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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar em que medida a gestão do CAB 
desenvolve ações baseadas na sustentabilidade socioambiental, tendo em vista a 
conservação do patrimônio existente no seu território e o uso sustentável dos 
recursos públicos. O CAB, nosso objeto de estudo, criado em 1973 para centralizar 
e integrar a administração pública, na tentativa de proporcionar mais qualidade, 
eficiência e economia na prestação dos serviços públicos, funcionou como polo 
indutor da expansão urbana de Salvador em direção ao norte da cidade, a Lauro de 
Freitas e à Estrada do Coco. Atualmente, em 2010, o CAB ocupa uma área de 
204ha na Av. Paralela, onde funcionam 41 órgãos públicos, federais e estaduais, e 
trabalham, aproximadamente, 19 mil servidores dos três poderes. O seu território, 
cerca de 70ha de áreas de preservação envolvendo remanescentes da Mata 
Atlântica, rios e lagos, possui ricos ecossistemas e é também um patrimônio 
arquitetônico, sendo, alguns prédios verdadeiras obras de arte. A sua gestão 
ambiental, que tem características próprias e peculiares, é, portanto, um caso 
específico de natureza multifacetada. Para esta investigação, utilizou-se como 
método o estudo de caso que se complementa com a técnica da observação in loco. 
Além disso, muito foi descoberto através da análise documental. A pesquisa está 
alicerçada nos conceitos fundamentais de Estado, administração pública e gestão 
ambiental, estabelecendo a interface entre esses pilares teóricos. Nessa perspectiva 
metodológica, foram mapeadas as práticas sustentáveis desenvolvidas no seu 
perímetro dentre as quais se destacam os programas Plante Seu Futuro, Recicle Já 
Bahia e Compromisso Bahia, um “programa guarda-chuva”, com vários 
desdobramentos. As principais ações se referem a coleta seletiva de papel, 
descontaminação de lâmpadas fluorescentes, plantio de mudas, prevenção de 
incêndios, monitoramento do consumo de água e energia, melhoria nas instalações 
elétricas, conforme normas do Procel, e atividades de formação de gestores e 
servidores e resultam em ganhos como proteção ao patrimônio do CAB, 
conscientização dos servidores, economia de recursos, estímulo à economia 
solidária, dentre outros. Foram identificados setores carentes de ações sustentáveis 
tais como o uso de energias alternativas, transportes menos poluentes e com 
acessibilidade, reuso da água e a falta de integração entre o CAB e o Parque de 
Pituaçu, dentre outros. Também foram observados os impactos que o CAB vem 
sofrendo ao longo do tempo cujo problema mais grave é a relação com as 
comunidades do entorno, que carecem de melhorias habitacionais e saneamento. 
Finalmente, um dos resultados desta pesquisa é a sinalização de caminhos e a 
proposição de estratégias e intervenções para a criação do EcoCAB, visando 
contribuir para a formulação de um SGA adaptado ao seu contexto.  
 

Palavras-chave: Administração Pública. Centro Administrativo da Bahia. Gestão 
Ambiental. Sustentabilidade.  
 
 



 

ABSTRACT 
 

This research is meant to examine the extent to which the CAB management takes 
actions based on social and environmental sustainability, with a view to preserving 
the heritage in their territory and sustainable use of public resources. The 
environmental management of the CAB, which is our problem, has its own 
characteristics and unique features. It is a special case of a multi-faceted nature. The 
research method used is that of a case study that is supplemented with the technique 
of direct observation. Moreover, much has been uncovered by the documental 
analysis. The research is based on the fundamental concepts of state, public 
administration and environmental management, establishing the interface between 
these theoretical pillars. The CAB, our object of study, created in 1973 to centralize 
and integrate public administration, in an attempt to provide more quality, efficiency 
and economy in the provision of public services, worked as a pole-inducing urban 
sprawl of Salvador towards the north of the city, along the Lauro de Freitas and the 
Coconut Highway. Currently, in 2010, the CAB occupies an area of 204 hectares at 
Avenida Parallel, which houses 41 federal and state institutions, and where 
approximately 19 thousand civil servants work. Its territory has rich ecosystems, are 
approximately 70 hectares of conservation areas involving the remaining of the 
Atlantic Forest as well as rivers and lakes. The CAB is also an architectural heritage, 
some of its buildings are considered works of art. In this methodological perspective 
we mapped sustainable practices developed within CAB’s boundaries, among which 
stand out the following programs: Grow Your Future, Recycle already Bahia and 
Bahia and Commitment. The latter, an umbrella program, with several developments. 
Their main actions concern the selective collection of paper, decontamination of 
fluorescent bulbs, planting, fire prevention, monitoring of water consumption and 
energy, to improve the standards of electrical installations as Procel recomends and 
training of managers and civil servants. These actions result in gains and protect the 
heritage of the CAB, producing awareness among the civil servants. It also saves 
some resources, encourages economic solidarity, amongst others developments. 
Were also identified areas in need of policies of sustained development actions. 
There is still no use of alternative energy, or of cleaner transports with correct 
accessibility. There is no reuse of water as no integration exists between the CAB 
and the Pituaçu Park. We are mentioning just some problems. It was also observed 
the impacts that the CAB has been suffering throughout its existence. The most 
serious problem is the relationship with surrounding communities. Finally, one of the 
aims of this research is to indicate ways and strategies of interventions. We also 
propose which seems to be a more efficient way of tackling the problems: the 
articulation of some public institutions for the creation of the EcoCAB. An specific 
way of dealing with a particular situation of the ACB. 
 
Keywords: Public administration. Administrative Center of Bahia. Environmental 
management. Sustainability. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A centralização da administração pública, criando polos administrativos, 

por meio da reunião, em um único espaço, de secretarias e órgãos, proporciona 

muitas vantagens: funciona como um instrumento indutor do desenvolvimento, na 

sua área de influência, facilita a integração da administração, oferece mais qualidade 

e eficiência na prestação dos serviços públicos à população, gera economia aos 

cofres públicos em decorrência da redução de custos operacionais e melhora as 

condições de trabalho dos servidores. 

No Brasil, desde a construção de Brasília, em 1960, na gestão de 

Juscelino Kubitschek, polos administrativos foram criados com certa frequência. 

Assim surgiu o Centro Administrativo da Bahia (CAB), em 1974, na administração de 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), e a cidade de Palmas, construída em 1990, na 

gestão de Siqueira Campos, para ser a capital do Tocantins. O exemplo mais 

recente é a Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, inaugurada em 2010, 

em Belo Horizonte, pelo governador Aécio Neves. 

O CAB foi criado com as funções básicas de centralizar os serviços 

administrativos do Estado da Bahia e fixar um novo polo urbano para Salvador. Para 

isso, foi escolhida uma área de 700 ha, às margens da Avenida Paralela, em frente 

ao reservatório de Pituaçu, cuja implantação contou com uma equipe de renome: o 

urbanista Lúcio Costa, o arquiteto João Filgueiras Lima e o paisagista Burle Marx. O 

projeto inicial previa a preservação de extensas áreas verdes e sua integração com 

o Parque de Pituaçu, localizado a Leste, na outra margem da Paralela, formando um 

novo polo de atração turístico-recreativo para a cidade.  

O CAB possui um rico patrimônio natural, arquitetônico e artístico. Entre 

as avenidas, construções e jardins, existem ilhas de exuberante Mata Atlântica, rios, 
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lagoas e cachoeiras, espelhos d’água naturais e artificiais, uma grande 

biodiversidade. Quando da sua implantação, mesmo sem as exigências da 

legislação ambiental, que ainda estava em consolidação, diversos critérios de 

sustentabilidade já haviam sido inseridos no projeto.  

Quase quatro décadas após a sua implantação, o CAB já sofre vários 

impactos, como a poluição dos rios Pituaçu e Cachoeirinha, que estabelecem os 

seus limites territoriais, e, conseqüentemente, das represas formadas pelas 

respectivas barragens; a retirada da Mata Atlântica, principalmente devido a novas 

construções, alargamento de avenidas, ampliação de estacionamentos; reformas e 

adaptações prediais de estética e funcionalidade duvidosas, destoando da 

arquitetura original; lixo e entulho em encostas, nas proximidades dos edifícios; e a 

aproximação de populações do entorno que invadem o seu território. Os 700 ha 

previstos no projeto inicial hoje estão reduzidos a apenas 204. 

