nacional” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 
1937, Artigos 16, XIV, Artigos 18 e 134). O enunciado do Artigo 

134 se alinha, em alguma extensão, ao que seria proposto pela 
Lei Complementar 140, de 2011.

– 1938: inicia-se a Campanha de Nacionalização, que tinha 
por objetivo “abrasileirar” as populações de origem estrangeira 

(imigrantes).

– 10/04/1941: começam chuvas que durariam 22 dias, 
provocando a grande enchente de 41. O dia 3 de maio ficou 

marcado pela inundação do Mercado Público de Porto Alegre.
– 1942: publicada a primeira edição da obra A fisionomia do Rio 

Grande do Sul, de autoria do padre jesuíta Balduíno Rambo.

– 18/07/1946: promulgada a Constituição Brasileira de 1946, 
que determina em seu Artigo 5º, Inciso XV, letra “l”, que 

cabe à União legislar sobre “riquezas do subsolo, mineração, 
metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca”; 
Artigo 147: “O uso da propriedade será condicionado ao 

bem-estar social (...)”; Artigo 175: “As obras, monumentos 
e documentos de valor artístico, bem como os monumentos 

naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza 
ficam sob a proteção do poder público” (CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1946, Artigos 5º, xv, “l”, Artigos 147 e 175).

– 08/07/1947: promulgada a Constituição do 
Rio Grande do Sul.

– 1947: criada a Reserva Florestal do Turvo, que passaria em 
1954 à categoria de Parque Estadual. Foi a primeira unidade de 
proteção oficialmente instituída no Estado. Em 22 de outubro de 

2018 foi assinado um termo de cooperação.

Imagem da queda 
longitudinal do 
Rio Uruguai no 

Parque do Turvo 
(Fonte: Rafael 

Erling, fevereiro 
de 2014). 

Criado através 
do Decreto nº 

2.312, de 1947, 
o parque tem no 

Salto do Yucumã 
seu principal 

atrativo cênico. Salto oriundo de falhamento geológico, constituindo-
se em impressionante queda longitudinal das águas do Rio Uruguai, 

que fazem limite com a Argentina. Alinhamento que se estende por 
1.800 metros, alcançando, a depender da época do ano, até 20 metros 

de altura e profundidade de leito equivalente a cerca de 100 metros. 
O parque abriga animais em extinção, como os últimos remanescentes 

da onça-pintada. Sua floresta estacional decidual (cedro, grápia, 
canjerana, louro...) compõe o bioma Mata Atlântica. Em 22 de outubro 

de 2018 foi assinado um Termo de Cooperação entre a SEMA e o 
município de Derrubadas, com o que as ações referentes ao turismo 

passaram ao Município, enquanto a fiscalização e patrulhamento 
ambiental permaneceram com a SEMA.
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As unidades de conservação se constituem em porções territo-
riais caracterizadas como de relevância natural. Estão integradas 
ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), criado 
pelo Decreto nº 34.256/1992 e regulamentado pelo Decreto nº 
53.037, de 20 de maio de 2016. Atualmente encontram-se insti-
tucionalizadas no Rio Grande do Sul 47 unidades de conservação 
integral, das quais um Monumento Natural, três Estações Ecoló-
gicas e três Parques Nacionais, quatro Refúgios de Vida Silves-
tre, nove Reservas Biológicas, 12 Parques Estaduais, 15 Parques 
Naturais Municipais e 50 Unidades de Conservação e Uso Sus-
tentável – das quais três Áreas de Relevante Interesse Ecológico 
e três Florestas Nacionais, nove Áreas de Proteção Ambiental e 
35 Reservas Particulares do Patrimônio Natural. As 97 unidades 
agregam 746.030,62 hectares, com predominância territorial para 
as de uso sustentável (75%). Dos 186.623,79 hectares que for-
matam as Unidades de Proteção Integral, a primeira oficialmente 
instituída foi o Parque Estadual do Turvo, que situa-se na região 
nordeste do Estado, nos municípios de Derrubadas, Barra do Gua-
rita e Esperança do Sul, abrangendo a área de 17.491,40 hectares. 

Segue o rol das unidades instaladas, ou que para tal se encami-
nham, no Estado do Rio Grande do Sul.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
– Parque Estadual do Camaquã: bioma Pampa; área de 

10.160,65 hectares; municípios de Camaquã e São Lourenço do 
Sul; criado via Decreto nº 23.798/1975.

– Parque Estadual Delta do Jacuí: bioma Mata Atlântica/Pam-
pa; área de 14.242 hectares; municípios de Porto Alegre, Canoas, 
Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, Triunfo e Charqueadas; criado 
via Decreto nº 24.385/1976.

– Parque Estadual de Espigão Alto: bioma Mata Atlântica; área 
de 1.331,90 hectares; município de Barracão, criado via Decreto 
nº 658/1949.

– Parque Estadual do Espinilho: bioma Pampa; área de 
1.617,14 hectares; município de Barra do Quaraí; criado via De-
creto nº 23.798/1975.

– Parque Estadual do Ibitiriá: bioma Mata Atlântica; área de 
415 hectares: municípios de Vacaria e Bom Jesus; criado via De-
creto nº 23.798/1975.

Imagem de borda do 
Parque do Espigão, 

observando-se em 
primeiro plano a lavoura 

de soja e ao fundo as 
araucárias. 

(Fonte: Rafael Erling, 
fevereiro de 2014)

 Imagem no interior do 
Parque do Espinilho. 
(Fonte: Rafael Erling, 
fevereiro de 2014)

Trilha no interior do 
Parque do Ibitiriá

(Fonte: Rafael Erling, 
maio de 2016)
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– Parque Estadual de Itapeva: bioma Mata Atlântica; área de 
1.000,53 hectares; município de Torres; criado via Decreto nº 
42.009/2002.

– Parque Estadual de Itapuã: Bioma Pampa; área de 5.566,50 
hectares; Município de Viamão; criado via Decreto nº 22.535/1973.

– Parque Estadual do Papagaio Charão: bioma Mata Atlân-
tica; área de 1.000,00 hectares; município de Sarandi; criado via 
Decreto Estadual nº 30.645/1982 e Decreto  nº 47.168/2010, que 
alterou o nome da unidade de conservação.

– Parque Estadual do Podocarpus: bioma Pampa; área de 
3.645,00 hectares; município de Encruzilhada do Sul; criado via 
Decreto nº 23.798/1975.

– Parque Estadual da Quarta Colônia: bioma Mata Atlântica; 
área de 1.847,90 hectares: municípios de Agudo e Ibarama; criado 
via Decreto nº 44.186/2005.

– Parque Estadual do Tainhas: bioma Mata Atlântica; área de 
6.654,70 hectares; municípios de Cambará do Sul, Jaquirana e São 
Francisco de Paula; criado via Decreto nº 23.798/1975.

– Parque Estadual do Turvo: bioma Mata Atlântica; área de 
17.491,40 hectares; município de Derrubadas; criado via Decreto 
nº 2.312/1947.

– Reserva Biológica do Ibirapuitã: bioma Pampa; área de 
351,42 hectares; município de Alegrete; criada via Decreto 
nº 24.622/1976.

Imagem da Reserva Biológica Estadual do Ibirapuitã, em Alegrete. 
(Fonte: foto de Vera Wenzel, outubro de 2016)

– Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa: bioma 
Mata Atlântica; área de 271,87 hectares; criada via Decreto 
nº 38.972/1998.

– Refúgio de Vida Silvestre Banhado do Maçarico: bioma Pam-
pa; área de 6.253,00 hectares; município de Rio Grande; criado 
via Decreto nº 52.144/2014 e Decreto 54.003/2018, que recatego-
rizou a unidade de conservação como Refúgio de Vida Silvestre.

– Reserva Biológica do Mato Grande: bioma Mata Atlântica; 
área de 5.161,00 hectares; município de Arroio Grande; criada via 
Decreto nº 23.798/1975.

– Reserva Biológica do São Donato: bioma Pampa; área de 
4.392,00 hectares; municípios de Itaqui e Maçambará; criada via 
Decreto n° 23.798/1975.

Feição do 
Banhado do 
Maçarico 
(Fonte: 
Rafael 
Erling, abril 
de 2015)

Panorâmica 
da Reserva 

São Donato. 
(Fonte: 
Rafael 
Erling, 

abril de 
2016)
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– Reserva Biológica da Serra Geral: bioma Mata Atlântica; 
área de 4.485,76 hectares; municípios de Maquiné, Terra de Areia 
e Itati; criada via Decreto nº 30.788/1982.

– Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande: bioma 
Mata Atlântica e Pampa; área de 136.935 hectares; municípios de 
Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha; criada 
via Decreto nº 38.971/1998.

– Área de Proteção Ambiental Estadual Delta do Jacuí: biomas 
Mata Atlântica e Pampa; área de 8.584,34 hectares; criada via 
Decreto nº 12.371/2005.

– Área de Proteção Ambiental Rota do Sol: bioma Mata Atlân-
tica; área de 54.670,50 hectares; municípios de Cambará do Sul, 
Itati, Três Forquilhas e São Francisco de Paula; criada via Decreto 
nº 37.346/1997.

– Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual Barba 
Negra: bioma Pampa; área de 2.379,45 hectares; município de 
Barra do Ribeiro; criada via Portaria SEMA nº 48/2010.

– Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual Mo’ã: 
bioma Mata Atlântica; área de 22 hectares; município de Itaara; 
criada via Portaria SEMA nº 80/2015.

– Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos: bioma Pam-
pa; área de 2.543,46 hectares; município de Viamão; criado via 
Decreto nº 41.559/2002.

Imagem do anu-branco 
fotografado na Área de 
Proteção Ambiental Estadual 
do Banhado Grande. 
(Foto de Sergio Neglia 
Bavaresco, 2014)

Panorâmica do Banhado dos Pachecos.
(Fonte: Rafael Erling, maio de 2016)

– Estação Ecológica Estadual Aratinga: bioma Mata Atlântica; 
área de 5.882 hectares; municípios de São Francisco de Paula e 
Itati; criada via Decreto nº 37.345/1997.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS: o Estado 
conta com 31 unidades de conservação municipais, reconheci-
das pelo SEUC. Oito delas se enquadram no conceito de sus-
tentáveis. A unidade do Morro do Ferrabraz foi reconhecida 
em março de 2018, enquanto o Parque Natural Municipal Base 
Ecológica Rio Velho, no Município de São Leopoldo, foi certifi-
cado em junho de 2018.

– Área de Proteção Ambiental de Caraá: bioma Mata Atlânti-
ca; área de 8.932 ha; município de Caraá.

– Área de Proteção Ambiental de Riozinho: bioma Mata Atlân-
tica; área de 10.000 ha; município de Riozinho.

– Área de Proteção Ambiental dos Arroios Doze e Dezenove: bio-
ma Mata Atlântica; área de 2.500 ha; município de Carlos Barbosa.

– Área de Proteção Ambiental Lagoa Itapeva: bioma Mata 
Atlântica; área de 436,99 ha; município de Torres.

– Área de Proteção Ambiental Morro de Osório: bioma Mata 
Atlântica; área de 6.896,75 ha; município de Osório.

– Área de Relevante Interesse Ecológico Henrique Luiz Roess-
ler: bioma Pampa; área de 54,4 ha; município de Novo Hamburgo.

– Área de Relevante Interesse Ecológico São Bernardo: bioma Mata 
Atlântica; área de 26,76 ha; município de São Francisco de Paula.

– Área de Relevante Interesse Ecológico do Morro do Ferra-
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braz: bioma Mata Atlântica; área de 5.761 hectares; município 
de Sapiranga.

– Monumento Natural Palanquinho: bioma Mata Atlântica; 
área de 228,40 ha; município de Caxias do Sul;

– Parque Natural Municipal da Ronda: bioma Mata Atlântica; 
área de 1.200 ha; município de São Francisco de Paula.

– Parque Natural Municipal de Sagrisa: bioma Mata Atlântica; 
área de 402,20 ha; município de Pontão.

– Parque Natural Municipal de Sertão: bioma Mata Atlântica; 
área de 590,88 ha; município de Sertão.

– Parque Natural Municipal do Apertado: bioma Mata Atlân-
tica; área de 24,27 ha; município de Severiano de Almeida.

– Parque Natural Municipal do Pampa: bioma Pampa;  área de 
152,019 ha; município de Bagé.

– Parque Natural Municipal Dois Lajeados: bioma Mata Atlân-
tica; área de 171,37 ha; município de Dois Lajeados.

– Parque Natural Municipal dos Morros: bioma Mata Atlânti-
ca; área de 151,58 ha; município de Santa Maria.

– Parque Natural Municipal Dr. Tancredo Neves: bioma Pam-
pa; área de 17,7 ha; município de Cachoeirinha.

– Parque Natural Municipal Banhado da Imperatriz: bioma 
Pampa; área de 694,42 ha; município de São Leopoldo.

– Parque Natural Municipal Longines Malinowski: bioma 
Mata Atlântica; área de 24 ha; município de Erechim.

– Parque Natural Municipal Manoel de Barros Pereira; bio-
ma Mata Atlântica; área de 24,61 ha; município de Santo Antô-
nio da Patrulha.

– Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira 
Soares: bioma Mata Atlântica; área de 429,66 ha; município de 
Marcelino Ramos.

– Parque Natural Municipal Morro do Osso: Bioma Pampa; 
área de 127 ha; município de Porto Alegre.

– Parque Natural Municipal Morro José Lutzenberger; bioma 
Mata Atlântica; área de 20,60 ha; município de Guaíba.

– Parque Natural Municipal Tupancy: bioma Mata Atlântica; 
área de 21,07 ha; município de Arroio do Sal.

– Refúgio de Vida Silvestre do Molhe Leste: bioma Pampa; área 
de 30 ha; município de São José do Norte. 

– Reserva Biológica Biopampa: bioma Pampa; área de 1.044,05 
ha; município de Candiota.

– Reserva Biológica Dárvin João Geremia: bioma Mata Atlân-
tica; área de 2,60 ha; município de Bento Gonçalves.

– Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger: bioma Pampa; 
área de 179,78 ha; município de Porto Alegre;

– Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes: bioma Mata 
Atlântica; área de 474,80 ha; município de Dois Irmãos das 
Missões.

– Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal Institu-
to Menino Deus: bioma Mata Atântica; área de 5 ha; município 
de Passo Fundo.

– Parque Natural Municipal Base Ecológica Rio Velho: bioma 
Mata Atlântica; área de 7 ha; município de São Leopoldo.

Nove áreas estaduais e 104 municipais não integram o Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), por razões de in-
compatibilidade legal, por não se enquadrar nas categorias impostas 
pela lei do SNUC (9.985/2000), inconformidade ambiental ou de 
uso, atuação turística e lazer; outras por ocupações antrópicas, não 
atendendo ao disposto na legislação pertinente. Em certas situações, 
também ocorre o não interesse, desistência ou desconhecimento por 
parte da Prefeitura em promover o cadastro da área no SEUC.

As nove áreas estaduais estão assim distribuídas:
– Horto Florestal do Litoral Norte, da SEMA, em Tramandaí; 

Jardim Botânico, da Fundação Zoobotânica/RS, em Porto Alegre; 
Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica/RS em Sapucaia do 
Sul; Reserva Florestal Padre Balduíno Rambo, da Fundação Zoo-
botânica/RS, em São Leopoldo; Reserva Biológica do Scharlau, da 
Fundação Zoobotânica/RS, em São Leopoldo; Reserva Biológica 
do Ibicuí-Mirim, da CORSAN, em Itaara; Parque Estadual do Ca-
racol, da SEDACTEL/RS e Prefeitura Municipal de Canela, em 
Canela; Parque Estadual da Guarita, da SETUR/RS e Prefeitura 
Municipal de Torres, em Torres; e Parque Histórico General Bento 
Gonçalves, da SEDACTEL/RS, em Cristal.

As 104 áreas municipais que possuem ato legal de criação, mas 
não foram implantadas, acabaram extintas, tiveram cadastro ne-
gado ou dele foram excluídas, ou com outra inconformidade, es-
tão elencadas a seguir.
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Tabela das áreas de preservação ambiental municipais sem 
cadastro no Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
(SEUC). Fonte: Daniel Vilasboas Slomp, atualizada em 2017.

Nº Nome da Área Protegida Lei de Criação Município 
01 Parque Municipal Mato da Prefeitura Lei Orgânica 1990 Antônio Prado 
02 Área de Proteção Ambiental Chico Mendes Lei Municipal 3.218/1995 Bagé 
03 Área de Proteção Ambiental do Complexo
 Esportivo Presidente Médici Lei Municipal 3.218/1993 Bagé 
04 Área de Proteção Ambiental de Barracão Decreto Municipal 043/1999 Barracão 
05 Reserva Ecológica da Lagoa dos Patos Lei Municipal 428/1981 Barra do Ribeiro 
06 Jardim Botânico de Bento Gonçalves Decreto Municipal 6.691/2008 Bento Gonçalves 
07 Parque Municipal da Pedra do Segredo Lei Municipal 1.055/1999 Caçapava do Sul 
08 Horto Florestal Chico Mendes Lei Municipal 1.578/1996 Cachoeirinha 
09 Estação Ecológica de Campo Bom Decreto Municipal 2.902/2001 Campo Bom 
10 Área de Proteção Ambiental de Candiota Decreto Municipal 1.754/2003 Candiota 
11 Parque Municipal das Corredeiras Decreto Municipal 1.276/1995 Canela 
12 Parque Municipal do Pinheiro Grosso Lei Municipal 1.374/1995 Canela 
13 Reserva Biológica de Canela Lei Municipal 511/1979 Canela 
14 Parque Municipal da Ferradura Decreto Municipal 1.029/1993 Canela 
15 Área de Proteção Ambiental Guajuviras Lei Municipal 4.984/2005 Canoas 
16 Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz Lei Municipal 4.375/1992 Carazinho 
17 Área de Prot. Ambiental Barragem do Faxinal Decreto Municipal 8.630/1996 Caxias do Sul 
18 Jardim Botânico Armando Alexandre Biazus Lei Municipal 3.926/1992 Caxias do Sul 
19 Parque dos Pinheiros Lei Municipal 3.744/1991 Caxias do Sul 
20 Parque Ecológico Cruzeiro do Sul Lei Municipal 3.693/1991 Caxias do Sul 
21 Parque Ecológico do Faxinal Lei Municipal 3.497/1990 Caxias do Sul 
22 Parque Municipal Mato Sartori Lei Municipal 3.745/1991 Caxias do Sul 
23 Parque Natural Municipal Mato Sanvitto Lei Municipal 6.413/2005 Caxias do Sul 
24 Reserva Natural Parque dos Pinhais Decreto Municipal 18.108/2016 Caxias do Sul 
25 Área de Preserv. Ambiental Ilha Dona Antônia Lei Municipal 602/1994 Charqueadas 
26 Reserva Biológica Ademir Scarpatti Lei Municipal 1.410/2002 Charqueadas 
27 Parque Municipal Emília Corrêa Chiapetta Decreto Municipal 027/2005 Chiapetta 
28 Refúgio de Vida Silvestre Mato dos Silva Decreto Municipal 049/2003 Chiapetta 
29 Monumento Natural Capão da Amizade Lei Municipal 1.141/2009 Cristal 
30 Área de Prot. Amb. Microbacia Lajeado da Cruz Lei Municipal 263/1996 Cruz Alta 
31 Parque Florestal Municipal São Judas Tadeu Lei Municipal 1.216/2004 Cruz Alta 
32 Refúgio Partic. de Animais Nativos Olívio Cansian Portaria IBDF 438-P/1982 Dois Lajeados 
33 Área de Preserv. Ambiental Morro da Guabiroba Lei Municipal 1.762/1995 Encantado 

34 Jardim Botânico de Encantado Lei Municipal 2.274/2002 Encantado 
35 Área de Preserv. Ambiental da PCH CERMISSÕES Lei Municipal 424/1994 Entre-Ijuís 
36 Área de Proteção Ambiental do Rio Suzana Lei Municipal 2.595/1994 Erechim 
37 Área de Prot. Amb. Rios Ligeirinho e Leãozinho Lei Municipal 2.595/1994 Erechim 
38 Horto Florestal Municipal de Erechim Lei Estadual 12.074/2004 Erechim 
39 Reserva Biológ. do Dist. Ind. Irani Jaime Farina Lei Municipal 4.183/2007 Erechim 
40 Reserva Ecológica Leopoldo A. Baeckel Decreto Municipal 124/1998 Estância Velha 
41 Parque Municipal Galvany Dornelles Guedes Lei Municipal 1.349/1987 Esteio 
42 Área de Relev. Inter. Ecol. Parque das Figueiras Lei Municipal 4.322/2006 Estrela 
43 Monumento Natural Cascata Santa Rita Lei Municipal 4.116/2005 Estrela 
44 Parque Municipal da Lagoa Lei Municipal 5.077/2009 Estrela 
45 Reserva Ecológica Parque dos Pinheiros Lei Municipal 1.229/1981 Farroupilha 
46 Parque Natural São Francisco de Assis Lei Municipal 2.765/2009 Flores da Cunha 
47 Parque Natural Municipal Arcângelo Busatto Lei Municipal 3.607/2010 Fred. Westphalen 
48 Reserva Biológica Rudolfo Henrique Büneker Decreto Municipal 2.181/1995 Garibaldi 
49 Área de Proteção Ambiental de General Câmara Lei Municipal 767/1998 General Câmara 
50 Área de Proteção Amb. Lagoa de Amarópolis Lei Municipal 1.701/2012 General Câmara 
51 Parque Natural Municipal da Gruta Decreto Municipal 071/2005 Gramado 
52 Reserva Ecológica do Banhado Grande Lei Municipal 065/1981 Gravataí/Glorinha 
53 Área de Preservação da AFAG Lei Municipal 2.772/2007 Guaporé 
54 Parque Ecológico Mato dos Irmãos Maristas Decreto Municipal 3.978/2007 Guaporé 
55 Área de Preservação Florestal Dr. Bozano Decreto Municipal 1.227/1988 Ijuí 
56 Parque Municipal Mario Osório Marques
 (Bosque dos Capuchinhos) Decreto Municipal 1.978/1984 Ijuí 
57 Área de Preservação Ambiental Monte Grappa Lei Municipal 906/2011 Ivorá 
58 Área de Proteção Ambiental de Ivoti Decreto Municipal 060/2003 Ivoti 
59 Área de Proteção Ambiental do Arroio Feitoria Decreto Municipal 060/2003 Ivoti 
60 Parque Municipal Ernesto Vitorio Menin Lei Municipal 1.084/2002 Jacutinga 
61 Parque Natural Municipal do Arroio Juncal Lei Municipal 07/2006 Jaguarão 
62 Parque Natural Municipal do Cerro da Pólvora Lei Municipal 4.682/2007 Jaguarão 
63 Parque do Engenho Lei Municipal 5.824/1996 Lajeado 
64 Parque Municipal Moinhos D’Água Lei Municipal 5.470/1995 Lajeado 
65 Área de Proteção Ambiental Serra do Silveirão Lei Municipal 654/2012 Mampituba 
66 Parque Natural Mun. Cascata das Andorinhas Lei Municipal 01/2007 Nonoai 
67 Área de Preservação Ambiental Fazenda Tupi Lei Municipal 1.812/1987 Nova Prata 
68 Floresta Municipal de Nova Prata Lei Municipal 1.804/1986 Nova Prata 
69 Parque Municipal de Novo Hamburgo Lei Municipal 115/1997 Novo Hamburgo 
70 Parque Natural Municipal Reserva Biológica
 Filo-Fito Ecossistema do Brejo Decreto Municipal 5.890/2013 Novo Hamburgo 
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71 Área de Relevante Interesse
 Ecológico da Região dos Lagos Lei Municipal 3.103/1999 Osório 
72 Área de Preservação Ambiental Albin Dietrich Decreto Municipal 028/1999 Panambi 
73 Parque Natural Municipal do Pinheiro Torto Decreto Municipal 043/2011 Passo Fundo 
74 Parque Municipal Farroupilha Lei Municipal 1.807/1970 Pelotas 
75 Área de Proteção do Ambiente Natural
 do Morro Santa Teresa Lei Municipal 717/2013 Porto Alegre 
76 Parque Municipal Saint Hilaire Decreto Municipal 6.223/1997 Porto Alegre 
77 Refúgio de Vida Silv. do Morro Santana Decisão CONSUN UFRGS 243/2006 Porto Alegre 
78 Refúgio de Vida Silvestre São Pedro Decreto Municipal 18.818/2014 Porto Alegre 
79 Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde Lei Municipal 6.084/2005 Rio Grande 
80 Área de Proteção Ambiental de Rio Pardo Lei Municipal 1.032/2000 Rio Pardo 
81 Parque Municipal Natural do Contudo Decreto Municipal 04/2004 Riozinho 
82 Área de Preserv. Ambiental do Cinturão Verde Decreto Municipal 4.117/1994 Santa C. do Sul 
83 Parque Natural Municipal da Gruta Decreto Municipal 5.868/2004 Santa C. do Sul 
84 Parque Natural Municipal de Santo Ângelo Lei Municipal 2.965/2006 Santo Ângelo 
85 Parque Municipal Henrique Luís Roessler Lei Municipal 2.037/1979 São Leopoldo 
86 Parque Natural Mun. Mata do Daniel Köche Filho Lei Municipal 7.739/2012 São Leopoldo 
87 Área de Interesse Ambiental Banhado
 do Rio dos Sinos Lei Municipal 1.399/1987 Sapiranga 
88 Parque Florestal Municipal da Grápia Lei Municipal 3.960/2010 Sarandi 
89 Reserva Municipal Hidroflorestal Lei Municipal 823/1981 Sarandi 
90	 Parque	Natural	Municipal	Luiza	Cervieri	 Decreto	Municipal	062/2008	 Serafina	Corrêa	
91 Parque Natural Municipal de Sobradinho Decreto Municipal 3.003/2003 Sobradinho 
92 Área de Proteção Ambiental de Sobradinho Decreto Municipal 2.529/2001 Sobradinho 
93 Floresta Municipal das Araucárias Janaína Orth Lei Municipal 2.157/2005 Tapera 
94 Área de Relevante Interesse Ecológico
 Pontal de Santo Antônio Decreto Municipal 123/2003 Tapes 
95 Área de Proteção Ambiental de Terra de Areia Lei Municipal 736/1998 Terra de Areia 
96 Área de Proteção Ambiental Guarita- Itapeva Lei Municipal 3.373/1999 Torres 
97 Área de Relevante Interesse Ecológico de Triunfo Lei Municipal 1.471/2000 Triunfo 
98 Área de Preservação Florestal Mato dos Busque Lei Municipal 1.238/1993 Tuparendi 
99 Estação Ecológica Barragem Sanchuri Lei Municipal 1.963/1988 Uruguaiana 
100 Parque Natural Municipal de Uruguaiana Decreto Municipal 316/2001 Uruguaiana 
101 Área de Preserv. Ambiental Terras de Capitulina Decreto Estadual 33.127/1989 Vacaria 
102 Parque Natural Municipal de Vera Cruz Decreto Municipal 2.343/2003 Vera Cruz 
103 Parque Municipal da Integração Lei Municipal 4.816/2006 Veranópolis 
104 Parque Natural Municipal Saint Hilaire Decreto Municipal 051/2015 Viamão 

Imagem da visita do biólogo 
Daniel Vilasboas Slomp, 
responsável pelo SEUC/SEMA, 
à Área de Proteção Ambiental 
Rota do Sol, em São Francisco de 
Paula (Fonte: acervo do biólogo 
Daniel Vilasboas Slomp, 2017). 
A contribuição do sr. Daniel nos 
foi fundamental na exposição 
das unidades de conservação.

Os Parques Nacionais no Estado são constituídos pelas seguin-
tes unidades: 

– da Lagoa do Peixe (36.721,88 hectares, municípios de Mos-
tardas e Tavares);

– dos Aparados da Serra (13.148,09 hectares, municípios de 
Cambará do Sul-RS e Praia Grande-SC);

– da Serra Geral (17.301,96 hectares, municípios de Cambará 
do Sul-RS, Jacinto Machado -SC e Praia Grande-SC).

No Estado, as APAs – Áreas de Proteção Ambiental são consti-
tuídas pelas seguintes unidades: 

– Delta do Jacuí (22.826,39 hectares, municípios de Porto Ale-
gre, Canoas, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, Triunfo e Char-
queadas); 

– Rota do Sol (52.355 hectares, municípios de Cambará do Sul, 
Itati, Três Forquilhas e São Francisco de Paula);

– Rio Ibirapuitã (318.000 hectares, municípios de Alegrete, 
Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento);

– Caraá (8.932 hectares, município de Caraá);.
– Arroios Doze e Dezenove (2.500 hectares, município de Car-

los Barbosa);
– Lagoa Itapeva (436,99 hectares, município de Torres);
– Morro de Osório (6,896,75 ha, município de Osório);
– Riozinho (10.000 ha, município de Riozinho).
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Às Áreas de Conservação e Uso Sustentável somam-se as se-
guintes Florestas Nacionais: 

– Floresta Nacional de São Francisco de Paula (1.138,64 hecta-
res, município de São Francisco de Paula);

– Floresta Nacional de Passo Fundo (1.328,00 hectares,  muni-
cípio de Mato Castelhano);

– Floresta Nacional de Canela (557,64 hectares, município de 
Canela).

   
Duas são as Unidades de Relevante Interesse Ecológico:
– Henrique Luiz Roessler (54,40 hectares, município de Novo 

Hamburgo);
– São Bernardo (25,76 hectares, município de São Francisco 

de Paula).