Mas o CAB, em decorrência das demandas geradas pela administração 

pública no exercício das funções e atividades governamentais, que revelam um 

excessivo consumo de recursos naturais, também provoca impactos negativos tanto 

nos processos de produção como no descarte dos resíduos. Assim, a inserção da 

dimensão ambiental na administração pública, no caso presente, no CAB, é 

fundamental para a redução dos impactos e para a promoção da sustentabilidade. 

A gestão ambiental nas instituições públicas difere daquela das empresas 

privadas, pois estas visam o lucro, e se, no âmbito da administração pública, existe a 

busca pela otimização de custos e gastos, no CAB, esta vai além dos motivos 

econômicos, objetivando a proteção dos ricos ecossistemas existentes no seu 

território, do seu patrimônio arquitetônico e, conseqüentemente, o bem-estar e a 

qualidade de vida dos servidores e cidadãos.  

Respeitando as escalas, o CAB representa para Salvador o que Brasília 

representa para o Brasil: é o território do poder, é onde se concentra o aparelho do 

Estado e se localizam as principais e mais influentes instituições governamentais; é 

o cérebro e, também, a vitrine do poder público baiano. Assim, as políticas públicas 

planejadas e concebidas nas secretarias e órgãos ali instalados deverão ter 

capilaridade para permitir que sejam implementadas em muitos municípios ou, de 

acordo com a nova nomenclatura, nos Territórios de Identidade da Bahia. 

Diante do exposto, estudar as práticas de gestão ambiental desenvolvidas 

no CAB é extremamente oportuno, pois essas poderão ter ressonância em todos os 



 
28 

municípios do Estado e devem ser exemplo para outras instituições públicas 

instaladas fora do seu território, assim como para as empresas privadas, que são 

fiscalizadas pelo Estado. Daí surge uma indagação básica: 

Em que medida a gestão do CAB desenvolve ações baseadas na 

sustentabilidade socioambiental, tendo em vista a conservação do patrimônio 

existente no seu território e o uso sustentável dos recursos públicos? 

Ao refletir sobre a problemática da gestão ambiental no CAB, outras 

questões passam a nortear e balizar esta pesquisa: 

 Quais as principais características da administração pública na Bahia? 

 Qual o patrimônio socioambiental existente no CAB? 

 Que impactos ambientais ocorrem no CAB? 

 Que práticas de gestão são desenvolvidas no CAB tendo em vista a 

sua sustentabilidade? 

Esta pesquisa tem o objetivo central de analisar as práticas de gestão 

ambiental desenvolvidas no CAB, seus reflexos na conservação do patrimônio 

socioambiental existente e as repercussões nos hábitos e atitudes cotidianas dos 

servidores.  

Alguns objetivos específicos contribuem para esta missão:  

 Caracterizar o patrimônio socioambiental do CAB e identificar impactos 

existentes.  

 Identificar e analisar as práticas de gestão ambiental desenvolvidas no 

CAB. 

 Propor intervenções, tendo em vista a construção do EcoCAB e 

fornecer subsídios para implementação de programas de educação e 

gestão ambiental.  

Este estudo é motivado pelo meu interesse pessoal, pois está ligado à 

minha história de vida. Em 1979, ingressei no serviço público como professor de 

uma escola agrotécnica no extremo-sul da Bahia e, nessas três décadas, sempre 

busquei a qualidade na prestação dos serviços. Como servidor e cidadão, preocupa-

me a descontinuidade das políticas públicas, a alta rotatividade de servidores na 

administração pública e o desperdício de recursos. Trabalhei no CAB por apenas 

dois anos, entre 1992 e 1993, no Departamento de Ensino (DEE) e no Serviço de 

Assistência ao Estudante (SAE) que, na época, faziam parte da estrutura da 
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Secretaria de Educação (SEC). Porém, meu interesse pelo bairro dos servidores 

públicos é anterior. 

Baiano, mas criado em São Paulo, voltei a Salvador ainda adolescente. A 

cidade me fascinou. Descobri seu mar, seu relevo, sua vegetação exuberante, a sua 

história... Banhei-me na cascata formada pela represa do rio Cachoeirinha  

excelente hidromassagem , nadei na Lagoa de Pituaçu e pedalei na Ciclovia do 

Parque. Comprava leite numa fazendinha na Paralela, na descida do Saboeiro. 

Andava pelas ladeiras do Centro Histórico e rodava de fusca pelas recém-abertas 

avenidas de vale. O contraste entre a arquitetura colonial portuguesa do Pelourinho 

e a moderna arquitetura e urbanismo do CAB me intrigava: muitos séculos em 

poucos minutos.  

Em 1994, no Curso de Especialização em Gestão Ambiental, promovido 

pelo Centro de Recursos Ambientais (CRA), atual Instituto do Meio Ambiente (IMA), 

em parceria com a Fundação de Desenvolvimento do Servidor Público (FUNDESP), 

atual Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e a Universidade Católica do 

Salvador (UCSAL), escrevi sobre as perspectivas de Educação Ambiental a partir da 

Ciclovia do Parque de Pituaçu  Pedalando no Parque Pituaçu: ciclovia e educação 

ambiental  a que este estudo dá continuidade. 

O Parque e o CAB eram áreas contíguas que foram separadas pela 

construção da Avenida Paralela. Os dois equipamentos são, portanto, frutos de um 

mesmo planejamento: são irmãos gêmeos. Atravessar a Paralela e chegar ao CAB é 

a possibilidade de construir uma ponte para aproximar a administração pública da 

natureza e conhecer melhor uma porção de Salvador onde a engenhosidade e a 

criatividade humana imprimiram sua marca, buscando, porém, preservar a estética 

do ambiente. 

Com esta pesquisa, procura-se, ainda, atender a um importante objetivo 

do Mestrado: a formação de profissionais capazes de articular conhecimentos para 

elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional, 

pois ela poderá subsidiar a formulação e implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) adequado ao contexto do CAB, assim como contribuir com os 

programas de formação do servidor público nas áreas de educação e gestão 

ambiental, no âmbito do Instituto Anísio Teixeira (IAT), onde exerço minhas 

atividades desde 1994. 
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Diante da escassez de estudos acadêmicos sobre o CAB, justifica-se a 

realização deste trabalho na busca de preencher uma lacuna existente, visto que os 

trabalhos encontrados apenas reconhecem a sua influência na espacialização de 

Salvador. Os poucos estudos produzidos pelos sucessivos governos focam as 

possibilidades de concentração da administração pública no perímetro do CAB, 

sendo as questões ambientais tratadas tangencialmente. Assim, não foram 

localizados estudos específicos sobre as repercussões da implantação do CAB no 

planejamento e execução de políticas públicas, visto que a centralização física dos 

órgãos e instituições públicas não implica necessariamente na sua integração 

intersetorial, na transversalidade das ações. Também não foram encontrados 

estudos com foco no diagnóstico e conservação do patrimônio natural e 

arquitetônico ali existentes.  

Ao reunir informações sobre o CAB e identificar os desafios e as 

possibilidades da gestão ambiental no seu território, espera-se produzir 

conhecimentos sobre gestão pública em uma perspectiva sustentável e contribuir 

para o desenvolvimento de duas temáticas cada vez mais importantes para a 

sociedade: a administração pública e o meio ambiente. 

 

1.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método utilizado para esta pesquisa foi o estudo de caso, 

complementado pela técnica da observação in loco e, ainda, pela análise 

documental, através da qual muito foi descoberto, possibilitando um entendimento 

mais abrangente, uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, detalhada, das 

práticas sustentáveis desenvolvidas no CAB e a identificação dos projetos 

existentes, as instituições que os implementam e os resultados das ações.  

O estudo de caso, segundo Gil, se caracteriza “[...] como estudo-piloto 

para esclarecimento do campo da pesquisa em seus múltiplos aspectos [...]”, 

envolve levantamento bibliográfico e documental, entrevistas com pessoas-chave 

que possuem experiência prática na área, observações in loco e análise de 

exemplos que possibilitem uma maior compreensão do objeto estudado e seus 

resultados, “de modo geral, são apresentados em aberto, ou seja, na condição de 

hipóteses, não de conclusões” (2002, p. 41; 54).  
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Esse método deixou de ser visto pelas ciências como um procedimento 

“pouco rigoroso, que serviria apenas para estudos de natureza exploratória”, como 

assinala Gil, que destaca ainda que “a experiência acumulada nas últimas décadas 

mostra que é possível a realização de estudos de caso em períodos mais curtos” 

(2002, p. 54; 55), muito embora, alguns possam demandar muito tempo para sua 

realização.  