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural equivalem a 
33 unidades constituídas, abrangendo 42,54 hectares.

RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL 
FEDERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Levanta-
mento realizado pelo dr. Daniel Slomp, responsável pela SEUC):

Reserva do Capão Grande: 9 ha, em Barra do Ribeiro;
Bosque de Canela: 6 ha, em Canela;
Fazenda Caneleira: 45 ha, em Dom Pedrito;
Reserva dos Mananciais: 11,11 ha, em Dom Pedrito;
Fazenda Branquilho: 13 ha, em Dom Pedrito;
Mata do Professor Batista: 9,22 ha, em Dom Pedro de Alcântara;
Fazenda das Palmas: 160 ha, em Encruzilhada do Sul;
O Bosque: 6,85 ha, em Gramado;
Reserva Particular Schuster: 4 ha, em Humaitá;
Mariana Pimentel: 46 ha, em Mariana Pimentel;
Universidade de Passo Fundo: 32,21 ha, em Passo Fundo;
Reserva Maragato: 41,56 ha, em Passo Fundo;
Fazenda Curupira: 100,20 ha, em Pedro Osório;
Pontal da Barra: 65,33 ha, em Pelotas;
Minas do Paredão: 15 ha, em Piratini;
Jardim da Paz: 1,75 ha, em Porto Alegre;
Costa do Serro: 8 ha, em Porto Alegre;
Rincão das Flores: 15,46 ha, em Porto Alegre;

Sítio Porto da Capela: 14 ha, em Porto Alegre;
Estância Santa Rita: 340 ha, em Santa Vitória do Palmar;
Estância Santa Izabel do Butuí: 135 ha, em São Borja;
Granja São Roque – Reserva do Paredão: 140 ha, em São Fran-

cisco de Assis;
Rancho Mira-Serra: 17,68 ha, em São Francisco de Paula;
Fazenda Espora de Ouro: 29 ha, em São Luiz Gonzaga;
Fazenda Morro de Sapucaia: 90,25 ha, em Sapucaia do Sul;
UNISC: 221,39 ha, em Sinimbu;
Posse dos Franciosi: 268,52 ha, em Taquaruçu do Sul;
Recanto do Robalo: 9,95 ha, em Torres;
Ronco do Bugio: 23,06 ha, em Venâncio Aires;
Chácara Sananduva: 3 ha, em Viamão;
Reserva Particular Professor Delmar Harry dos Reis: 10 ha, 

em Viamão;
Farroupilha: 9,98 ha, em Viamão.

Mesmo não se enquadrando na categorização instituída pela 
Lei Federal nº 9985, de 18 de julho de 2200, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), mui-
tas áreas exercem intransferível função de preservação ambiental. 
Exemplifiquemos com o Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul, 
que não se encontra institucionalizado como unidade de conser-
vação. Contudo,  aproximando-se da categorização de Área de 
Proteção Ambiental (APA), seus 463,786 hectares encontram-se 
demarcados por 145 marcos de concreto, implantados nos vértices 
da poligonal, que engloba registros significativos da fauna e flora, 
a exemplo da ocorrência da bromélia endêmica Aechmea winckle-
ri, bem como contribui para a estabilidade geológica do entorno. 
Segundo Wenzel (2013), no “aspecto geotécnico, constitui-se em 
área de risco e fragilidade estrutural, suscetível a movimentos de 
massa” (WENZEL, José Alberto. 2013, p. 112). Para a cidade de 
Santa Cruz do Sul, os benefícios do Cinturão Verde, crescentemen-
te compreendidos e defendidos pela população, são incomensurá-
veis, uma vez que permite infiltração de águas, combate a poluição 
atmosférica, equilibra o microclima, constitui-se em reserva gêni-
ca, contribui para a beleza cênica, combate a erosão e deslizamen-
tos, abriga rica fauna e flora do bioma Mata Atlântica, absorve 
ruídos e particulados e transmite a sensação de harmonia, paz e 
bem-estar. Assim encontraremos nos diferentes municípios, ainda 
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que enfrentando pressões ocupacionais antrópicas de toda ordem 
e interesses diversos, áreas que exercem seu relevante papel para o 
equilíbrio ambiental.

  
Há que se considerar que, somadas as unidades de conservação 

propriamente ditas às áreas de entorno de nascentes, faixas mar-
ginais dos cursos d’água, dos lagos, das encostas em acentuado 
declive, bordas de escarpas, banhados, marismas, dunas e reservas 
legais, teremos um valor significativo, contudo ainda aquém do 
que se poderia preservar na integralidade ou no uso sustentável. 
Valor que se acresce ao incluirmos as reservas legais, terras indí-
genas e dos quilombolas. Mereceria aprofundado estudo a defini-
ção das áreas importantes para a preservação dos biomas Pampa 
e Mata Atlântica e suas transições, bem como seria importante 
avaliar criteriosamente as extensões necessárias para manutenção 
das espécies florais e faunísticas, o que sem dúvida exige muita 
pesquisa e investimento.

Feição litorânea onde se obserava, em primeiro plano, a chegada de um 
fluxo de água, conhecido como “sangradouro”, ao Oceano Atlântico. 
(Autoria: Glaucus V. B. Ribeiro, Arroio do Sal/RS, 2013)  

– 1948: criada a Fundação Brasileira para a Conservação 
da Natureza (FBCN), que já se preocupava com as 

espécies em extinção. 

– 24/04/1948: fundado o “35” – Centro de Tradições Gaúchas, 
deflagrando oficialmente o Movimento Tradicionalista Gaúcho. 

De 2 a 4 de julho de 1954 ocorre a realização do Primeiro 
Congresso Tradicionalista do RS. Barbosa Lessa, Paixão Côrtes 
e seus companheiros iniciaram, em 1948, um movimento que 

resultaria em mais de 4 mil Centros de Tradições Gaúchas 
(CTGs), atualmente espalhados pelo mundo. 

– 1948: fundada a União Internacional para a Proteção da 
Natureza (UIPN), por um grupo de cientistas vinculados às 

Nações Unidas.

– 1949 a 1967: período de grande afluxo de madeireiras que 
organizaram suas serrarias na região serrana do Estado.

– 1954: Criação da Divisão de Cultura na Secretaria de Educação 
e Cultura do Estado, e das Diretorias de Ciências, de Letras e 
de Artes. Essas Diretorias originaram o Instituto de Estudos 

Científicos e Filosóficos, que seria integrado pelo Museu Rio-
grandense de Ciências Naturais, criado através da Lei 2728.

– 1955: criada por Henrique Luiz Roessler a primeira entidade 
ambientalista gaúcha, a União Protetora da Natureza (UPN).

– 1956: conforme Costa, Fonseca e Schmitt (2004), “a 
dramática e estrutural crise econômica se acentuou depois de 
1956, impulsionada, paradoxalmente, pela eufórica política 

desenvolvimentista do governo Juscelino. Do ambicioso Plano 
de Metas que pretendia fazer o país crescer “50 anos em cinco” 
com investimentos de cerca de US$ 5 bilhões, apenas 2% foram 
projetados para o Rio Grande. Na área de indústria de base, a 

participação foi ainda menor: 0,3%” (COSTA, Elmar Bones da, 
FONSECA, Ricardo et SCHMITT, Ricardo. 2004, p. 276). A 
perda da renda na área de minifúndio, a inflação crescente e a 

falta de infraestrutura no interior aceleraram o êxodo rural, que 
promoveu o deslocamento das pessoas rumo às periferias dos 
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centros maiores do Estado. O êxodo rural iniciara já nos anos 40. 

– 1956: criada a Associação de Defesa da Flora e Fauna, a 
ADEFLORA, que se propôs a defender as florestas do Pontal do 

Paranapanema.

– Setembro de 1959: eclode uma grande enchente que provoca 
64 mortes.

– 1961: criado o Fundo para a Vida Selvagem (WWF), 
considerado o primeiro movimento mundial de cunho 

ambientalista.

– 27 de agosto de 1961: Brizola requisita a rádio Guaíba e forma 
a cadeia radiofônica da Legalidade.

– 1962: Rachel Carson publica a obra Primavera Silenciosa, que 
inspiraria muitos ativistas ambientais.

– Fevereiro de 1962: o Movimento dos Agricultores Sem-Terra 
(Master) realiza, em Nonoai, a primeira ocupação de Terras. 

Brizola encampa terras no “banhado do colégio” em Tapes e as 
entrega aos colonos do Movimento, visando iniciar a reforma 

agrária no Estado.

– 1963: estabelecida a Clean Air Act, que seria substituída em 
1970 (regulamentações federais para o controle da poluição 

do ar). Em 1972 seria impulsionada a Federal Water Pollution 
Control Act (Clean Water Act), que trata dos poluentes 

nas águas de superfície.

– 3 de abril de 1964: o prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise, 
como militante contra o golpe de l964, é preso pelo DOPS e 

libertado dias depois.

– 15/09/1965: através da lei nº 4.771, é instituído o 
Código Florestal.

– 05/01/1966: a Lei Estadual 5.213 define como símbolos do 
Estado do Rio Grande do Sul a Bandeira, o Hino e as Armas. Diz 

o texto legal em seu Artigo 7º: “O Hino é o que se compõe da 
revisão da música de Joaquim José de Mendanha, realizada por 
Antônio Tavares Corte Real, com versos de Francisco Pinto da 

Fontoura, estes de forma abreviada consagrada pelo uso popular, 
a primeira e a última estrofes do poema original, com estribilho.” 
No dia 6 de maio de 1838 teria acontecido a primeira execução 
do Hino Farroupilha. São ainda considerados símbolos oficiais 
do Estado (Savaris, 2008): “a planta Erva-mate (Lei  7.439/80), 

a ave Quero-Quero (Lei 7.418/80), a flor Brinco-de-Princesa 
(Decreto 38.400/98), o Cavalo Crioulo (Lei 11.826/02), a 

planta medicinal Macela (Lei 11.858/02), a bebida Chimarrão 
(Lei 11.920/03) e o prato típico Churrasco (Lei 11.929/03)” 

(SAVARIS, Manoelito Carlos (org). 2008, p. 9). 

– 24/01/1967: promulgada a Constituição Brasileira de 1967, 
que determina em seu Artigo 8º, XVII, letra “h”, que compete à 
União legislar sobre “jazidas, minas e outros recursos minerais, 
metalurgia, florestas, capa e pesca”, e letra “i”: “águas, energia 
elétrica e telecomunicações”(CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

DE 1967, Artigo 8º, Inciso XVII, letras “h” e “i”).

– 14/05/1967: promulgada a Constituição do Rio Grande do Sul.

– 1967: ano do verão hippie, tempo de “paz e amor”.

– Maio de 1968: movimento da contracultura, ocorrido na 
França, que se constitui em divisor internacional dos movimentos 

sociais, dando início ao “pós-modernismo”. O ativismo, 
fortemente estudantil, questionava conceitos e valores até ali 
estabelecidos e usualmente aceitos. Em recente entrevista ao 
Jornal Correio do Povo (5-5-2018), o filósofo francês Gilles 
Lipovetsky, ao lembrar do evento de maio de 68, assim se 

expressou: “A única utopia agora é a ecologia, empurrada pelo 
medo do esgotamento” (LIPOVETSKY, Gilles. Entrevista. Jornal 
Correio do Povo, 5 de maio de 2018, Caderno de Sábado, p. 4). 

Em 2010 o parlamentar Daniel Cohn-Bendit, do Partido 
Ecológico Die Grünen, da Alemanha, é um dos palestrantes 

convidados no programa Fronteiras do Pensamento, promovido 
pela Braskem. Ele foi o líder referencial dos movimentos 
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populares de maio de 68 em Paris.

– 1968: o Clube de Roma começa a divulgar seus relatórios 
científicos, que viriam nortear importantes iniciativas 

governamentais na área ambiental. Em 1972, o Clube de Roma 
publicaria o relatório “The limits of Growth”, alertando para o 

excesso de consumo que poderia conduzir a 
humanidade ao colapso. 

 – 1969: fundada na Inglaterra a Sociedade de Educação 
Ambiental, o que inicia um amplo movimento de divulgação das 

causas ambientais.

– 1969: estabelecida a National Environmental Policy Act 
(NEPA), que influenciaria os procedimentos ambientais pelo 
mundo afora. A NEPA estabelece os objetivos para a política 

ambiental norte-americana sob bases conservacionistas e 
determina a avaliação dos impactos ambientais a partir 

de causas relevantes.

– 1970: criada em 2 de dezembro a Agência Ambiental dos 
Estados Unidos (US EPA), no intuito de proteger o meio 

ambiente e a saúde humana.

– 1971: criada no Rio Grande do Sul a AGAPAN – Associação 
Gaúcha de Proteção à Natureza. Entre seus fundadores 

estavam José Lutzenberger, Augusto Carneiro, Juarez Romano 
Zimmermann e sua esposa Hilda. 

– A respeito da AGAPAN, asssim se expressaram Áurea 
Petersen e Elizabeth Pedroso (2007): “Pode-se dizer que a 

AGAPAN propiciou a geração de nova mentalidade ecológica 
traduzida em diversas lutas e ações ambientais locais, nacionais 
e internacionais. Nessas ações, merece destaque, sem dúvida, o 

trabalho realizado por José Lutzenberger” (PETERSEN, Áurea et 
PEDROSO, Elizabeth 2007, v. 4 – Coleção História Geral do Rio 

Grande do Sul, p. 221).

– 4 de janeiro de 1971: a Equipe de Engenharia Sanitária do 
Estado emite um parecer favorável à instalação da Indústria 

de Celulose Borregaard S/A. Conforme processo nº 5113/71-
USA, lê-se no item II: “Parecer: Aprovamos: 1 – Projeto de 

obras civis e instalações industriais; Projeto de lançamento de 
resíduos líquidos e gasosos, com as seguintes consideraçôes: 

Não existem meios ou evidências que permitam assegurar que a 
operação da indústria de Celulose Borregaard possa determinar 
níveis de poluição, tanto atmosférica como hídrica, condenáveis 

‘a priori’. Somente medições sistemáticas e planejadas, em 
futuro, poderão estabelecer um quadro real do verdadeiro grau 

de poluição, em face dos diferentes fatores meteorológicos e 
hidrológicos em jogo” (WENZEL, José Alberto. 2014, p.169.) 
O episódio Borregaard se tornaria conhecido em todo o Estado 
e além-fronteiras. O odor de “repolho azedo” mortificou muitas 
pessoas na região metropolitana, a ponto de o então secretário 

estadual da Saúde, dr. Jair Soares, interditar a fábrica do dia 6 de 
dezembro de 1973 a 14 de março de 1974. Ao longo do tempo, 
a Borregaard passou por modificações, adaptações, ampliações e 
também por contestações. Merece destaque a atitude da empresa 

de celulose (atual CMPC – Celulose Riograndense) em gravar 
área equivalente a 2,4 mil hectares como Reserva Particular do 

Patrimônio Natural, na Fazenda Barba Negra, 
em Barra do Ribeiro-RS.

– 1971 a 1974: construção do muro da avenida Mauá em Porto 
Alegre, para enfrentar as cheias.

– 5 a 16 de junho de 1972: realizada pela ONU a Conferência 
Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo/
Suécia. É considerada a primeira grande conferência mundial 
sobre meio ambiente. Temas importantes impulsionaram o 
evento: futuro do planeta, desastres ambientais, poluição, 
consumismo, falta de planejamento urbano, crescimento 

populacional, pobreza versus riqueza e outros. Do encontro 
resultou a “Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente 

Humano”, que desenvolveu 23 princípios comuns “para inspirar 
e guiar os povos do mundo na preservação e na melhoria do 

meio ambiente”. No item primeiro da Declaração, é proclamado 
que “O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio 

ambiente, que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade 
de desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. 
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A longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a 
a um estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da 
Tecnologia, conquistou o poder de transformar de inúmeras 

maneiras e em escala sem precedentes o meio ambiente. Natural 
ou criado pelo homem, é o meio ambiente essencial para o bem-
estar e para gozo dos direitos humanos fundamentais, até mesmo 

o direito à própria vida” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS – ONU, 1972).

– 1972: criação da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do 
Sul, que passou a congregar o Museu Rio-grandense de Ciências 

Naturais (redenominado de Museu de Ciências Naturais), o 
Jardim Botânico e o Parque Zoológico.

Imagem de rua no centro histórico de Porto Alegre. Entre engradados, 
roupas, carrinhos atulhados de papelão, garrafas pet e outros resíduos 
recolhidos pelos catadores, dormem duas pessoas e dois cães. Durante 
a Conferência da ONU em Estocolmo, 1972, tornou-se notória a 
expressão: “A pior crise ambiental é a pobreza”. 
(Foto de Wenzel, dia 23 de dezembro de 2016)

– Outubro de 1973: criada, no âmbito federal, a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente (SEMA), sob forte influência de 

Paulo Nogueira Neto, formado em História Natural e Direito. 
Nogueira Neto permaneceu à frente da Secretaria até 1985, 

sendo reconhecido por sua atuação, especialmente no tocante 
à criação de 18 unidades de conservação.

– 19 de dezembro de 1973: do ponto de vista legal, é 
considerado índio ou silvícola, de acordo com o Estatuto 
do Índio, todo “indivíduo de origem e ascendência pré-

colombiana, que se identifica e é identificado como pertencente 
a um grupo étnico, cujas características culturais o distinguem 
da sociedade nacional” (ESTATUTO DO ÍNDIO, 2010, pg. 
36). Mesmo com os aperfeiçoamentos constituídos em 1988 
(Constituição Brasileira), percebe-se nuances discriminatórias 

nas entrelinhas do Estatuto do Índio. Em 2007, de acordo com 
a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais (Decreto 6.040), são aqueles 
considerados “culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, invocações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição” (DECRETO nº 6.040 

de 7 de fevereiro de 2007, art. 30, inciso 1).

Atualmente (IBGE de 2010) os nativos, aldeados em 
acampamentos e diferentes territórios, estão reduzidos a 32.989 
indivíduos no contexto de 10,7 milhões de gaúchos, ou seja, o 

equivalente a 0,31% da população do Estado do 
Rio Grande do Sul em 2010. 

– 25/02/1975: nesse dia “o estudante Carlos Daryel subiu numa 
árvore (“cássia typuana”) em frente à Faculdade de Direito 
da Ufrgs para evitar sua derrubada, na construção de um 

viaduto. Houve repressão da Brigada Militar e, afinal, a árvore 
foi preservada. No dia seguinte, Lutzenberger foi intimado a 
comparecer ao DOPS” (LUSTOSA, Caio et BENITES, Eva, 

2008, p. 201), ocasião em que foi acompanhado pelo 
dr. Caio Lustosa, advogado.
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– 1975: emitido o Decreto-Lei nº 1413/1975, que trata das 
medidas de prevenção e controle da poluição industrial.

 
– 27/08/1975: o Conselho de Desenvolvimento Econômico 

(CDE), ligado à presidência da República, decide pela 
implantação do Polo Petroquímico do Sul. A cidade de Triunfo 
receberia o Polo, que se instalaria junto ao rio Caí. De imediato 

surgiram as preocupações com possíveis contaminações da 
água, uma vez que o Polo ficaria a montante da capital gaúcha. 

Tomadas as medidas de cautela e cuidado ambiental desde o 
início de seu projeto, o Polo tem se constituído em referência 

internacional. Já em 1982, ao tempo do Departamento do 
Meio Ambiente (DMA), seus técnicos se faziam marcantemente 

presentes, o que continuou com o surgimento da FEPAM.

– 31/03/1978: a costa sul do Estado é acometida por fortes 
ressacas, o que se repete no dia 6 de abril do mesmo ano. Surge 
na praia uma enorme quantidade de mariscos mortos, gerando o 
episódio da Maré Vermelha, ou da praia do Hermenegildo, que 

movimentaria ambientalistas e autoridades do país. 

– 19/12/1979: emitida a Lei nº 6.766, que trata do parcelamento 
do solo urbano.

– 8/05/1980: durante 17 horas, a lancha de nome Aqualab 
permaneceu à deriva com cinco técnicos do DMA a bordo. 
Encarregados pela amostragem de água, os técnicos foram 
surpreendidos pela falta de combustível da lancha, sendo 

resgatados no dia seguinte. 

– 31/08/1981: emitida a Lei nº 6.938, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, o SISNAMA.

– 1983: a primeira ministra norueguesa, Gro Harlem 
Brundtland, cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Em 1987, a Comissão publica a obra Nosso 
futuro comum, que influenciaria decisivamente o movimento 

ambiental e conferências internacionais como a ECO-92.

– 1983: o prédio nº 5 da Colônia Juliano Moreira (atual área da 
FZB) é “invadido” por alguns técnicos dos laboratórios do DMA 

– Departamento do Meio Ambiente. Os laboratórios (química, 
biologia, amostragem e manutenção) estavam acanhadamente 

instalados na Rua Aurélio Porto, 37, o que motivou a 
“ocupação” do citado prédio. Posteriormente, em 2016, os 

laboratórios voltariam a se concentrar na Aurélio Porto.

– Junho de 1983: o então prefeito de Pelotas, sr. Bernardo 
de Souza, proíbe a passagem de três caminhões carregados 

com produtos tóxicos. O episódio transformou-se em notícia 
nacional. A carga iria do Porto de Rio Grande para o Polo em 

Triunfo, passando pelo município de Pelotas. Foi a alavanca para 
que se implantasse o serviço de emergência ambiental. 

– 1984: os gaúchos se integram às manifestações pelas eleições 
diretas para a presidência do país.

– 23/01/1986: emitida a Resolução CONAMA Nº 1, 
que dispõe sobre critérios e diretrizes para o 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

– 16/05/1988: a Lei 7.661 institui o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro.

– 05/10/1988: promulgada a Constituição Brasileira de 1988, 
que determina em seu Artigo 23, Inciso III, que é competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios “proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos”, Inciso VI: “proteger 

o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas”, Inciso VII: “preservar as florestas, a fauna e a flora”, 
Inciso XI: “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais 
em seus territórios”. O Capítulo VI, Artigo 225, é consagrado 
ao Meio Ambiente especificamente, o que não acontecera com 
nenhuma outra Constituição Federal anterior. Reza o Artigo 
225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 



538 539

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, 
ARTIGO 23, Incisos III, VI, VII, XI e Artigo 225).

– 22/11/1988: Chico Mendes é assassinado em Xapuri, 
no Acre. Ele se destacou por organizar os seringueiros na 

resistência pacífica frente à devastação da floresta Amazônica. 
Marina Silva (de nascimento Maria Osmarina da Silva), que se 
tornaria ministra do Meio Ambiente (2003-2008), foi uma das 

personalidades que se aliaram à luta de Chico Mendes.

– 1989: instalada a Constituinte Estadual.

– 05/05/1989: efetiva-se a atividade de Polícia Florestal
no Estado.

– 25 de novembro de 1990: data da primeira audiência pública 
promovida pelo DMA. A audiência em torno da Rota do Sol 

ocorreu na cidade de Terra de Areia-RS.

– 1991: criado o Mercosul pelo Tratado de Assunção. 

– 1992: criado o Ministério do Meio Ambiente.

– 3 a 14 de junho de 1992: promovida pela ONU a ECO-92, 
no Rio de Janeiro. A conferência trabalha a temática ambiental 
com fulcro no desenvolvimento sustentável, estabelecendo os 

princípios básicos, que seguem listados: 

1. “Os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produ-
tiva em harmonia com a natureza.

2. Direito dos estados de explorarem seus próprios recursos 
sendo responsáveis por suas atividades de forma a não prejudicar 
o meio ambiente e os outros territórios.

3. O desenvolvimento deve ser promovido de forma equitativa 
para garantir as necessidades das gerações presentes e futuras.

4. A proteção ambiental deve ser considerada parte integral do 
processo de desenvolvimento sustentável.

5. A erradicação da pobreza como requisito indispensável para 

promoção do desenvolvimento sustentável.
6. As ações internacionais devem dar prioridade especial à si-

tuação dos países em desenvolvimento e dos mais desfavorecidos.
7. Mediante uma parceria global, os Estados devem cooperar 

na conservação, proteção e recuperação da integridade e saúde do 
ecossistema Terra.

8. Os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis 
de produção e de consumo.

9. Cooperação dos Estados no desenvolvimento e intercâmbio 
de conhecimentos científicos e tecnológicos.

10. Assegurar a participação pública e popular nas questões 
ambientais, que deve ser promovida mediante o acesso às informa-
ções e processos decisórios.

11. Segundo o contexto ambiental de cada país, eles devem 
adotar legislação ambiental eficaz.

12. Cooperação das políticas econômicas dos Estados com vis-
ta ao desenvolvimento sustentável baseado em consensos globais.

13. Desenvolvimento de legislação nacional a partir dos danos 
ambientais, com vistas à adoção de leis e tratados internacionais 
visando à responsabilização e compensação por danos causados 
ao meio ambiente.

14. Cooperação dos países no sentido de desestimular a trans-
ferência de atividades ou substâncias altamente nocivas ao meio 
ambiente e à saúde humana.

15. O princípio da precaução deverá ser observado pelos Esta-
dos, de acordo com suas próprias condições e capacidades, com o 
intuito de proteger o meio ambiente.

16. As autoridades nacionais devem promover a internaliza-
ção de custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, 
levando em consideração que o poluidor deve arcar com os cus-
tos da poluição.

17. Planejamento de atividades, segundo a avaliação sobre o 
impacto ambiental, utilizadas como instrumentos nacionais, os 
quais devem ser submetidos a uma decisão por autoridade nacio-
nal competente.

18. Notificação imediata entre os Estados sobre desastres naturais 
ou outras emergências que possam causar dano ao seu ambiente.

19. Os Estados devem notificar previamente outros Estados 
que possam ser potencialmente afetados por atividades com signi-
ficativo impacto ambiental transfronteiriço.
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20. Participação integral das mulheres no gerenciamento e no 
alcance do desenvolvimento sustentável.

21. A criatividade, idealismo e coragem dos jovens do mundo 
são essenciais para se atingir o desenvolvimento sustentável e asse-
gurar um mundo melhor para todos.

22. As populações indígenas e outras comunidades locais têm 
um papel vital no gerenciamento e desenvolvimento ambiental em 
função de seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados 
devem reconhecer e assegurar seus direitos.

23. Proteção dos recursos naturais e ambientais de populações 
sob opressão, dominação e ocupação.

24. Os Estados devem respeitar o Direito Internacional e prote-
ger o meio ambiente em tempos de conflitos armados.

25. A Paz, o Desenvolvimento e a Proteção Ambiental são in-
terdependentes e indivisíveis.

26. Os Estados deverão resolver suas controvérsias ambientais 
de forma pacífica, conforme a Carta das Nações Unidas.

Os Estados e os povos devem cooperar num espírito de par-
ceria para o cumprimento dos princípios dessa Declaração e para 
o desenvolvimento do Direito Internacional no campo do desen-
volvimento sustentável.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNI-
DAS – ONU. 1992) 

A Eco-92 propôs ainda a Carta da Terra, que seria ratificada 
no ano de 2000, e buscou apoio para a Agenda 21, proposição 
assinada por 179 países. 

– 27/12/1994: instituída a Lei 10.330, que institui o Sistema 
Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA).

– 30/12/1994: emitida a Lei Estadual 10.350, que institui o 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Gran-
de do Sul.

– 1995: lançado o Protocolo Verde, que estabelece a análise de 
riscos ambientais em operações de crédito bancário.

– 1996: criada a Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

– 16/05/1996: emitido o Decreto nº 1905, que promulga a 
Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.

– 21/11/1996: através do Decreto Estadual nº 37.033, fica 
regulamentada a outorga do direito de uso da água no Estado do 

Rio Grande do Sul.

– Janeiro de 1997: a FAMURS – Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul publica um fascículo a respeito 

do Meio Ambiente na Administração Municipal. 

– 19/12/1997: emitida a Resolução CONAMA nº 237, que 
dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental.

– 24 de agosto de 1998: carregado com nove mil toneladas 
de ácido sulfúrico, o navio mercante Bahamas, de bandeira 

maltesa, ingressa na barra do Porto de Rio Grande. Após iniciar 
a descarga, já no dia 31 de agosto, são emitidos sinais de alerta 

sobre o vazamento de mistura ácida. Ao derramamento do ácido 
em si e adernamento do barco somou-se a emanação gasosa, 
gerando preocupação que rapidamente ocupou o noticiário 

nacional, com repercussões internacionais. 

– 16/03/1998: emitido o Decreto  2.519, que promulga a 
Convenção sobre Diversidade Biológica.

– 20/05/1998: eclode uma greve na UFRGS. Completando 
seu centenário (Costa, Fonseca e Schmitt, 2004, p. 308) e 

“qualificada no ranking das universidades brasileiras como a 
segunda melhor do país (a primeira é a USP), a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul é responsável por mais de 60% das 
pesquisas científicas realizadas no Estado e reúne em seus campi 
23 mil alunos (3.209 em mestrado e 1.126 em doutorado), 2.100 
professores (44% doutores e 34% mestres) e 2.970 funcionários” 

(COSTA, Elmar Bones da, FONSECA, Ricardo et SCHMITT, 
Ricardo. 2004, p. 308).