“O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinar 

acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes”, no entendimento de Yin que o considera como o 

delineamento adequado para “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” 

(2001, p. 27; 32). Para Carmo-Neto (1996, p. 379), “um caso é um relato sobre um 

episódio, uma ocorrência, um fato ou um acontecimento” e, complementa Babbie 

(2001, p. 73), “representa uma descrição e explicação abrangentes dos muitos 

componentes de uma determinada situação social”. 

A abordagem qualitativa aqui adotada se fundamenta na relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, na interdependência e no vínculo entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do pesquisador, pois, conforme Boff, “não há objeto sem 

sujeito e sujeito sem objeto”. O realismo não inclui, no âmbito da realidade, “o 

fenômeno da subjetividade, da consciência, da vida e da espiritualidade”. Também a 

matéria se auto-organiza para originar a vida: “[...] não é simplesmente ‘material’ 

mas é energia estabilizada, cheia de interações complexas” (2001, p. 23; 24).  

Como já mencionado, a escolha do CAB como unidade-caso resultou de 

um processo subjetivo determinado pelo interesse investigativo do pesquisador, 

orientado pelo problema de pesquisa. Tendo sido a gestão ambiental no CAB 

considerada um caso específico, uma situação tecnicamente única, com aspectos 

peculiares, porém com muitas variáveis de interesse, esta investigação procurou 

preservar o caráter unitário do objeto estudado e definir os seus limites. A 

preservação da unicidade e da totalidade do CAB foi o critério mais importante na 

coleta, análise e interpretação dos dados. 

Sob o prisma dos objetivos, este trabalho tem caráter e propósito 

exploratório, visa uma maior familiaridade com o tema de forma a torná-lo mais 

explícito, no intuito de ampliar a compreensão da gestão ambiental no âmbito do 
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CAB e aprimorar idéias sobre esse tema ainda pouco explorado, pouco contemplado 

pela literatura. A partir de uma descrição abrangente do CAB, o estudo focaliza as 

razões, causas, por que e como ocorrem as práticas sustentáveis no seu território, 

caracterizando os principais atores do processo. 

A sua natureza multifacetada determinou a utilização de técnicas de 

investigação que se complementam para propiciar um quadro mais completo da 

gestão ambiental no CAB, identificando as práticas sustentáveis desenvolvidas e 

caracterizando as estruturas, os processos e os atores que as planejam e executam. 

O planejamento flexível da pesquisa permitiu considerar diversos aspectos da 

temática estudada sendo elaborado um roteiro com algumas etapas pré-definidas as 

quais, muitas vezes, ocorreram simultaneamente. Em linhas gerais, a pesquisa 

obedeceu às seguintes fases: delimitação da unidade-caso, coleta, análise e 

interpretação dos dados e redação do relatório. 

Como pesquisa teórico-empírica, está lastreada em acervos bibliográfico, 

documental e eletrônico, além de dados coletados em campo por meio de 

observações diretas, entrevistas não-estruturadas e documentação fotográfica, mas, 

mesmo utilizando vários procedimentos de coleta, análise e interpretação dos dados, 

predomina a natureza qualitativa.  

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida em fontes diversificadas 

dispersas no acervo do autor e em instituições públicas, dentre as quais as 

bibliotecas da Escola de Administração da UFBA (EAUFBA), em rede com as 

demais unidades, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI) e da Assembléia Legislativa (AL). Foram consultados livros, artigos científicos, 

apresentações técnicas em encontros e seminários, monografias, dissertações e 

teses e, em seguida, nas publicações disponíveis, foram colhidas informações 

referentes às variáveis estudadas. O material foi analisado observando-se as 

contribuições de diversos autores sobre a temática, suas diferentes posições sobre o 

problema.  

A pesquisa eletrônica foi de extrema importância, permitindo obter boa 

parte das informações bibliográficas e documentais que subsidiaram este trabalho, 

tendo sido priorizados os sites oficiais. Foram pesquisados os portais de 

universidades públicas e particulares, os principais portais de instituições públicas 

federais e estaduais e, também os sites da imprensa local, os quais foram bastante 
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consultados, principalmente os dos jornais A Tarde, Correio da Bahia e Tribuna da 

Bahia.  

A pesquisa está alicerçada nos conceitos fundamentais de estado, 

administração pública e gestão ambiental, estabelecendo a interface entre esses 

pilares teóricos. Estudos iniciais permitiram a obtenção de um conhecimento teórico 

mais aprofundado, tendo sido dada uma atenção especial à inserção da dimensão 

ambiental na administração pública.  

 

 
Figura 1 – Mapa da Pesquisa 

 

Destacamos aqui a contribuição de autores que se debruçam sobre as 

temáticas estudadas, dentre os quais Noberto Bobbio (2005a, b), Luiz Carlos 

Bresser Pereira (1995), Carlos Nelson Coutinho (2000), Boaventura de Souza 

Santos (2005) e Simon Schwartzman (2000), que abordam o papel do Estado 

Moderno e suas relações com a sociedade civil; e, ainda, as contribuições de Núria 

Cunill Grau (2005), Adilson Dallari (1989), David Osborne e Ted Gaebler (1994), 

Antônio Pinho (2001) e Celina Souza (2001, 2006), nas discussões das reformas e 

tendências da administração pública. Os trabalhos de Paulo Fábio Dantas Neto 

(2003), Geraldo Machado (2001; e, em parceria com Monique Campos, 2002), 

Carlos Milani (2006) e Marcelo Vieira (2006) contribuem para uma caracterização da 
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administração pública baiana. As questões ambientais e sua gestão são discutidas a 

partir das idéias de José Carlos Barbieri (2007), Fritjof Capra (2002), Genebaldo 

Freire Dias (2002), Antônio Carlos Robert Moraes (1994), José Quintas (2006) e 

Ignacy Sachs (1996; 2002). 

A pesquisa documental teve como base projetos, estudos, diagnósticos, 

ofícios, fotografias, convites, relatórios, boletins, folders, folhetos, reportagens em 

jornais e revistas, leis e portarias sobre a criação, a administração, os projetos de 

gestão ambiental pública e os usos atuais do CAB. A análise da documentação 

obtida, além da ótica dos objetivos propostos, considerou a representatividade e a 

subjetividade dos documentos.  

Segundo Gil, “[...] algumas pesquisas elaboradas com base em 

documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, 

mas porque proporcionam melhor visão desse problema [...]” (2002, p. 47). Com 

base nisso, alguns documentos foram analisados com mais detalhes como os 

estudos diagnósticos para a criação do CAB e, posteriormente, para a elaboração do 

seu Plano Diretor, o PLANCAB, realizados em diferentes períodos: em 1973 e 1974, 

estudos da Secretaria do Planejamento Ciência e Tecnologia (Seplantec), na fase de 

implantação; em 1978, no Governo Roberto Santos; em 1987, no Governo Waldir 

Pires; e em 1996, no Governo Paulo Souto. 

A pesquisa de campo se baseou em observações in loco, o que exigiu a 

presença prolongada do pesquisador no contexto em estudo, em contato direto com 

o ambiente, com as pessoas e situações. Consistindo “na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que se presume relevante para analisá-los”, ela 

precede a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema para levantar os 

trabalhos já realizados e as opiniões reinantes sobre o assunto, detectando o estado 

em que se encontra o problema. Após essa etapa, estabelece-se um modelo teórico 

de referência e um plano geral da pesquisa, com as técnicas de coleta, registro e 

análise de dados, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 186), que destacam a 

natureza sensorial da observação in loco na coleta de informações: 

 
Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos 
ou fenômenos que se desejam estudar. É um elemento básico de 
investigação científica, utilizado na pesquisa de campo e se constitui 
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em técnica fundamental da antropologia [...] É o ponto de partida da 
investigação social. (2003, p. 190-191). 

 

A utilização dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade é confirmada por Fachin: 

 
[...] o método observacional é o início de toda pesquisa científica, 
pois serve de base para qualquer área das ciências. [...] o método de 
observação in loco fundamenta-se em procedimento de natureza 
sensorial, como produto do processo em que se empenha o 
pesquisador no mundo dos fenômenos empíricos. (apud DALL’IGNA; 
ALMEIDA, 2005, p. 9). 

 

Assim, a observação direta e detalhada do contexto, permitindo uma 

maior interação entre o pesquisador e o objeto de estudo, uma maior aproximação 

da realidade, captando-a por vários sentidos, possibilitou importantes descobertas. 

Destaca Amaro que, nas observações in loco o principal instrumento de 

pesquisa é o próprio investigador que: 

 
[...] observa os locais, os objectos e os símbolos, bem como as 
pessoas, as actividades, os comportamentos, as interacções verbais, 
as maneiras de fazer, de estar e de falar, presta atenção às 
situações, aos ritmos, aos acontecimentos. Participa, de alguma 
maneira, no quotidiano desses contextos e dessas pessoas. 
Conversa com elas; por vezes entrevista-as mais formalmente. É 
freqüente encontrar ‘informantes privilegiados’, interlocutores 
preferenciais com quem contacta mais intensamente ou de quem 
obtém informações sobre aspectos a que não pode ter acesso 
directo. (2004, p. 2). 

 

Considera, ainda, a autora, a observação in loco uma investigação não 

interferente e discreta, pois, segundo ela, a não interferência do observador garante 

maior objetividade à investigação, um procedimento que pode investigar não apenas 

uma face isolada, mas um tecido social espesso, de dimensões articuladas. Nessa 

técnica, a unidade observada não deve ser muito extensa e nem o período de 

observação demasiado curto (AMARO, 2004, p. 3). 

Outro aspecto a ser destacado é a característica transdisciplinar dessa 

pesquisa. Concordamos com Leff (2002, p. 21) quando afirma que a atual crise 

ambiental estimula um processo de reconstrução do saber, reintegrando os 

conhecimentos anteriormente dispersos, fracionados, confinados em campos 

disciplinares. A gestão ambiental do CAB demanda a articulação das ciências, a 
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integração de conhecimentos de diferentes disciplinas em um intercâmbio 

metodológico e conceitual. 

A pesquisa também se classifica como aplicada, pois decorre de questões 

concretas como a proteção ao patrimônio socioambiental do CAB, a redução dos 

impactos ambientais da administração pública e a qualidade do gasto público. 

Conhecendo melhor o objeto de estudo é possível propor caminhos e intervenções 

para a inserção da sustentabilidade na sua gestão, considerando a criação do 

EcoCAB. 

A realização de pesquisas voltadas para a intervenção na realidade social 

é defendida por Peixoto, que postula maior articulação entre pesquisa e extensão, 

um diálogo maior da universidade com as organizações sociais para tecer políticas 

públicas e sinalizar soluções para os problemas concretos das comunidades: 

 
[...] o conhecimento científico tem que ser colocado de uma forma 
mais útil [...] mais pragmática para a sociedade [...] ajudar a resolver 
um problema ambiental, um problema social, um problema 
econômico e não morrer na letra fria dos livros, dos grandes artigos 
científicos do discurso acadêmico [...]. Os pesquisadores caros da 
instituição, que estudaram no exterior, que têm seus doutorados, têm 
conhecimentos, precisam vir mais para a realidade, praticar o 
aprendizado e aplicar a ciência em problemas concretos, ambientais, 
sociais e econômicos. (2007, p. 60). 

 

O objeto de pesquisa deste trabalho foi clivado por dois recortes 

analíticos: temporal e espacial. No recorte temporal, a opção feita foi a de analisar 

os programas de gestão ambiental desenvolvidos no CAB, desde a sua implantação 

até a atual gestão, enquanto o recorte espacial se limitou ao seu território, 

compreendido como uma unidade com funções, características ambientais e 

urbanísticas específicas, não perdendo de vista que as decisões políticas da cúpula 

administrativa repercutem nas instituições públicas e em obras de infra-estrutura e 

serviços espalhados por toda a Bahia, embora esta análise se restrinja ao seu 

território. 

A Foto 1 apresenta o recorte espacial da pesquisa, a área do CAB 

separada do Parque Pituaçu pela avenida Paralela. 
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Foto 1  Área do CAB, Av. Paralela e Lagoa de Pituaçu. A nordeste, o Estádio Pituaçu. 
Fonte: Google Earth 

 

Esta pesquisa foi embrionada em 2008, na adesão do IAT ao Programa 

Recicle Já Bahia quando participei ativamente da Comissão de Implantação do 

Recicla IAT (Anexo A) organizando eventos de Educação Ambiental, desenvolvendo 

atividades de sensibilização e mobilização dos colegas servidores, tendo, também 

contribuído na implantação do Recicla no Serviço de Intermediação para o Trabalho 

(SINEBahia).  

Ainda em 2008 e 2009, atuei na coordenação do Projeto Escola Ecológica 

(Anexo B), desenvolvido pelo IAT, em parceria com sete escolas da rede pública, 

que proporcionou a formação de professores, estimulou o consumo sustentável nas 

escolas participantes e monitorou dez itens do consumo dessas escolas, ações que 

também repercutiram no IAT, com a formação da Comissão de Consumo Consciente 

(C3IAT). 
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Nesse percurso, surgiu o interesse em conhecer melhor as ações de 

gestão ambiental desenvolvidas no âmbito do CAB. O trabalho foi, então, iniciado 

com a coleta de dados e informações, pesquisas bibliográfica e documental, 

observações in loco e documentação fotográfica. A principal fonte de dados deste 

estudo foi a Coordenação de Apoio ao CAB (CCAB), responsável direta pela sua 

administração, cujos arquivos contêm boa parte da sua memória documental além 

de muitos servidores que ali atuam desde a sua implantação e são a memória viva 

do CAB. O site oficial da Secretaria de Administração (SAEB) foi outra importante 

fonte de informações. 

Durante toda a pesquisa, procurei o diálogo com profissionais e 

especialistas em administração pública, arquitetura, urbanismo e gestão ambiental, 

oportunizando discussões, troca de idéias e redirecionamentos. Tentei, ainda, 

realizar entrevistas formais, previamente estruturadas, com informantes privilegiados 

enviando as questões por e-mail mas não obtive respostas. Entreguei pessoalmente 

um questionário impresso e também não obtive êxito. Os servidores em cargos 

comissionados foram muito cautelosos no fornecimento de informações, pois a 

hierarquia rigorosa inibe o hábito de pronunciamentos sobre a gestão, de onde se 

pode ver que a transparência na administração pública ainda é um processo em 

construção, mesmo em se tratando de estatísticas e dados, que fazem parte das 

atividades cotidianas.  

Dessa forma, optei por conversas informais, possibilitando uma maior 

liberdade de expressão aos informantes e, em função disso, a obtenção muitos 

dados. Conversei com servidores de diferentes perfis, vínculos, atividades e níveis 

de atuação, em diferentes momentos e situações. Mantive contatos com gestores, 

funcionários terceirizados, além de usuários dos serviços públicos e moradores do 

entorno. Os diálogos foram facilitados por minhas atividades profissionais que 

incluem, na rotina diária, o atendimento a um público formado, principalmente, por 

servidores estaduais. 

A pesquisa elegeu 5 categorias e 50 indicadores de gestão ambiental 

para o CAB, uma escolha baseada em experiências desenvolvidas em diversas 

instituições públicas, dentre as quais, a gestão ambiental de campi universitários que 

é aquela que mais se assemelha ao contexto do CAB. 

As análises combinaram a observação empírica de evidências qualitativas 

e quantitativas com uma abordagem dedutiva, o que possibilitou confrontar as 
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práticas desenvolvidas com os indicadores de sustentabilidade considerados mais 

adequados ao contexto do CAB, de modo a verificar a abrangência e a efetividade 

dessas ações.  

Esta dissertação, resultado desse trabalho de pesquisa, está estruturada 

em cinco capítulos.  

Este Capítulo  1. Introdução  apresenta uma visão panorâmica da 

temática, contextualizando o problema, os objetivos da pesquisa, sua importância e 

a descrição da metodologia utilizada, o estudo de caso.  

No Capítulo 2, são desenvolvidos os principais conceitos desta 

dissertação  Estado, Sociedade Civil, Administração Pública , apresentando-se 

uma rápida evolução do Estado Moderno com destaque para as interfaces com a 

sociedade civil e o mercado, além de algumas tendências atuais da Administração 

Pública, buscando contextualizar as características específicas desses processos no 

Brasil e na Bahia. 