– 1998: apresentado o ATLAS AMBIENTAL DE PORTO 
ALEGRE. A obra foi coordenada por Rualdo Menegat, Maria 

Luiza Porto, Clovis Carlos Carraro e Luis Alberto D’Ávila 
Fernandes, e publicada pela Ed. Universidade/UFRGS. A obra se 

constitui em um marco referencial na edição de “Atlas Ambiental”.
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– 10/04/2000: emitida a Resolução nº 5, do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), que estabelece as diretrizes para a 

formação e funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica.

– 03/08/2000: instituído o Código Estadual do Meio Ambiente 
(Lei Estadual nº 11.520). Na oportunidade, o secretário 

Estadual de Meio Ambiente, sr. Claúdio Langone, assegurou 
que “é inequívoco que a SEMA e seus órgãos vinculados 

têm grande responsabilidade no processo de aplicação dessa 
normativa, como também na regulamentação de vários temas 

previstos na mesma. O Código passa, portanto, a ser um 
instrumento cotidiano de trabalho para cada um de nós” (texto 
de apresentação do Código Estadual de Meio Ambiente a cada 

servidor, 3 de agosto de 2000).

– 25 a 30 de janeiro de 2001: realizado em Porto Alegre o 
primeiro Fórum Social Mundial (FSM). Um dos eixos temáticos 

tratava do acesso às riquezas e da sustentabilidade.

– 26/01/2001: executada a queima de soja transgênica em 
Não-Me-Toque/RS.

– 2001: fundada a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS), através do Decreto Nº 11.646/01.   

– 10/07/2001: emitida a Lei 10.257, 
conhecida como Estatuto da Cidade.                                                                                                                                          

                                                                                     
– 11/12/2001: assinado o Protocolo de Kyoto, previamente 

aprovado em 1997. Os assinantes do Protocolo se 
comprometeram em reduzir as emissões de gases geradores do 
efeito estufa em aproximadamente 5% até 2012, considerando 
como ponto de partida os níveis registrados no ano de 1990.

– 10/07/2002: emitido o Decreto 4.297, que estabelece critérios 
para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

– 25/06/2002: emitido o Decreto 4.281, que regulamenta a 
Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, a qual estabeleceu a Política 

Nacional de Educação Ambiental.

– 2002: realizado em Johannesburgo, África do Sul, o encontro 
promovido pela ONU denominado Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável. Nesse mesmo ano, o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, através da SEMA-FEPAM, 

em parceria com outras entidades, lança o Programa de Gestão 
Compartilhada Estado/Município.

– 29/05/2003: criação do Coral da FEPAM.

– 05/06/2003: lançado no Palácio Piratini o programa SIGA-RS: 
Sistema Integrado de Gestão Ambiental.

– 15/06/2003: entrada em funcionamento da Central de 
Atendimento SIGA-RS.

– 24/09/2003: entra na FEPAM o processo administrativo, que 
não prosperou, visando à criação de peixes exóticos (tilápia 
e catfish) em águas doces (lagoas). A introdução de espécies 

exóticas sempre preocupou a área ambiental. Vale a pena lembrar 
o rumoroso episódio da década de 90, quando, via autorização 
federal, foram importados crocodilos nilóticos, destinados ao 
criatório em Osório-RS. Assim foi com os javalis, mexilhões 

dourados e tantos outros.

– Outubro de 2003: implantação do Marco Gaúcho das Águas 
em Ibaré, interior de Lavras do Sul, no caminho para São 

Gabriel. Dali, na localidade de Meia Lua, partem algumas das 
nascentes das três grandes bacias hidrográficas: a do Uruguai, 

Litorânea e do Guaíba. Simbolicamente, ali brota o Rio Grande 
do Sul. O local emerge das rochas antigas (“Granito Jaguari de 
567 milhões de anos”, conforme informação verbal do geólogo 
Farid Chemale Júnior, 2017), chão dos primogênitos Charruas e 
Minuanos e dos campos que insistem em não se render à soja.
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 Imagem do Marco Gaúcho das Águas, implantado em outubro de 
2003 na localidade de Meia Lua, interior de Lavras do Sul. O bloco 
de granito trifacial aponta para as nascentes das três grandes bacias 
hidrográficas do Rio Grande do Sul: do Uruguai, do Litoral e do 
Guaíba. Considerado um local único de encontro das águas gaúchas, 
o marco (Lat. 30º 45’ 31”S, long. 54º 08’ 29”W) testemunha o bioma 
Pampa. Observa-se ao fundo um reflorestamento de Eucalyptus, 
estabelecendo o contraste que se acentua entre a feição natural 
originária e a paisagem atual. Originalmente, o monumento era dotado 
de uma parte superior na forma de esfinge. 
(Foto de Vera Wenzel, fev. de 2017)

Imagem do Rio Santa Maria, em Rosário do Sul, RS. O Rio Santa 
Maria integra a Bacia Hidrográfica do Uruguai. 
(Fonte: foto de Vera Wenzel em outubro de 2016)

Feição do Rio Camaquã, 
no Passo da Guarda, em 

Encruzilhada do Sul. 
O Camaquã compõe 
a Bacia Hidrográfica 

Litorânea. (Foto de  
Alice Assmann, em 
fevereiro de 2017)

Trecho do Rio Vacacaí, entre Santa Maria e São Sepé. O Vacacaí 
integra a Bacia Hidrográfica do Guaíba.
(Foto de Vera Wenzel, fevereiro de 2017)

Águas que contribuem com oceanos, como ilustra a poesia de 
Jorcenita Alves Vieira: “A chuva cai na vidraça, tocando gota na 
gota, ambas almejam ser mar, para nunca mais secar” (VIEIRA, 
Jorcenita Alves. 2014).

Poetisa Jorcenita Alves Vieira, 
bibliotecária da UNISC e professora 
do Estado.
(Foto: Luciana Mota Abrão Holz)



546 547

– 2004: através da Resolução CONSEMA Nº 084/2004, a 
silvicultura é incluída no sistema de licenciamento por integradora, 
sob o formato de licença ambiental coletiva.  A seguir, já em 2005, 

é formado o grupo encarregado da elaboração do zoneamento 
ambiental da silvicultura. A Portaria FEPAM 068/2005 define os 
critérios e procedimentos para o licenciamento da atividade. Sob a 
coordenação da engenheira florestal Silvia Mara Pagel, da geógrafa 

Lilian Waquil Ferraro e da arquiteta Ana Rosa Bered, uniram-
se esforços da FEPAM, FZB, DEFAP e outros serviços (equipes 

técnicas do Serviço da Região do Litoral, do Guaíba, do Uruguai, 
da GEOFEPAM e da Divisão Agrossilvipastoril da FEPAM) 

num trabalho conjunto. Foram produzidos mapas temáticos e 
identificadas 45 unidades de paisagem natural para o Estado. 

Cada unidade recebeu uma classificação em alta, média ou baixa 
restrição para a atividade silvicultural. Propôs-se que as unidades 
de paisagem servissem de base para a realização do Zonamento 

Ecológico-Econômico do Estado.

– Março de 2004: a Divisão de Controle da Mineração(DMIN) 
da FEPAM apresenta o “Zoneamento Ambiental para mineração 

de areia no lago Guaíba”. Em função da ação Popular nº 
2002.71.00.028374-6, que tramitava na Terceira Vara Cível 
de Justiça Federal de Porto Alegre, seguiu-se a suspensão dos 

registros de licença emitidos pelo DNPM, no tocante à mineração 
de areia no Lago Guaíba, decisão que refletiu diretamente nas 

licenças de operação emitidas pela FEPAM.

Imagem da costa gaúcha em Xangrilá. (Foto: Vera Wenzel, abril de 2017)

– 23/02/2005: emitido o Decreto 5.377, que define a Política 
Nacional para os Recursos do Mar (PNRM).

– 17/03/2005: emitida a Resolução CONAMA N° 357, que 
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento classificatório.

– 21/03/2005: emitida a Resolução CONAMA 48, que estabelece 
critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

– 30/01/2006: emitida a Resolução CNRH 58, que estabelece o 
Plano Nacional de Recursos Hídricos.

– 05/04/2006: emitido o Decreto nº 5.746, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

– 07/10/2006: adultos e crianças, a bordo do barco-escola 
Martin Pescador, navegando pelo rio dos Sinos, deparam-se com 
enormes quantidades de peixes mortos ou em agonia. No dia 13 
de outubro daquele ano, foram retiradas das águas 82 toneladas 

de doze espécies de peixes, sucumbidos sob a carga cloacal, 
dejetos industriais e estiagem prolongada.

– 05/01/2007: emitida a Lei 11.445, que estabelece as diretrizes 
para o saneamento básico.

– 03/04/2008: emitida a Resolução CONAMA Nº 396, que 
dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas de subsuperfície.

– 22/07/2008: emitido o Decreto nº 6.514, que dispõe sobre as 
infrações ao meio ambiente.

– 14/11/2008: instituído, através da Lei nº 13.063, o  Programa 
Estadual de Irrigação.

– 2009: pela Lei nº 12.187/2009, institui-se a Política Nacional 
de Mudança Climática. Na sequência foram desenvolvidas 
atividades ligadas ao Plano Nacional de Adaptação, cuja 

publicação aconteceria em 2016.
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– 29/12/2009: emitida a Lei 12.187, que institui a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

– 02/08/2010: emitida a Lei 12.305, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

– 02/08/2010: com a promulgação da Lei Federal nº 12.305 e 
de sua regulamentação, através do Decreto Federal 7.404, são 
definidos os objetivos, princípios, prazos e ferramentas para a 

implementação do modelo de gestão dos resíduos sólidos do Brasil.

– 29/06/2011: emitida a Resolução CNRH nº 129, que 
estabelece as diretrizes para a definição das vazões mínimas 

remanescentes.

– 08/12/2011: emitida a Lei Complementar nº 140, que fixa normas 
e diretrizes de cooperação entre a União, Estado e Municípios no 

tocante às competências comuns da gestão ambiental.

– Janeiro de 2012: apresentado, pela Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, o Relatório de Projetos da Câmara Temática de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade para a Copa do Mundo FIFA 2014.

– 27/03/2012: por volta das 22 horas, um incêndio atinge 
salas do primeiro e segundo pavimento no prédio Othelo Rosa, 

à Rua Carlos Chagas, 55, centro de Porto Alegre. O prédio 
abrigava a SEMA/FEPAM. O sinistro evidenciou a precariedade 

das instalações, o que poderia colocar em risco a integridade 
dos servidores e das pessoas que demandavam serviços junto 

à SEMA/FEPAM. Riscos que já haviam sido identificados 
anteriormente e moveram o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a agirem 
conjuntamente. Fora exigido um cronograma de desocupação 

do prédio. No dia 5 de setembro de 2012, assinou-se o contrato 
de locação entre o Estado e a empresa responsável pelo Edifício 

União,  onde seriam instaladas a SEMA e a FEPAM. 

O dia 1o de abril de 2013 seria emblemático. Naquela data, 
o prédio que sediava a SEMA/FEPAM seria interditado 

oficialmente.

Tudo voltaria à normalidade em 23 de abril, quando, às 10 
horas da manhã, foi reaberto o serviço de atendimento ao pú-
blico, no balcão instalado no primeiro andar do Edifício União 
– onde, no dia 15 de junho de 2015, seria instalada a Sala de 
Atendimento Integrado.

– 21/06/2012: a Lei nº 49.255 institui a Comissão Estadual do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. 
No dia 19 de junho de 2012, via portaria conjunta SEMA/FEPAM/

FZB nº 60, haviam sido designados os servidores para compor a 
Equipe Técnica Executiva do Zoneamento Ecológico Econômico. O 
Zoneamento se constitui em ferramenta de suporte ao planejamento 
e ordenamento territorial, a partir do conhecimento coletivo de suas 

particularidades, fragilidades e fortalezas.

– 12/12/2012: emitida a Resolução CNRH nº 145, que 
estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas.

– 13/01/2013: explode no noticiário a retirada inadequada de 
areia do leito do Rio Jacuí. O programa TeleDomingo, da RBS 
TV, levou a público um levantamento realizado durante quatro 

meses, em que foram flagradas 19 embarcações que descumpriam 
os termos das licenças emitidas pela FEPAM. Seguiu-se a 

suspensão dos licenciamentos referentes à extração de areia no 
leito do Jacuí. Adveio a escassez de areia, que se tornara insumo 

oneroso da construção civil. Novas tecnologias de controle e 
monitoramento foram implementadas, sendo igualmente ajustada 

a necessidade da elaboração do zoneamento ambiental para 
atividade de extração de areia em recursos hídricos.

– Em julho de 2013, após acordo com a Justiça Federal, acerta-
se a realização de zoneamento ambiental para a atividade de 

mineração de areia no Médio e Baixo Jacuí. Na ocasião, formou-
se um grupo de trabalho interinstitucional encarregado de 

atualizar o Termo de Referência proposto pela FEPAM em 2011 
para a contratação do zoneamento pertinente. O termo (Edital 

nº 022/CELIC/2016) viria estabelecer o Zoneamento Ambiental 
para a Atividade de Mineração de Areia nos cursos Médio e 
Baixo do Jacuí, objetivando o estabelecimento de diretrizes 
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e condicionantes para o licenciamento. Em março de 2018 
seria apresentado, por parte da empresa vencedora, o Plano de 
Trabalho, seguindo-se em junho o relatório técnico referente ao 

levantamento de dados secundários.

– 29/04/2013: a notícia da prisão preventiva de alguns técnicos 
e administradores ambientais surpreende os gaúchos. Sob a 

denominação de Operação Concutare, deflagrada pela Polícia 
Federal, as prisões e averiguações escancararam a possibilidade 

de terem ocorrido eventuais “vendas” ou “facilitações” de 
licenças ambientais. Talvez tenham sido esses os dias mais difíceis 

para os órgãos ambientais públicos do Estado.

– 2013: apresentação do Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica 
do Rio Tramandaí, num trabalho organizado por Dilton de 

Castro e Ricardo Silva Pereira Mello, publicado
pela Editora Sapiens.

– 01/01/2015: publicada a Lei n° 14.672, que dispõe sobre 
a estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado. 

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) passa a se chamar 
Secretaria do Ambiente e Desensolvimento Sustentável.

– 2015: apresentação da pesquisa realizada por Débora 
Dornsbach Soares, bibliotecária do Memorial do Legislativo: “A 
Comissão de Saúde e Meio Ambiente – CSMA está completando 
180 anos em 2015. Ela foi criada em 1835, durante o Império, 
como Comissão de Saúde Pública, Cathequeze e Civilização dos 

Índios, e, ao longo de sua existência, foi mudando de nome e 
de atribuições. Em 1891, após a Proclamação da República e 
promulgação da Primeira Constituição Estadual, a Assembleia 

dos Representantes não tinha competência para legislar, as 
competências concentraram-se nas questões de orçamento e 

prestação de contas do Presidente do Estado, sendo extinta, pelo 
regimento interno, a Comissão de Saúde nesse período.