Outro conceito principal para este trabalho, a Gestão Ambiental, 

destacando o papel mediador do Estado e da Administração Pública frente às 

questões ambientais é destacado no Capítulo 3. A partir de uma discussão sobre 

desenvolvimento e sustentabilidade apresenta-se a estruturação do aparelho do 

Estado para as políticas públicas de meio ambiente, a criação de instrumentos de 

gestão ambiental e os principais aspectos da sua implementação nas empresas e na 

administração pública, em especial, a Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P), principal programa governamental nesta área. 

O Capítulo 4 traz uma descrição geral do CAB, o histórico da sua 

implantação, a caracterização do seu patrimônio socioambiental e as instituições 

públicas ali localizadas. Discute, ainda, a administração do CAB, analisa os 

principais diagnósticos e estudos elaborados para sua gestão, com destaque para 

os projetos de integração CAB–Parque de Pituaçu, finalizando com a apresentação 

das repercussões do CAB na espacialização de Salvador. 

No Capítulo 5, que apresenta, inicialmente, um levantamento detalhado 

das principais práticas sustentáveis desenvolvidas no âmbito do CAB, são 

mapeadas as ações de gestão ambiental desenvolvidas no seu perímetro, dentre as 

quais se destacam os programas Plante Seu Futuro, Recicle Já Bahia e o 

Compromisso Bahia, um “programa guarda-chuva” com vários desdobramentos. 



 
40 

O Capítulo 5 traz ainda a discussão e análise dessas ações de gestão 

ambiental, considerando as categorias e indicadores de sustentabilidade eleitos e 

caracterizando os impactos ambientais provocados e sofridos pelo CAB, além da 

sinalização de intervenções e diretrizes para a concepção do ECOCAB.Por último, 

algumas considerações finais, em uma visão prospectiva de tendências futuras.  

Dos Apêndices e Anexos constam elementos bases da pesquisa como 

tabelas, contendo a síntese da legislação pertinente, organogramas de instituições, 

dentre outros.  
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2  ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

O Estado, a Sociedade Civil e a Administração Pública são temáticas 

fundamentais neste estudo. Na ciência política, o debate sobre o Estado e a 

Sociedade Civil é inesgotável e envolve conceitos centrais no pensamento político e 

social dos últimos séculos. As discussões sobre o Estado chegaram ao século XXI e 

continuam girando em torno do seu papel regulamentador do mercado e provedor de 

serviços para a sociedade civil. 

 

2.1  ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

 

O Estado nasce da sociedade, afirma Bobbio (2005b, p. 28-29), que 

destaca as relações entre o modo de produção, as classes sociais e o Estado visto 

como o instrumento para viabilizar a exploração do trabalho assalariado pelo capital, 

ressaltando que este atua de modo paradoxal, conforme a correlação de forças 

existentes no momento político: enquanto expressa a dominação de uma classe, 

mantém o equilíbrio jurídico e político entre todas. 

A falta de consenso sobre os conceitos de Estado e sociedade civil 

fragiliza os estudos e pesquisas, produzindo políticas públicas fundamentadas em 

uma percepção equivocada do papel do Estado/Governo/Sociedade na produção ou 

no alívio da pobreza na América Latina e Caribe, segundo Cimadamore, que aponta 

um déficit teórico-metodológico no uso das principais categorias e conceitos: 

 
[...] os termos governo e Estado são usados indistintamente, sem 
levar em conta que um é agente e o outro, uma estrutura; que um 
possui uma entidade física, enquanto o outro é uma construção 
intelectual. [...] se fala de sociedade civil como oposta ao Estado, 
sem levar em conta que o conceito clássico de Estado inclui a 
sociedade como um de seus componentes, juntamente com a ordem 
jurídico-constitucional, o território e o governo. (2004, p. 235). 
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Segundo Bresser Pereira (1995, p. 85-86), é comum confundir-se Estado 

com governo, estado-nação ou país, com o regime político ou com o sistema 

econômico, sendo algumas expressões usadas com freqüência para adjetivar o 

termo Estado: liberal, burocrático, capitalista e socialista. Poder político, povo e 

território são os elementos presentes no Estado; já o governo é formado por 

membros da elite política, uma burocracia ou tecnoburocracia, uma força policial 

militar e um ordenamento jurídico impositivo. O autor destaca o papel fundamental 

do Estado ao regulamentar e coordenar a produção capitalista, articulando ações na 

área econômica, social e do meio ambiente.  

A importância do Estado também é destacada por Santos: 

 
O Estado organiza a globalização, os blocos regionais [...] continua a 
ser um articulador fundamental, mesmo quando privatiza. O Estado 
organiza as privatizações e vai ter que organizar a regulação [...] 
seria o maior erro da esquerda pensar que o Estado não é 
importante e que deve ser abandonado. (2005, p. 17-18). 

 

No mundo contemporâneo, o Estado não representa apenas a classe 

dominante; ocorre uma condensação do poder das classes, formando pactos e 

coalizões que predominam a cada momento da história criando blocos históricos, 

afirma Bresser Pereira (1995, p. 90-91), para quem uma nova classe média 

tecnoburocrática, com conhecimento técnico-organizacional e amplo controle do 

aparelho estatal poderá se tornar a classe dominante. Assim, o Estado representa: 

 
(1) a alta tecnoburocracia operando no seu interior, (2) as classes ou 
elites dirigentes, formada pelos grandes empresários, pelos 
intelectuais de todos os tipos, e pelos políticos e líderes 
corporativos, e, finalmente, (3) a sociedade civil como um todo, que 
engloba os dois primeiros, mas é mais ampla que os mesmos. 
(PEREIRA, 1995, p. 100-101). 

 

Para Bobbio (2005a, p. 35-36), a sociedade civil é o espaço onde se 

manifestam as relações de dominação, é o palco de conflitos econômicos, sociais, 

ideológicos e religiosos a serem resolvidos, mediados ou reprimidos pelas 

instituições estatais. A sociedade civil possui demandas (input) a serem respondidas 

pelo sistema político (output). Sociedade e Estado são separados, mas contíguos; 

distintos, mas interdependentes. Os processos de estatização da sociedade e o 
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inverso, de socialização do Estado, são sincrônicos, um conflito personificado nas 

figuras do “cidadão participante” e do “cidadão protegido”: 

 
[...] o cidadão através de uma participação ativa sempre exige uma 
maior proteção do Estado, e através da exigência de proteção 
reforça aquele mesmo Estado do qual gostaria de se assenhorear e, 
ao contrário, acaba por se tornar seu patrão. (BOBBIO, 2005a, p. 51-
52). 

 

Voltando a Bresser Pereira (1995, p. 102), o regime político do Estado 

será democrático se o governo possuir legitimidade, apoio da sociedade civil, 

liberdade de expressão e eleições livres, pois uma democracia sólida resulta de uma 

sociedade civil ampla, diversificada e igualitária com a participação dos 

trabalhadores, o que amplia as bases da sociedade civil e expande o aparelho do 

Estado. Ocorre, assim, entre a sociedade civil e o Estado um processo dialético: um 

controla o outro, e vice-versa. 

 
À medida que a democracia avança, as classes dominantes são 
obrigadas a fazer concessões às classes dominadas, o Estado é 
transformado em provedor de benefícios sociais, o que atenua e ao 
mesmo tempo legitima as relações de dominação. (BRESSER 
PEREIRA, 1995, p. 95-96). 

 

Os países capitalistas, segundo Martins (2008, p. 22), são extremamente 

diversificados  protestantes e católicos, ricos e pobres, países metropolitanos e 

antigos países coloniais , assim como é bastante diverso o exercício da cidadania, 

emergindo diferentes tipos de consciência social, participação política e crítica 

social. Contudo, com a expansão do capitalismo, a sociedade nacional se tornou 

uma miniatura da arena social global, pois, no Estado nacional, principalmente, nos 

periféricos, repercutem intensas forças transnacionais. 

O Estado vem perdendo, paulatinamente, o seu tradicional papel 

mediador, colocando-se a serviço do mercado mundial que impera sobre as 

atividades humanas e destrói valores individuais e comunitários, um mercado que 

coloca no mesmo “plano de equivalência os bens materiais, os bens culturais, as 

áreas naturais etc.” (GUATTARI, 2001, p. 8). 

Para Kuttner (apud SACHS, 2002, p. 56), o Estado deve regulamentar e 

fiscalizar o mercado, corrigir seus excessos e deficiências, para agregar o princípio 
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da ecoeficiência na promoção do desenvolvimento sustentável. Machado (2001) 

também reconhece a importância do Estado, principalmente no Brasil, um país 

complexo, desigual, cheio de paradoxos e distorções: 

 
[...] o Estado deve ser forte e presente para fomentar o 
desenvolvimento da cidadania, defender a população dos excessos 
do mercado, garantir seus mínimos direitos, ajudar a alavancar a 
economia, buscar um difícil equilíbrio entre o social, o econômico e o 
político. (MACHADO, 2001, p. 22). 

 
2.1.1  Estado e Sociedade Civil no Brasil: inserindo o CAB no contexto 

histórico brasileiro 

 

O Estado brasileiro, no qual predomina a dimensão neopatrimonial, 

explicada pelas origens portuguesas, possui características próprias, diferindo muito 

do modelo dos demais países capitalistas ocidentais, porque, enquanto muitos 

países da Europa ainda eram embrionários, estavam dispersos em vários feudos e 

principados, Portugal foi pioneiro e já tinha unificado um reino absolutista e 

patrimonialista. Nesse processo histórico, os países europeus avançaram para o 

capitalismo. Raymundo Faoro (apud PINHO, 2001, p. 40) sintetiza muito bem a 

origem do estado brasileiro, ao dizer: “O Estado português atravessa o oceano e 

desembarca no Brasil”. 

Na maior colônia portuguesa, o Estado surgiu em 1549, quando Tomé de 

Souza fundou a cidade de Salvador e instalou o Governo Geral de Portugal. Logo, o 

Estado chegou primeiro, já pronto; a sociedade se formou depois. Esse caráter 

patrimonialista herdado de Portugal, presente na genética do Estado brasileiro, não 

favorece a evolução da cidadania e cria uma sociedade dependente. 

Esse fato também é constatado por Schwartzman ao avaliar os reflexos 

dos recentes governos militares, de 1964 a 1985, no Estado e na sociedade 

brasileira. O autor considera o Estado todo-poderoso, hipertrofiado, burocratizado, 

ineficiente, pouco ágil, ligado simbioticamente a uma sociedade debilitada, 

dependente, alienada, acovardada, submetida, fugidia e freqüentemente rebelde. A 

sociedade depende do Estado para a obtenção de benefícios, sinecuras, 

autorizações, empregos, regulamentos, subvenções. Setores da sociedade disputam 

o acesso aos benefícios e privilégios controlados pelo Estado. Grupos privados se 

apropriam de funções, órgãos e rendas públicas, estabelecendo alianças de 
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interesse com o estamento burocrático. E, por fim, o próprio Estado desenvolve 

atividades neomercantilistas, possuindo bancos, indústrias, firmas de exportação e 

outras. (SCHWARTZMAN, 2000, p. 14, 16; 26). 

Nesse Estado, prevalece o aspecto plebiscitário e populista, os 

governantes tentam estabelecer uma relação direta com o povo sem a 

intermediação dos grupos da sociedade organizada e, também, não cumprem as 

formalidades da lei e, continua Schwartzman (2000, p. 15), “pensam que tudo sabem 

e tudo podem”, revelando uma tendência ao despotismo burocrático.  

O Brasil alcançou a modernização capitalista através de processos de 

“modernização conservadora” liderados pelo Estado, seus aparelhos repressivos e 

os de intervenção econômica, em acordo com setores das classes dominantes e 

com a exclusão das forças populares, segundo Coutinho (2000, p. 120), que revela 

traços decisivos da formação política e social brasileira: 

 
[...] o fortalecimento do Estado em detrimento da sociedade civil [...] o 
predomínio de formas ditatórias da supremacia em detrimento de 
formas hegemônicas e [...] a prática do transformismo como 
modalidade de desenvolvimento histórico que implica a exclusão das 
massas populares. (2000, p. 125). 

 

Coutinho explica, ainda, o transformismo, na prática: o bloco no poder 

costura um consenso mínimo ao assimilar “frações rivais das próprias classes 

dominantes ou até mesmo de setores das classes subalternas” (2000, p. 126). Essa 

cooptação generalizada, que incorpora ao poder intelectuais, empresários, líderes 

religiosos e dirigentes sindicais, criando grupos de interesse em instituições estatais 

e excluindo a maioria da população dos processos políticos decisórios e dos 

benefícios da distribuição da riqueza social, é, também, observada por Schwartzman 

(2000, p. 15) e por Gohn, que observa o enfraquecimento dos movimentos sociais 

no Brasil após a Constituinte de 1988, quando suas lideranças ascenderam na 

política e na administração pública: 
 

Após o processo constituinte, a maioria dos movimentos 
desmobilizou-se. Algumas de suas lideranças passaram a lutar mais 
nas fileiras do partido, ou por cargos nas administrações públicas 
(nos locais onde se instalaram administrações populares), ou por 
indicações para concorrerem a cargos eletivos. [...] apenas os 
grupos mais bem estruturados, com capacidade de elaborar projetos 
bem fundamentados, conseguiram sobreviver. (2001, p. 103).  
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A sociedade civil brasileira se desenvolveu, paulatinamente, nas fases de 

liberalismo entre os períodos de autoritarismo, porém, no último regime militar, 

houve, paradoxalmente, o fortalecimento do Estado e, também, o crescimento, 

diversificação e organização da sociedade civil. Durante o “milagre econômico” 

(19691973) com o crescimento da indústria, o Estado passou a ser pressionado por 

forças internas das organizações sociais e forças externas da globalização para 

reduzir o seu peso e aumentar a sua eficiência. Cobrava-se um novo perfil da 

administração pública e o planejamento de ações governamentais: gerir metrópoles, 

criar infra-estrutura para expansão econômica, criar instituições capitalistas 

modernas como o Banco Central, regular mercados financeiros, internacionalizar a 

economia etc. (SCHWARTZMAN, 2000, p. 15; 19). 

Em 1983, o país mergulhou na crise “pós-milagre econômico”, a ditadura 

militar perdeu a legitimidade, possibilitando a emergência dos aparelhos da 

sociedade civil em uma aliança das forças antiditatoriais que reinvindicavam eleições 

diretas para a Presidência da República. O movimento “Diretas Já” foi o clímax do 

processo de fortalecimento da sociedade civil que resultou na redemocratização do 

país e na Constituição Federal de 1988 (CF/88). Em 1992, ocorreu outra 

manifestação expressiva da sociedade civil, quando milhares de jovens  que 

ficaram conhecidos como “caras-pintadas”, devido à pintura verde e amarela que 

ostentavam no rosto  mobilizados por denúncias de corrupção e medidas 

econômicas impopulares, foram às ruas de todo o país pedir o impeachment do 

presidente Collor. (COUTINHO, 2000, p. 133-134; PINHO, 2001, p. 42). 

O processo de ocidentalização, próprio das sociedades européias do final 

do século XIX, se materializou, tardiamente, no Brasil, protagonizado pelo Estado, 

que, durante a transição dos anos 1980, promoveu a industrialização e a expansão 

das forças produtivas, dirigiu politicamente as classes dominantes, controlou e 

reprimiu as classes subalternas, amorteceu as pressões populares de baixo com 

operações transformistas de cima, em um processo de “modernização 

conservadora” que aprofundou “a dependência do imperialismo, as disparidades 

regionais e a distribuição desigual da propriedade e de renda”. Porém, esses 

processos modificaram a composição das classes sociais e abriram caminho para 

transformações na sociedade. (COUTINHO, 2000, p. 130; 133; 134). 
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A maturidade da sociedade e a competência do Estado ainda são 

incipientes no Brasil, contudo, a modernização e a pluralidade de formas da 

sociedade brasileira vêm se contrapondo aos sistemas tradicionais de controle 

político como a cooptação de lideranças, o corporativismo ou o populismo. A 

consolidação da democracia depende de um sistema político eleitoral estável, de 

instituições públicas, sociais, governamentais e partidárias sólidas, capazes de 

regular os abusos de poder do Estado e de grupos privados. Assim, o Brasil 

caminha para uma democracia madura, condição necessária ao avanço do 

socialismo democrático. (COUTINHO, 2000, p. 135; SCHWARTZMAN, 2000, p. 24). 