Com a Revolução de 1930, houve a suspensão dos traba-
lhos na Assembleia Gaúcha por cinco anos. Após a Assembleia 
Constituinte de 1935, a CSMA ressurge como Comissão Efetiva 
Mista de Educação e Saúde Pública, tendo a competência de se 

manifestar sobre os assuntos relativos à educação e instrução 
pública ou particular e a tudo quanto disser respeito ao desen-
volvimento cultural ou artístico, como também à saúde pública, 
higiene e assistência sanitária.

Na gestão do presidente Getúlio Vargas, período do Estado 
Novo (1937-1945), os partidos políticos foram extintos e a As-
sembleia Legislativa teve suspenso o seu trabalho. Em 1948, as 
Comissões Efetivas voltaram a chamar-se de Permanentes e a área 
de Saúde passou a ter uma comissão própria em conjunto com 
a educação, denominando-se Comissão de Educação e Saúde Pú-
blica. Em 1962, através da Resolução 1.032, passa a ter como 
competência a opinião sobre o desenvolvimento cultural, artístico, 
saúde pública, educação e problemas da infância e adolescência, 
alterando seu nome para Comissão de Educação e Saúde.

 Em 1971 mudou de nome e passou a chamar-se Comissão de 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, tendo bastante ampliadas as 
suas competências. Funcionou com esse nome até 1991, quando 
assumiu a denominação de Comissão de Saúde e Meio Ambiente.” 
(SOARES, Débora Dornsbach, 2015)

– Junho de 2015: lançamento da Carta Encíclica Laudato Si, 
sobre o cuidado da casa comum, pelo papa Francisco. Ao tratar 
da crise do antropocentrismo moderno e suas conseqüências, diz o 
papa (2015, p.75): “Não haverá uma nova relação com a nature-
za, sem um ser humano novo”. (PAPA FRANCISCO. 2015,  p. 75) 

– 05/11/2015: ocorre o rompimento da barragem de rejeitos de 
mineração de ferro do Fundão, localizada em Bento Rodrigues, 

subdistrito do município de Mariana, em Minas Gerais. O 
rompimento foi considerado o maior desastre socioambiental 
brasileiro. Além de destruir a localidade de Bento Rodrigues, 

matando 18 pessoas, a lama de rejeitos impactou as águas do rio 
Doce, cuja bacia hidrográfica envolve mais de 200 municípios 
de Minas Gerais e Espírito Santo. Os danos à flora e à fauna 

são incomensuráveis. Também os pescadores e o turismo foram 
negativamente impactados. 

– 23/11/2015: emitida a Portaria FEPAM nº 115, que 
estabelece os procedimentos de licenciamento ambiental 
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para empreendimentos ou atividades localizados nos sítios 
paleontológicos protegidos pela Lei Estadual nº 11.738/2002.

 – 29/01/2016: um temporal em Porto Alegre danifica cerca 
de 3 mil árvores.

– 14/09/2016: “Nem Lixo escapa da Crise” (DIÁRIO 
GAÚCHO, 14-09-2016, pg. 3) é a manchete do Diário Gaúcho. 

A matéria jornalística retrata a redução na coleta seletiva, em 
função da diminuição do material reciclável, resultante da 

crise econômica, gerando inclusive nesse setor perda de renda e 
desemprego.

– 04/11/2016: entrada em vigor do Acordo de Paris, na 
sequência da Conferência de Paris, realizada em 12 de dezembro 
de 2015, a respeito das mudanças climáticas. Na ocasião, 195 

países firmaram o acordo para deter o aquecimento global.

Nesse mesmo dia, o Museu de Ciências Naturais comemorou 
61 anos de existência.

 
– 21/12/2016: madrugada em que ocorre a autorização, 
por parte da Assembleia Legislativa, de extinção da FZB 

e outras fundações.

Plantas 
petrificadas 
(permineralizadas) 
expostas na praça 
central de São 
Pedro do Sul-RS. 
A floresta triássica 
(Ginkófitas 
e coníferas) 
desenvolveu-se 
no continente 
Godwana (há 200 
milhões de anos) 

que agregava num bloco terroso a atual América do Sul, África, Índia, 
Austrália e Antártida. (Foto de Vera Wenzel, fevereiro de 2017)

– 16/01/2017: emissão da Lei nº 14.982, que promulgou a 
extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. A 

publicação ocorreu no Diário Oficial do dia 17.

– 09/02/2017: emitido o Decreto nº 53.426, que altera o Anexo 
único do Decreto nº 53.063, de 9 de junho de 2016, que institui 

o Balcão de Licenciamento Ambiental Unificado e 
o Posto Avançado.

– 19/04/2017: audiência pública na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul sobre a temática dos “Riscos, 

desafios e perspectivas do projeto Caçapava do Sul da 
Votorantim Metais, para a Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã 
e para o Bioma Pampa”. A concorrida audiência proposta pelo 
deputado estadual Luiz Fernando Mainardi foi conduzida pelo 
deputado Altemir Tortelli, presidente da Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente. Na ocasião, entre as diferentes manifestações, 
também o Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã, através 
de seu presidente, sr. Renato Zenker, apresentou deliberação 

contrária à instalação do projeto Caçapava da empresa 
Votorantim Metais Holding. A deliberação contrária do Comitê 
Camaquã ocorrera durante reunião no dia 31 de março de 2017, 

em Santana da Boa Vista. 

Manifestação do engenheiro 
agrônomo Renato Taiffke 
Zenker, presidente do Comitê 
de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Camaquã, 
durante a audiência pública 
realizada na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Sul, no dia 19 de abril de 2017. 
A audiência tratou dos riscos, 
desafios e perspectivas do projeto 
polimetálico Caçapava do Sul. 
(Foto: acervo do sr. Renato 
Zenker)
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Momento da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Lilian 
Zenker, responsável pela área de educação ambiental e chefe de 
gabinete da secretária Ana Pellini, assinou pela SEMA-RS. 
(Brasília, maio de 2017. http://www.sema.rs.gov.br/sema)

– 17/05/2017: acontece no Teatro Dante Barone da Assembleia 
Legislativa o Seminário Estadual do Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE-RS). Na abertura do evento, manifestaram-se 
a secretária Ana Pellini, o deputado Zé Nunes, representando 
a presidência da casa, e o dr. Daniel Martini, pelo Ministério 

Público. A seguir, o sr. Bruno Siqueira Abe Saber Miguel, 
gerente do programa ZEE Brasil, trouxe a público o panorama 
nacional do zoneamento ecológico econômico; e a sra. Danielle 
Prim, diretora do Departamento de Zoneamento Territorial do 
Paraná, expôs o case ZEE-PR. Antes das perguntas levantadas 
pelos presentes, a secretária adjunta, Maria Patrícia Möllmann, 

manifestou-se sobre o andamento e perspectivas do ZEE.

– 18/05/2017: evento realizado em Santa Maria com os técnicos 
municipais a respeito da implantação da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P). Encontros semelhantes ocorreram 
em maio de 2017 em diferentes municípios (Santa Rosa no dia 
16, Alegrete no dia 17 , Pelotas no dia 19 e Caxias do Sul no 
dia 22). O encontro foi conduzido pela chefe de Gabinete da 
secretária Ana Pellini e coordenadora de Educação Ambiental 
da SEMA, Lilian Zenker, e pelo engenheiro agronômo Luiz 

Henrique Machado do Nascimento. 

– 23/05/2017: cerimônia de assinatura, em Brasília, do Acordo 
de Cooperação Técnica (AT) entre o Ministério do Meio 

Ambiente, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMA) do Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina 
(SDS/SC) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Paraná (SEMA/PR). O acordo prevê iniciativas 
concretas na promoção e desenvolvimento da 

“Agenda Ambiental na Administração Pública”, conhecida como 
A3P. Agenda que preconiza a adoção de atitudes sustentáveis no 

setor público, promovendo a economia de recursos, a revisão 
dos padrões de consumo, a melhoria e qualificação dos serviços e 

condições de trabalho dos servidores. Pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, representando a secretária Ana Pellini, 

a chefe de gabinete Lilian Zenker 
assinou o documento.

– 23/5/2017: o dr. João Batista Sieczowski Martin Vianna, 
iuiz do Trabalho titular, sentenciou o provimento total à 

reclamatória para vedar a dispensa em massa dos substituídos 
processualmente, sem prévia negociação coletiva, efetiva e 
concluída (Poder Judiciário. Justiça do Trabalho. Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª região. 18ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre. RTord 0020004-75.2017.5.04.0018. Autor: 

SEMAPI – Sind. Empreg. Empresas Ass. Perícias Inf. Pesq. Fund. 
Est. RS. Réu: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul). 

– 30/05/2017: a equipe do Zoneamento Ecológico-Econômico 
recebeu uma sala específica no 14º andar da SEMA. 
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Imagem da composição da mesa diretiva/apresentadora referente à 
audiência pública sobre a Política Nacional e Estadual de Resíduos 
Sólidos. Da equerda para a direita: Álvaro Azevedo, diretor do DMLU 
– Porto Alegre; Ramiro Rosário, secretário de Serviços Urbanos de 
Porto Alegre; Zilda Veloso, do Ministério do Meio Ambiente; Rejane 
Pieratti, da Frente Parlamentar Federal do Meio Ambiente; dr. Daniel 
Martini, do Ministério Público Estadual; deputado João Reinelli, 
proponente da audiência e presidente da Comissão de Saúde e Meio 
Ambiente; Ana Pellini, secretária de Estado do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; André Villena, do Compromisso 
Empresarial (CEMPRE); e Alex Cardoso, da Associação Nacional dos 
Catadores. A secretária Ana Pellini se fez acompanhar pelos técnicos 
Valtemir Goldmeyer e Luiz Henrique do Nascimento. (Foto de Jeferson 
Santos Froes, Porto Alegre, maio de 2017).

A diretora administrativa da 
SEMA-RS,  sra. Vera Figueiró, 

quando da inspeção da sala 
destinada ao ZEE. (Foto: Karen 

Silveira, maio de 2017)

– 31/05/2017: durante audiência pública promovida pela 
Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, 
com foco no Programa Nacional de Resíduos Sólidos (PERS), 

a secretária Ana Pellini apresenta o relato da situação atual dos 
Resíduos Sólidos Urbanos Domésticos, à luz do Plano Estadual 

de Resíduos Sólidos, executado no período de 2013-2016. A 
conclusão do PERS apontou para um diagnóstico atualizado da 
gestão dos resíduos sólidos urbanos domésticos. De acordo com 
o diagnóstico, constatou-se a seguinte composição gravimétrica 
estimada dos resíduos sólidos urbanos gerados no Rio Grande 
do Sul: matéria orgânica, 60%; material seco reciclável, 25%; e 
rejeito, 15%. Ainda segundo o diagnóstico, 83% da população 
gaúcha tem os resíduos gerados cotidianamente encaminhados 

para disposição final em aterros sanitários que operam com 
licença ambiental (operacional) emitida pela FEPAM. No Estado, 

ainda existem 41 locais de destinação final classificados como 
aterros controlados (sem licença operacional), que recebem 
os resíduos gerados por 16,2% da população. A secretaria 
citou a implementação de algumas diretrizes determinadas 
pelo PERS, dentre elas a compostagem orgânica, ampliação 

da coleta seletiva, o programa estadual de coleta dos resíduos 
eletroeletrônicos e a determinação do recebimento das lâmpadas 

fluorescentes inservíveis pelo comércio local.

01/06/2017: o presidente americano, Donald Trump, anuncia 
sua decisão de retirar os Estados Unidos da América do Acordo 
de Paris, assinado por 195 países em dezembro de 2015. Trump 
propôs uma renegociação do Tratado, o que vem sendo rejeitado 

pela Europa e China. Em sua justificativa, ele fala de uma 
conspiração de cunho econômico contra os USA. 

– 4 a 8 de junho de 2017: comitiva do governo gaúcho, 
liderada pelo governador José Ivo Sartori, apresenta no Japão 

as potencialidades do Estado, especialmente do carvão mineral, 
em busca de investimentos. A secretária Ana Pellini fez parte 
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da comitiva. Diversas entidades ambientalistas criticaram a 
negociação de carvão feita pelo governo. No dia 5 de junho, vinte 

entidades (Zero Hora, 10 e 11 de dezembro de 2016, p. 12.) 
entregaram uma carta ao presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Edegar Pretto, criticando a possível parceria entre o 
Estado e empresas japonesas ligadas à exploração do carvão. 

Na quinta-feira, dia 8, pondo termo à missão gaúcha, o governo 
acertou um termo de cooperação ambiental com a província 
de Shiga. Pelo acordado, técnicos japoneses irão contribuir 

num projeto de preservação do sistema lagunar norte da bacia 
hidrográfica do Rio Tramandaí  (lagos e lagoas entre o Balneário 

Pinhal e o Rio Mampituba).

– 05/06/2017: Dia Mundial do Meio Ambiente. A Presidência da 
República emite decreto que amplia a Estação Ecológica (ESEC) 

do Taim de 10,7 mil para 32,7 mil hectares, em atendimento a um 
desejo acalentado de longa data. Em 25 de abril, a área do Taim 
fora reconhecida como “área úmida de importância nacional” na 

Convenção de Ramsar, realizada em Leticia, na Colômbia.

– 15/06/2017: completam-se dois anos da instalação da Sala de 
Atendimento Integrado. Nesse biênio foram realizados 4.629 

agendamentos, dos quais 3.701 efetivamente atendidos. 

– 19/06/2017: por iniciativa da Comissão de Saúde e Meio 
Ambiente da Assembleia Legislativa, ocorre audiência pública a 

respeito das mudanças climáticas.

– 19 a 20 de junho de 2017: ocorre a sexta edição do evento 
Cidade Bem Tratada, com a temática do saneamento básico e 
energias alternativas. A programação, sob a coordenação do 
dr. Beto Moesch, é desenvolvida no Teatro Dante Barone da 

Assembleia Legislativa. 

– 20/06/2017: passados 180 dias da autorização legislativa 
para extinguir as fundações (de Recursos Humanos – RDRH, 

Zoobotânica – FZB, Ciência e Tecnologia – CIENTEC, de 
Planejamento Metropolitano – METROPLAN, de Economia e 
Estatística – FEE, Piratini – TVE e FM Cultura, e Companhia 

Riograndense de Artes Gráficas – CORAG). A data foi marcada 

por uma caminhada de servidores, do Largo Glênio Peres ao 
Palácio Piratini. As fundações continuam na resistência, através 

de negociações com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) 
e mediação via Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região 

(TRT-4). Nesse mesmo dia, a PGE assegurou a continuidade da 
tramitação visando à extinção das fundações, conforme definido 

na Lei Estadual 14.982, de 2017. 