 

2.2  O ESTADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração pública, em sentido mais amplo, é o aparelho do Estado, 

a sua estrutura organizacional, nos três poderes  Executivo, Legislativo e Judiciário 

 e nos três níveis  União, Estados-membros e Municípios , formada pelo 

Governo, a cúpula dirigente, um corpo de funcionários e pelas forças militares. 

(BRASIL, 1995, p. 12). 

Para Celina Souza, o Estado é “um conjunto de instituições criadas, 

recriadas e moldadas para administrar conflitos e tensões dentro de um determinado 

território” e se materializa através do “executivo, legislativo, judiciário, das forças 

militares, governos subnacionais e administração pública” (2001, p. 45).  

Em uma perspectiva histórica, a administração pública, de acordo com as 

mudanças nas atribuições do Estado, evoluiu através de três modelos básicos que 

se sucedem e convivem, ao longo do tempo: a administração pública patrimonialista, 

a burocrática e a gerencial. (BRASIL, 1995, p. 15). 

Na administração pública patrimonialista, o aparelho do Estado é uma 

extensão do poder do soberano, os auxiliares e servidores são nobres da corte, 

sendo a corrupção e o nepotismo a ela inerentes. Pinho assim caracteriza o 

patrimonialismo: 

 
[...] uma situação em que não há distinção clara entre o que é público 
e o que é privado, o que é do reino e o que é do governante, o que é 
de todos e o que é do monarca. A nação dentro do patrimonialismo é 
entendida como uma extensão do palácio do soberano. Ele faz o que 
quer com a nação, desse modo não se desenvolve a idéia de 
cidadania. (PINHO, 2001, p. 40).  
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A administração pública burocrática surge com o Estado Liberal, na 

segunda metade do século XIX, quando o capitalismo e a democracia se tornam 

dominantes e o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado, como 

uma forma de defender a coisa pública contra o patrimonialismo, orientada por 

princípios como 

 
[...] a profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal [...]. 
são sempre necessários controle rígidos nos processos, como por 
exemplo na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento às 
demandas. (BRASIL, 1995, p. 15). 

 

O Estado cresceu, então, em dimensão, à medida que assumia 

responsabilidade pela defesa dos direitos sociais. Porém, nas últimas décadas do 

século passado, percebeu-se que os custos do controle burocrático podiam ser mais 

altos que seus benefícios.  

A administração gerencial surge, então, em substituição às práticas 

burocráticas, como uma resposta à expansão das funções econômicas e sociais do 

Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, 

passando-se a desenvolver uma cultura gerencial, nas organizações públicas, 

orientada pelos parâmetros da eficiência e da qualidade na prestação de serviços 

públicos. (BRASIL, 1995, p. 16). 

O mundo ocidental, segundo Souza (2001, p. 46-47), desenvolveu três 

principais modelos de Estado, Governo e Administração Pública: o modelo norte-

americano, que estimula a competição, o empreendedor individual e as associações 

locais e no qual os interesses públicos e privados são muito próximos e as reformas 

seguem a linha do Governo Empreendedor; o modelo europeu, o Estado do Bem-

Estar Social, que maximiza a administração e a burocracia e no qual os 

procedimentos fortalecem e valorizam o papel da administração pública e de seus 

servidores  os gestores públicos europeus são famosos pelo profissionalismo e 

eficiência; e o Estado Desenvolvimentista, modelo seguido na América Latina, no 

qual o Governo é o principal condutor dos negócios públicos e privados. 

De acordo com Edson Nunes, a administração pública brasileira, que 

apresenta diferenças nas áreas econômica e social  mundos separados de maneira 

pragmática, área econômica mais insular e seus servidores, os fazendários, 
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preservados das pressões externas, enquanto, na área social, a lógica é 

personalista, marcada pelo clientelismo, recebendo seus servidores menores 

salários , contraditoriamente, conviveu harmoniosamente com quatro modelos 

diferentes, que o autor chama de “as quatro gramáticas”: 

 
[...] uma é marcada pelo clientelismo, a outra pela universalidade de 
procedimentos, a terceira pelo corporativismo e a última pelo 
insulamento burocrático, ou seja, por aquela burocracia que é bem 
paga, que é relativamente hierarquizada, que tem direitos, em geral, 
acima dos direitos trabalhistas comuns ou direitos expandidos. 
(NUNES apud SOUZA, 2001, p. 47-48). 

 

Para Cunill Grau, somente uma boa administração politicamente 

direcionada para a satisfação dos interesses públicos pode proporcionar qualidade 

nos serviços de saúde, segurança, previdência e educação, ambiente limpo, 

prosperidade econômica, dentre outros, e isso se pode verificar na América Latina, 

onde um maior gasto social não resulta, necessariamente, em serviços públicos de 

qualidade e com equidade. Segundo a autora, a interferência de variáveis de ordem 

econômica, o sistema político clientelista, a predominância de interesses particulares 

e corporativistas e a falta de controle social são fatores que contribuem para os 

parcos resultados da administração pública, destacando-se o fato de que: 

 
Bens e serviços e regulamentações públicas de baixa qualidade e, 
sobretudo, desiguais, ainda que por distintas razões, tais como a 
falta de equidade na geração da receita tributária necessária para 
financiá-los ou desvio de recursos, costumam ter atrás de si um 
problema básico: o déficit de controle da sociedade sobre o Estado. 
(2005, p. 17). 

 

A economia mundial impõe mudanças que desafiam a administração 

pública a desenvolver um rápido, contínuo e permanente esforço de modernização 

como resposta às crescentes e complexas demandas sociais. Aumentar a eficiência 

e melhorar a qualidade da administração pública proporciona um maior bem-estar 

geral da população, assim como um maior ganho em eficiência e qualidade nos 

serviços prestados pelo governo depende de uma melhor formação do servidor 

público. (DALLARI, 1989). 
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2.2.1  A Reforma do Estado e da Administração Pública 

 

O desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia 

aumentaram a competição entre as nações. A desordem econômica, provocada pelo 

déficit fiscal, baixas taxas de crescimento, desemprego e altos índices de inflação, 

expressou a dificuldade de o Estado administrar as demandas crescentes geradas 

pelas políticas de bem-estar social, sendo este responsabilizado pela crise dos anos 

1980, que pode ser sintetizada em três pontos: 

 
(1) uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito 
por parte do Estado e pela poupança pública que se torna negativa; 
(2) o esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do 
Estado, a qual se reveste de várias formas: o Estado do bem-estar 
social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 
importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países 
comunistas; e (3) a superação da forma de administrar o Estado, isto 
é, a superação da administração pública burocrática. (BRASIL, 1995, 
p. 10-11). 

 

A concepção de reforma do Estado, centrada nas idéias de Osborne e 

Gaebler (1994), defende o Estado-empresário e suas propostas básicas envolvem a 

privatização das funções que não são exclusivas do Estado e o desenvolvimento de 

uma administração pública baseada em critérios empresariais de eficiência, eficácia, 

criatividade e competitividade nos serviços oferecidos aos consumidores. 

Para Boaventura Santos, o Estado entrou em colapso apenas no papel 

intermediador das relações não-mercantis entre cidadãos, mudando a 

implementação das políticas fiscais e sociais, mas continua com forte poder 

repressivo e como protagonista dos “processos de regionalização supranacional e 

de liberalização da economia mundial” (2005, p. 7). Somente Estados fortes 

produzem eficazmente sua própria fraqueza, fazendo intervenções para deixar de 

intervir, regulamentações para desregulamentar. 

No entender de Santos a questão não está em reduzir o Estado, mas em 

construir o Estado-novíssimo-movimento-social, uma reinvenção solidária e 

participativa do Estado em articulação com a comunidade, formando “um conjunto 

híbrido de fluxos, redes e organizações em que se combinam e interpenetram 

elementos estatais e não estatais, nacionais, locais e globais”. Dessa articulação, 

surgiriam novos arranjos políticos, fundamentados em quatro bens públicos: a 
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legitimidade, o bem estar social e econômico, a segurança e a identidade. (2005, p. 

9; 13) 

É importante distinguir a reforma do Estado  um projeto amplo que 

abrange várias áreas do governo e o conjunto da sociedade brasileira  da reforma 

do aparelho do Estado, que é mais restrita, orientada para tornar a administração 

pública mais eficiente e voltada para a cidadania. O Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado, lançado, em 1995, pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), definiu os objetivos e estabeleceu as diretrizes para a 

reforma da administração pública brasileira sendo a sua implementação defendida 

pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC): 

 
É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma 
administração pública que chamaria de ‘gerencial’, baseada em 
conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade 
às instituições e que, portanto, se torna ‘cliente privilegiado’ dos 
serviços prestados pelo Estado. (apud BRASIL, 1995, p. 7). 