– 27 e 28 de junho de 2017:  o Governo do Estado, em 
parceria com a nrg4SD – Network of Regional Governments 
for Sustainable Development (Rede de Governos Regionais 
pelo Desenvolvimento Sustentável), realiza em Porto Alegre 
a Conferência Internacional de Recursos Hídricos e Regions 

Adapt – integração multi-institucional na adaptação às mudanças 
climáticas.  A conferência foi organizada em cinco blocos, assim 
distribuídos: Em busca de uma rede platina de monitoramento 

hidrometeorológico; Gestão de risco de desastres no âmbito 
das mudanças climáticas; Construindo pontes: contribuição da 
pesquisa científica para a adapatação às mudanças climáticas; 

Gestão de recursos hídricos & adaptação às mudanças climáticas 
e 8º Fórum Mundial da Água: expectativas em relação ao 

tema de gestão de recursos hídricos & adaptação às mudanças 
climáticas (em 2018, o Brasil sedia o 8º Fórum Mundial da 
Água). A conferência contou com a presença do exmo. sr. 

governador Sartori e da secretária Ana Pellini.

– Agosto de 2017: a Associação dos Funcionários lança um 
portfólio com a descrição de suas principais funções. “As 
ações foram agrupadas em Pesquisa e Coleções, Projetos 
Interinstitucionais, Serviços, etc. E para cada item listado 

fez-se uma apresentação (objetivos, nos caso dos projetos), 
mencionando os recursos humanos envolvidos, acompanhado 

de uma descrição qualiquantitativa de suas atividades” 
(ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FZB. PORTFÓLIO. 
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL. 

Porto Alegre, agosto de 2017). 

– 25/08/2017: o juiz Eugênio Couto Terra realiza inspeção antes 
de decidir sobre o futuro da FZB (Jornal Já, de 25/08/2017, 

texto de Cleber Dioni Tentardini). No dia 10 de abril de 2018, 
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o juiz exigiu um plano de ação, suspendendo as tratativas de 
extinção, em caráter liminar, do Jardim Botânico e do Museu 

de Ciências Naturais (Jornal Já de 10 de abril de 2018, texto de 
Cleber Dioni Tentardini).

– 29/11/2017: criada, através da Lei nº 15.47, a Política Estadual 
do Carvão Mineral e a instituição do Polo Carboquímico do Rio 

Grande do Sul.

– 05/12/2017: emitida a Resolução n° 255, que estabelece 
critérios gerais de outorga da captação de águas subterrâneas: 

usos permitidos e valores de referência das vazões a serem 
outorgados. A Resolução nº 252, igualmente de 5 de dezembro 
de 2017, trata da captação de águas subterrâneas por poços na 

área rural, mediante cadastro no Sistema de Outorga de Água do 
Rio Grande do Sul (SIOUT). Por sua vez, a Resolução nº 239, de 

13 de setembro de 2017, tratava dos poços em área urbana.

– 30-01-2018: emitido o Decreto nº 53.901, que regulamenta 
disposições da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994.

– 07/02/2018: emitido o Decreto n° 53.911, que dispõe sobre a 
estrutura básica da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável.

– 08/02/2018: através do Decreto nº 53.911, é criado na SEMA 
o Departamento de Projetos e Pesquisas.

– 02-03/2018: emitida a Resolução CONSEMA 372/2018, que 
dispõe acerca dos empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, 
com destaque para os de impacto local no âmbito de 

competência municipal.

– 24 e 25 de abril de 2018: realização do Iº Encontro Diálogos 
Ambientais, promovido pela FAMURS e SEMA/FEPAM. O 
evento na sede da FAMURS tratou da Lei Complementar 
nº 140/2011, da Resolução CONSEMA 372/2018 e dos 

licenciamentos ambientais no Rio Grande do Sul. Discutiu-se 
ainda o processo de outorga e competências municipais nas áreas 

florestal, agrossilvipastoril, infraestrutura, parcelamento do solo, 
de mineração, indústria e resíduos. 

– A Famurs congrega as 27 Associações Regionais do Estado, que 
representam os 497 municípios gaúchos. 

– 01/05/2018: o Parque Zoológico, localizado em Sapucaia do 
Sul, completa 56 anos de existência.  

– 25/05/2018: estabelecimento do novo Regimento Interno 
da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler, através da Portaria nº 36/2018.

– 28/05/2018: a Câmara de Vereadores de Tapes aprova 
propositura (Decreto OO2/2018), por iniciativa dos Verdes de 
Tapes e Fazenda São Miguel, em homenagem às pesquisadoras 
Rosa Lia Barbieri, da Embrapa – Clima Temperado, e Luiza 
Chomenko, da FZB/SEMA, pelos projetos desenvolvidos no 

Butiazal de Tapes.

– 29/05/2018: em função da paralisação dos caminhoeiros, 
movimento iniciado no dia 21, a FEPAM emite nota 

técnica de orientação ao descarte de animais. Em razão 
do desabastecimento, muitos animais morreram por falta 

de alimentação, nas criações confinadas de frangos e 
suínos. Assim, a Divisão de Licenciamento de Criações do 

Departamento Agrossilvipastoril da FEPAM emitiu nota para 
ser usada como referência, diante da situação de emergência 

decorrente do desabastecimento de combustíveis e a possibilidade 
de aumento na taxa de mortalidade de animais domésticos 

criados em regimes confinados.

Quanto à destinação de animais mortos, a Fundação dá as se-
guintes orientações:

1) em primeiro lugar, deve seguir destinando os cadáveres às 
composteiras para animais mortos;

2) as centrais de compostagem de dejetos líquidos e os pátios 
de compostagem de estercos podem ser usados para destino dos 
cadáveres num segundo momento;

3) esgotada essa possibilidade, os animais podem ser destina-



562 563

dos a uma central de tratamento de dejetos orgânicos de origem 
industrial licenciada.

4) Caso essas hipóteses estejam esgotadas, excepcionalmente 
os cadáveres poderão ser enterrados nas seguintes condições:

 – o local dever ser em ponto elevado do terreno com o lençol 
freático a pelos menos dois metros de profundidade, afastado pelo 
menos 30 metros de residências vizinhas;

– a vala deve ter o fundo impermeabilizado. Na base deve ser 
colocada uma camada de no mínimo 20-30 cm de cama de aviário 
ou serragem ou resíduo de lavoura. Sobre esta, dispor os cadáveres 
cobertos com cal. Sobre eles, deve ser colocada uma camada de 
pelo menos um metro de altura de terra, que se sobressai do terre-
no em no mínimo 50 cm;

 – o local deve ser identificado com a data do enterro e a quan-
tidade de animais acomodados no local.

Esta prática será tolerada até o restabelecimento do abasteci-
mento de combustíveis.” (http://www.fepam.rs.gov.br/noticias)

– 30/05/2018: emitida a Resolução 002/2018 pelo Conselho 
Gestor de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado 

do Rio Grande do Sul. Segundo a portaria, o conselho inclui no 
Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas o projeto 

de concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

– 06/06/2018: através da Resolução 276, é aprovado o Quadro 
de Metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional de 

Gestão das Águas – 2º ciclo (2018-2022) – PROGESTÃO, 
no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos.

– 15 de junho de 2018: a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA), através do Departamento de Unidades de Conservação, 

emite parecer favorável e o Certificado de Registro do Parque 
Natural Municipal Base Ecológica Rio Velho no Cadastro do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Trata-se de uma 
unidade territorializada no município de São Leopoldo, com 

características naturais de banhados e áreas úmidas.

No mesmo dia, completaram-se três anos de instalação da Sala 
de Atendimento Integrado. Nesse período foram registradas 6.794 

demandas por agendamento, das quais foram realizadas 5.303, 
atestando o acerto de sua instalação – não apenas pelo número em 
si, mas especialmente pela relação próxima que se estabelece entre 
a sociedade e os órgãos ambientais públicos do Rio Grande do Sul.

– 13/09/2018: de autoria do jornalista Cleber Dioni Tentardini, 
é lançado o livro-reportagem Patrimônio ameaçado, sobre 
o processo de extinção de uma companhia  e das fundações 

públicas estaduais do Rio Grande do Sul (CIENTEC, Piratini, 
FEE, METROPLAN, FZB, FDRH, FEPAGRO, FEEPS e 

CORAG).

– 10/10/2018: emissão do Decreto nº 54.268, que declara extinta 
a FZB nos termos autorizatórios da Lei nº 14.982, de 16 de 

janeiro de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 53.756, de 18 de 
outubro de 2017. O decreto determina que as obrigações e direitos 
(patrimônio e acervos) da FZB sejam incorporados pela SEMA, ao 

mesmo tempo em que os servidores estáveis passam a compor o 
quadro da própria Secretaria, havendo possibilidade de relocação 

para outras áreas da administração direta do Estado. O edital para 
concessão do Zoológico de Sapucaia do Sul deverá ocorrer após o 

segundo turno do período eleitoral de 2018. 

– 10 e 11/10/2018: realizado, em Porto Alegre, o “Encontro 
Regional – Regiões Hidrográficas Atlântico Sul e Uruguai. O 
Brasil que cuida de suas águas. Construindo as bases para o 

Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas”. 
O evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente contou 
com o apoio dos Fóruns Gaúcho e Catarinense dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas e do Comitê Gravatahy. 

– 15/10/2018: circula o comunicado de encerramento das 
atividades de canto do Coral da FEPAM, em função do reduzido 

apoio. Seria uma “parada temporária”?

– 17/10/2018: emitida a Resolução CONSEMA nº 
382/2018, que altera a Resolução 296/2015, que dispõe 

sobre a reformulação das Câmaras Técnicas Permanentes do 
CONSEMA e suas composições. “O Conselho Estadual do 
Meio Ambiente – CONSEMA do Estado do Rio Grande do 
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Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Estadual nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994, e pelo seu 

Regimento Interno, CONSIDERANDO que o § 2º do art. 2º 
da Resolução CONSEMA 296/2015 estabelece que ‘a ausência 

de representação da entidade por três reuniões consecutivas, 
ordinárias ou extraordinárias, ou cinco alternadas no prazo 
de um ano importará a exclusão automática da entidade da 

Câmara Técnica, devendo a Secretaria Executiva encaminhar 
ao Presidente do CONSEMA a publicação de Resolução 

‘ad referendum’ contemplando a redução da composição’. 
CONSIDERANDO que o CREA-RS faltou em três reuniões 

consecutivas da Câmara Técnica Permanente de Agropecuária e 
Agroindústria, conforme livro de registro; CONSIDERANDO 

que a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação faltou 
em três reuniões consecutivas da Câmara Técnica Permanente 
de Gestão Compartilhada Estado/Municípios, conforme livro 

de registro; CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia que 

consta na folha 304 do Expediente Administrativo nº 10918-
0500/15-5 solicitando sua participação na Câmara Técnica 
Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Municípios. 

RESOLVE: Art. 1° - Os incisos I e V do art. 1º da Resolução 
296/2015 passam a ter a seguinte redação: ‘I - Câmara Técnica 

Permanente de Agropecuária e Agroindústria: a) Comitês de 
Bacias Hidrográficas; b) FAMURS; c) FARSUL; d) FEPAM; 

e) FETAG; f) FIERGS; g) Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Irrigação; h) Secretaria da Segurança Pública; i) Secretaria de 

Minas e Energia; j) Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; k )Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia; l) Sociedade de Engenharia do RS;’ ‘V - 
Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado/
Municípios: a) Comitês de Bacias Hidrográficas; b) FAMURS; 
c) FARSUL; d) FEPAM; e) FETAG; f) FIERGS; g) Secretaria da 

Segurança Pública; h) Secretaria de Minas e Energia; i) Secretaria 
de Obras, Saneamento e Habitação; j) Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; k) Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia; l) SINDIÁGUA; m) Sociedade 
de Engenharia do RS;’ Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 

data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Porto Alegre, 11 de outubro de 2018. Maria Patrícia Mollmann, 

residente do CONSEMA, Secretária Adjunta do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. Protocolo: 2018000165568 

APOSTILA A SECRETÁRIA DE ESTADO DO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas 

atribuições, APOSTILA à Portaria SEMA Nº 142, publicada no 
DOE de 17/10/2018, página 156, onde se lê: A SECRETÁRIA 
DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

no uso de suas atribuições, considerando as atribuições 
contidas na Lei Estadual 14.982 de 16/01/2017 e no Decreto 
nº 54.267/18 de 10/10/2018. Leia-se: A SECRETÁRIA DO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso 
de suas atribuições, considerando as atribuições contidas na Lei 
Estadual 14.982, de 16/01/2017, e no Decreto nº 54.268/18, de 
10/10/2018. Porto Alegre, 17 de outubro de 2018. Ana Maria 
Pellini, Secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Diário Oficial de 18 de outubro de 2018).

– 18/10/2018: concedida a tutela provisória para suspender os 
efeitos do Decreto Estadual nº 54.268, que declarava extinta a 

FZB, até o julgamento do agravo de instrumento 
nº 70078021409. 

– 22/10/2018: publicada no Diário Oficial a Resolução 
CONSEMA 393/2018, que incentiva o plantio de florestas com 

espécies nativas. Atendendo ao disposto no Decreto Estadual 
53.862, de 2017, as florestas nativas plantadas podem ser 

colhidas quando da época adequada de exploração da madeira.

– 05/11/2018: a SEMA torna públicas, através do Diário Oficial, 
as 58 contribuições (respostas à Consulta Pública – Concessão do 
Parque Zoológico de Sapucaia do Sul) que envolvem melhorias, 

atrações, controles, custos, valores, práticas ambientais, 
considerações, reclames e recomendações diversas.

– 06/11/2018: durante o Fórum Internacional de Gestão 
Ambiental, debate-se o possível encaminhamento do primeiro 

projeto do Estado de cobrança pelo uso da água, o que 
aconteceria na bacia hidrográfica do Rio Gravataí. A cobrança 
encontra-se prevista na Lei Gaúcha das Águas (Lei nº 10.350, 

de 1994, Art. 32 e 33). 
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– 09/11/2018: A SECRETARIA DO AMBIENTE e 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMA, através da 

Portaria nº 159, no uso das atribuições elencadas na Constituição 
Estadual, de 3 de outubro de 1989, e na Lei Estadual n° 14.733, 
de 15 de setembro de 2015, e considerando o Decreto Estadual 

53.902, de 30 de janeiro de 2018; considerando o Decreto 
Estadual 54.171, de 30 de julho de 2018; institui o Grupo de 
Trabalho com o objetivo de coordenar a revisão das listas de 

espécies da flora e fauna nativas ameaçadas de extinção no Rio 
Grande do Sul. O grupo formado por seis técnicos recebeu o 

prazo de 60 dias a contar da publicação (Diário Oficial de 13 de 
novembro de 2018) para concluir os trabalhos.

– 16/11/2018: assinado convênio de delegação de competência 
em ações e meio ambiente entre a FEPAM e a Prefeitura 

Municipal de Erechim.

– 20/11/2018: lançado no Palácio Piratini o Programa Estadual 
de Regularização de Poços. Estima-se que mais de 500 mil 

domicílios privados sejam atendidos por poços subterrâneos 
(IBGE, 2010). O número de poços cadastrados no Estado 

equivale a aproximadamente 4,3 mil.

– 22/11/2018: lançado o documento “Mineração no Rio Grande 
do Sul: diagnóstico setorial e visão de futuro”. O trabalho 

foi desenvolvido conjuntamente pela Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM)  e Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), e contou com a colaboração 
da FEPAM e outras entidades ligadas ao setor. 

– 23/11/2018: na pessoa do diretor Fernando Meirelles, o 
Departamento de Recursos Hídricos (DRH), por solicitação 
da Câmara Técnica do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
apresenta a simulação de valores estimativos de cobrança pela 

captação de água para irrigação, dessedentação animal, indústria 
e abastecimento urbano e lançamento de DBO pelos rebanhos e 
pela população urbana no Rio Grande do Sul. Os valores foram 
configurados a partir de dados secundários e índices usualmente 

consagrados. A proposição, a ser debatida pelos Comitês de 
Bacia Hidrográfica e instâncias pertinentes, foi organizada sob o 

formato de  uma planilha de cálculo em sintonia com os critérios 
constantes nos planos de bacia. 

– 27/11/2018: emitido o Decreto n° 9.587, que instala a nova 
Agência Nacional de Mineração. Diz o texto legal em seu artigo 

2º, inciso XXII: “estabelecer normas e exercer fiscalização, 
em caráter complementar, sobre controle ambiental, higiene e 

segurança das atividades de mineração, atuando em articulação 
com os demais órgãos responsáveis pelo meio ambiente, higiene, 

segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores”.

– 02 a 14/12/2018: o Estado, por meio da SEMA/FEPAM, se 
faz presente, com as despesas custeadas pelo governo federal 

(Agência Nacional de Águas –ANA), entre os dias 7 e 14, 
na Conferência do Clima (COP 24) promovida pela ONU 
em Katowice, ao sul da Polônia. A secretária do Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, acompanhada 
da secretária adjunta, Maria Patrícia Möllmann, do diretor 

do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA, Fernando 
Meirelles, e do diretor técnico da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (FEPAM), Gabriel Ritter, apresenta 

as ações implantadas no Estado para adaptar-se aos riscos 
hidroclimáticos. O Rio Grande do Sul foi um dos fundadores 

da iniciativa “Regions Adapt”, criada na COP 21 (Paris, 
2015), quando assumiu a coordenação da temática Recursos 

Hídricos. Das 45 estações de rede hidrometeorológica, 
atualmente o Estado se vale de 693 unidades instaladas. Isso 

permite, através da Sala de Situação, o monitoramento do clima 
sete dias por semana durante as 24 horas do dia. 

– 10/12/2018: publicada no Diário Oficial do Estado a portaria 
conjunta SEMA/FEPAM nº 32/2018, de 6 de novembro de 

2018, que regulamenta a obrigatoriedade do Sistema Online de 
Licenciamento Ambiental (SOL). Nesse mesmo dia foi emitido 

o Decreto nº 54.369, que institui, no âmbito do SISEPRA 
(Sistema Estadual de Proteção Ambiental), o Sistema de Previsão, 

Prevenção, Alerta e Combate aos incidentes de acidentes 
hidrológicos e ecológicos. 

– 11/12/2018: divulgado pelo governador eleito, Eduardo Leite, 
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o nome do sr. Artur Lemos como secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Infraestrutura. A nova secretaria aglutinará as áreas 
da SEMA, Saneamento e Energia. Em sua manifestação, o futuro 
secretário diz que a mineração, energia e saneamento são áreas 
com significativo impacto ambiental, o que justificaria a nova 

estruturação administrativa.

– 19/12/2018: almoço de confraternização de final de ano 
promovido pela ASFEPAM.

Na ocasião, pronunciou-se pela entidade sua presidente, Daiane 
Caporal, o diretor técnico, Gabriel Ritter, e a presidente da 
FEPAM e secretária da SEMA, Ana Pellini. Cento e sessenta 

servidores se fizeram presentes no Centro de Eventos da 
Associação Comercial de Porto Alegre (Palácio do Comércio). 

– 18/12/2018: fica acordado, em audiência de mediação  
no Tribunal Regional da 4ª Região (TRT-4), a pedido do 

representante da equipe de transição do governo Eduardo Leite, 
que os processos judiciais pertinentes às extinções 

das fundações ficassem suspensos até a próxima reunião, em 
princípio agendada para 21 de março de 2019.       

– 26/12/2018: a FEPAM anuncia o recorde em arrecadação 
de multas ambientais. Em relação ao ano de 2017, em 2018 
foram arrecadados R$ 7,219 milhões, o equivalente a maior 
de 30,36%. No mesmo dia é editada a Instrução Normativa 

SEMA nº 03/2018, que estabelece normas e procedimentos para 
atividades de controle populacional em unidades de conservação 

estaduais da espécie exótica invasora Sus scrofa (javali, seus 
híbridos e porcos domésticos asselvajados). Em seu artigo 

primeiro, a normativa declara “a nocividade da espécie exótica 
invasora Sus scrofa, denominados javalis, em todas as suas 

formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento com o 
porco doméstico, bem como os porcos domésticos asselvajados e 
normatizar a atividade de controle populacional em Unidades de 
Conservação Estaduais, seja em áreas privadas ou públicas, a ser 
exercida com o apoio de pessoas físicas no Estado do Rio Grande 

do Sul. Parágrafo único. O controle populacional das demais 
áreas não situadas em Unidades de Conservação Estadual

 deverá seguir os regramentos do IBAMA já existentes para 
o território nacional.” O Artigo 9º proíbe “o uso de cães 
bem como de qualquer animal doméstico em Unidades de 

Conservação de Proteção Integral para o controle de javali”.

Em matéria televisiva levada ao ar entre 17 e 19 de dezembro, 
a RBS TV demonstrou que alguns “controladores” do javali se 

aproveitavam de sua condição para caçar diversas 
espécies silvestres.  

– 28/12/2018: a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável reabre a visitação ao Serpentário do Museu de 
Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica. Após passar 

por readequações, o serpentário que abriga exemplares vivos 
de diferentes espécies peçonhentas nativas do Rio Grande do 
Sul reencontra-se disponível aos visitantes – pesquisadores, 

estudantes, formadores de opinião e todos aqueles que tiverem a 
saudável curiosidade biodiversa. 

– 14/01/2019: ao salientar que “Vamos tirar o foco da repressão 
e colocar na prevenção ambiental”, o secretário de Meio 

Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos, anuncia a “mudança 
de postura em relação à gestão anterior”. Segundo a matéria 

jornalística, “a recém-formada Secretaria de Meio Ambiente e 
Infraestrutura reúne questões ambientais, saneamento, energia e 

mineração. O titular da pasta, Artur Lemos, que atuou em Minas 
e Energia na administração anterior, anuncia ‘relações amigáveis 
com o empreendedor’ e concessão de licenciamentos ambientais 
mais simples, baseada em autodeclaração. Pondera que não se 
trata de menor cuidado, especialmente diante dos efeitos da 

mudança climática, mas de mudar o foco da burocracia para a 
fiscalização” (Zero Hora, 14 de fevereiro de 2019, p. 12).

– 25/01/2019: com a ruptura da Barragem de Brumadinho/Minas 
Gerais, instala-se no país uma preocupação com as demais barragens 
de contenção de rejeitos. Dois meses após o desastre (25 de março), 

além das perdas patrimoniais e ambientais, já haviam sido registradas 
212 mortes e 93 pessoas continuavam desaparecidas. Foi uma das 

maiores tragédias ambientais do país, comparada com a de Mariana-
MG, ocorrida em novembro de 2015.
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– 28/01/2019: definido o nome do engenheiro químico Renato 
das Chagas e Silva para o cargo de diretor técnico da FEPAM.

– 04/02/2019: anunciado o engenheiro civil Paulo Renato Paim 
como diretor do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA. 
Paim é especialista reconhecido na gestão de recuros hídricos e 

saneamento ambiental.

– 13/02/2019: atendendo à solicitação do sr. governador 
Eduardo Leite, o secretário Artur Lemos apresenta o plano de 
trabalho para a segurança de barragens gaúchas. Das cerca de 
24 mil barragens no Brasil, 10.774 se encontram instaladas 
no Rio Grande do Sul. Das estaduais, apenas 16% (1.716) 
teriam passado pelo processo de outorga. Cabe aos Estados 
coletar informações e remeter à ANA – Agência Nacional 

de Águas, além de fiscalizar os reservatórios que estejam em 
domínio estadual. Atendendo aos critérios de determinação da 
Categoria de Risco, é calculado o Dano Potencial Associado 
(DPA). Conforme  a normatização, o Estado do Rio Grande 
do Sul definiu que 418 barragens serão vistoriadas ainda em 

2019, já a partir de março. Entre as barragens foram priorizadas 
as de Capané (Cachoeira do Sul), Santa Bárbara (Pelotas) e 
Filhos de Sepé (Viamão). Segundo o secretário Artur Lemos, 
ainda que nenhuma apresente risco iminente, oportuniza-se a 
priorização até por sua elevada capacidade de reservagem. O 
plano de trabalho para segurança de barragens foi organizado 

em ações de curto e médio prazo. Entre as de curto prazo, foram 
propostas as seguintes: “estruturar a força-tarefa para ação 

rápida e articulada no enfrentamento imediato e sistemático da 
questão – em conjunto com Agência Nacional de Águas (ANA), 

Defesa Civil, secretarias do Estado, Exército e entidades do 
setor; estabelecer interlocução com a ANA, com a possibilidade 
efetiva de apoio técnico e material (pessoal, veículos e diárias) 

por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional e da ANA; 
efetivar contato com o Comando Militar do Sul, solicitando 
apoio e integração à força-tarefa; elaborar, em conjunto com 
a Defesa Civil, um Plano de Contingência Integrado; revisar 
a base cadastral existente e alimentar o Sistema Nacional de 

Informações Sobre Segurança de Barragens (SNISB); priorizar 
ações nos reservatórios que tenham risco alto: Capané (Cachoeira 

do Sul), Santa Bárbara (Pelotas) e Filhos de Sepé (Viamão); 
iniciar trabalho de campo nesses três reservatórios, dando 

continuidade nos reservatórios indicados no relatório ANA e 
comunicar aos empreendedores sobre suas responsabilidades, 
requerendo outorga, relatórios das inspeções de segurança e 

Plano de Ação de Emergência (PAE), conforme o caso. Compõem 
as ações de médio e longo prazo: revisar a classificação das 

barragens (DPA Baixo, DPA Médio e DPA Alto); aprimorar o 
processo de julgamento de multas, a fim de coibir a impunidade; 
captar recursos no Fundo de Recursos Hídricos (FRH); estudar 

a recuperação de barragens de propriedade do Estado, com forte 
demanda social. Exemplo: Barragem das Laranjeiras (Canela) e 

dar publicidade aos avanços periodicamente” (fonte: /www.sema.
rs.gov.br/ gov.br/governo). Lembremos que em 25 de fevereiro 

de 2019 havia se rompido tragicamente a barragem de rejeitos de 
Brumadinho, em Minas Gerais, fato antecedido por assemelhado 

desastre em Mariana, em 5 de novembro de 2015.

– 25/02/2019: o governador Eduardo Leite anuncia a engenheira 
florestal Marjorie Kauffmann para a presidência da FEPAM. 
Marjorie colou grau na Universidade de Santa Maria (2001-

2006), tornando-se mestre em Ambiente e Desenvolvimento pela 
Univates de Lajeado (2006-2008) e doutora em Geociências pela 

Unicamp de Campinas (2010-2014) e pós-doutorada em Geologia 
Ambiental (2015-2016) pela Univates. Atuou na iniciativa privada 

e desde 2017 respondia pela diretoria da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Lajeado. Marjorie é a vice-presidente da 

Associação Gaúcha dos Engenheiros Florestais (AGEF).
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– 26/02/2019: por solicitação do secretário Artur Lemos 
Júnior, os empregados da FEPAM encontraram-se às dez horas 

da manhã, no auditório da sede, para que Marjorie fosse 
apresentada aos servidores da Fundação. Em sua manifestação, 
Lemos enfatizou o cumprimento de seu compromisso de não 
acumular as funções de secretário da SEMA e presidente da 
FEPAM. Por sua vez, a engenheira florestal Marjorie se disse 
surpresa e feliz com o convite do governador para presidir a 

Fundação, convocando a todos para a construção coletiva do que 
se pretende para a Fundação nos próximos anos. Ela reforçou 
ainda que o uso crescente da tecnologia contribuirá para um 

trabalho ainda melhor, reforçando o cuidado ambiental, 
foco das atividades.

No ato, além do o secretário Artur Lemos Júnior e da presidente 
Marjorie Kauffmann, fizeram-se presentes o secretário adjunto, 
Paulo Pereira, o diretor técnico, Renato das Chagas e Silva, e o 
diretor administrativo da FEPAM, Almir Azeredo Júnior. Em 

torno de 180 servidores participaram da apresentação.

Na ocasião, o secretário, perguntado sobre a relocação da SEMA 
para o prédio do Centro Administrativo, comunicou que a 

provável data de transferência ocorreria em abril de 2019, não 
sendo descartada a possibilidade de instalação da FEPAM nos 

prédios da CIENTEC.

– 02/04/2019: expedido o Decreto nº 54.550, assinado pelo 
governador do Estado, sr. Eduardo Leite, que define a estrutura 

básica da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

Com a assunção do secretário Artur Lemos Júnior, da presidente 
Marjorie Kauffmann e a definição da estrutura básica da 

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, anunciam-se novos 
tempos gerenciais para a SEMAI/FEPAM, o que nos habilita 

duplamente: ao corte temporal desta obra e à predisposição para 
uma futura reedição, no vigoroso cenário biográfico da FEPAM 

trintona e do Sistema de Proteção Ambiental. 

“FEPAM, a natureza te aplaude!”

Imagem do encontro em que foi anunciada Marjorie Kauffmann como 
nova presidente da FEPAM. Participaram da reunião no Palácio 
Piratini o governador Eduardo Leite, o secretário do Meio Ambiente 
e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, o secretário adjunto Paulo 
Pereira e o diretor técnico da FEPAM, Renato das Chagas e Silva. 
Data: 25/02/2019, 14h48 
(Fonte: Fepam.NET. ). Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini/RS.

Nesse mesmo dia 25 faleceu um dos patronos e pioneiros do 
ambientalismo brasileiro, o professor da USP Paulo Nogueira 
Neto. Ele foi o primeiro titular da Secretaria Especial do Meio Am-
biente (SEMA), criada em 1974. À frente da SEMA, notabilizou-se 
pela criação de áreas protegidas, estações e reservas ecológicas. 
Entre 1983 e 1986 integrou a Comissão Brundtland da ONU, que 
cunhou a expressão “desenvolvimento sustentável”.
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