 

As reformas propostas pelo MARE, em 1995, estavam centradas em dois 

eixos: melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e valorizar e 

resgatar a imagem da função pública, pois, segundo Costim (1997, p. 8), os modelos 

de administração pública estão em crise: não existem verdades absolutas, têm-se 

mais interrogações que certezas e, dificilmente, a complexa realidade brasileira se 

ajustaria a algum modelo.  

Os anos 1990 foram o palco de uma profunda revisão do papel do 

Governo e da Administração Pública. Segundo Pinho, a globalização e o 

neoliberalismo contestam, parcialmente, a burocracia de Weber, ao preconizar um 

Estado gerencial mais pró-ativo e eficiente, características, até então, da empresa 

privada. O autor propõe a reconstrução do Estado, concomitante à construção de 

uma nova sociedade, conjugando parâmetros weberianos e gerencialistas em busca 

da “eficiência e capacitação, tudo dentro de um contexto de redução do estado: mais 

compacto, mais enxuto, mais eficiente” (2001, p. 39; 42). 

Inicialmente, segundo Souza (2001, p. 48), as reformas envolveram 

abertura de mercado, desregulamentação e privatização, em um processo iniciado 

timidamente no governo Sarney, depois, mais intensamente, no governo Collor e, 
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praticamente, finalizado no governo FHC. Recentemente, o governo Lula mostrou 

uma tendência inversa, tendo sido criadas dez novas estatais. (NA ERA..., 2009). 

No segundo estágio, as reformas visaram à construção e reconstrução 

das capacidades administrativa e institucional, das quais a capacidade 

administrativa implica em maximizar o desempenho das instituições públicas para a 

satisfação do cidadão, visto agora como cliente, enquanto a capacidade institucional 

busca a cooperação para a formulação e implementação sustentada das decisões 

governamentais, segundo Souza (2001). Essas são tarefas de longo prazo, que 

envolvem questões estruturais complexas e cuja concretização depende de diversos 

fatores como o trabalhista, o corporativista e o compromisso com a prestação de 

serviços públicos. 

Essa etapa das reformas objetiva a eficiência, a efetividade, a 

democratização e a descentralização dos serviços públicos que implicam: a 

eficiência, na otimização dos recursos humanos e financeiros, através do estímulo à 

competição entre os diversos prestadores de serviços públicos; a democratização, 

na participação da comunidade nas decisões; e a descentralização, na transferência 

para estados e municípios da responsabilidade pela infra-estrutura e prestação de 

serviços sociais. (SOUZA, 2001, p. 49). 

A administração pública pode ser representada como uma pirâmide cuja 

base é constituída por funcionários públicos permanentes que, a despeito da 

corrente política dominante, desenvolvem suas atividades profissionais cotidianas, 

porque as ações administrativas precisam ter continuidade, devem ocorrer 

independentemente das mudanças “inevitáveis e saudáveis” na conjuntura política. 

No topo, estão os gestores, ocupantes de cargos comissionados de natureza 

política, que planejam e executam as políticas de governo. (DALLARI, 1989, p. 50). 

A administração pública federal, conforme Costim (1997, p. 8), é auto-

referenciada, fechada em si mesma, necessitando voltar-se mais para o cidadão, a 

sua razão de ser. A população, por sua vez, tem uma péssima imagem dos 

servidores públicos devido à má qualidade dos serviços prestados. Dallari (1989) diz 

que o serviço público só aparece na mídia quando não funciona bem. Enquanto isso, 

a opinião pública, que não faz distinção entre os servidores públicos, vê a todos 

como marajás que recebem altos salários, sendo o funcionário público visto como 

vadio, incompetente, corrupto e bem remunerado.  
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Nos países desenvolvidos, a burocracia superou os problemas da 

administração patrimonialista possibilitando maior autonomia de gestão  na 

Inglaterra, não se discutiu o tamanho do Estado, mas o combate ao nepotismo e ao 

clientelismo, através da flexibilização e da autonomia de gestão; a França e o Japão 

são exemplos de administração pública profissionalizada em que, nas mudanças de 

governo, não há trocas de pessoal  “do Vice-Ministro para baixo, todo mundo fica”  

porém, geralmente, no Brasil, até ações e programas dos governos anteriores são 

interrompidos quando um novo governo assume. (COSTIM, 1997, p. 12). 

No Brasil, a administração pública patrimonialista não foi superada 

tornando necessários avanços na administração burocrática e, simultaneamente, o 

cumprimento das tarefas da nova gestão pública. A cultura política do país não está 

preparada para abandonar o princípio do concurso público, sendo, ainda necessária 

uma boa dose de impessoalidade, devendo-se avançar na profissionalização da 

administração nas carreiras públicas. Como não há um consenso na sociedade de 

qual seja o modelo ideal de intervenção, os limites de atuação do Estado, da 

iniciativa privada e/ou das Organizações Não-Governamentais (ONGs), a depender 

da visão ideológica do governo, avançam mais em uma ou em outra direção. 

(COSTIM, 1997, p. 12-13). 

Milani (2006, p. 181) considera a crise do Estado e a necessária reforma 

da administração pública como reflexos da relação paradoxal entre democracia e 

mercado, “[...] a primeira incluindo politicamente os cidadãos, e o segundo excluindo 

os indivíduos ineficientes e não-competitivos”. Nas últimas décadas, a administração 

pública vem enfrentando o dilema da implementação de políticas públicas efetivas, 

porém, garantindo e ampliando os controles democráticos e a participação social. 

Essas respostas variam conforme os diferentes contextos históricos e a evolução 

das burocracias nacionais, no entanto, geralmente, incluem: 

 
[...] estratégias de descentralização, a adoção de mecanismos de 
responsabilização dos gestores públicos (responsiveness e 
accountability), a gestão por resultados, o incremento do controle 
social, além de dispositivos de participação social que visam a 
envolver cidadãos e organizações da sociedade civil na gestão 
pública. (2006, p. 182). 

 

A reforma democrática do Estado incentiva a participação dos diferentes 

atores governamentais e não-governamentais, o que implica na descentralização de 
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recursos e decisões, exige negociações políticas mais complexas e intensas e cria a 

governança. Perdendo o Estado a exclusividade na produção e proteção do bem 

público, surge o público não-estatal cuja gestão passa para a sociedade civil. Mas 

essa reforma pressupõe a existência de processos políticos participativos e de 

cidadãos e organizações sociais atuantes, “[...] sujeitos capazes de produzir a 

normatividade em que vivem” passando o Estado a ser “a instância de organização 

e de legitimação dos processos políticos” (MILANI, 2006, p. 186). 

Ao comentar o recente processo eleitoral francês, Morin (2007) afirma que 

a reforma do Estado deve: 

 
[...] desburocratizar, desesclerozar, descompartimentalizar e dar 
iniciativa e leveza (agilidade, destreza) aos funcionários públicos, 
oferecer cuidado atencioso a todos os que devem enfrentar o 
trabalho cotidiano nos escritórios. A reforma do Estado se faria não 
por aumento ou supressão de empregos mas por modificação da 
lógica que considera os humanos como objetos submetidos à 
quantificação e não como seres dotados de autonomia, de 
inteligência e de afetividade. 

 

Considerando que o tamanho do Estado pode ser avaliado pelo número 

de servidores públicos, no Brasil o Estado não é tão grande quanto se imagina, 

possuindo menos servidores em relação ao total de trabalhadores ocupados do que 

diversos países do Mercosul e da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA): em 2005, o Brasil tinha um total de 10,7% de seus trabalhadores 

ocupados no setor público; nos Estados Unidos, cuja economia capitalista é 

caracterizada pelo seu caráter privatista e pelo elevado contingente de postos de 

trabalho no setor privado, o emprego público representa 15% dos ocupados. A 

Dinamarca é o país com maior proporção, com 39,2% de funcionários públicos. 

(Tabela 1). 

No momento em que se discute o papel do emprego público na sociedade 

brasileira, é possível constatar o baixo peso relativo do emprego público no Brasil 

em relação à grande maioria desse significativo bloco de países. Assim, o Estado 

brasileiro não é inchado por um suposto excesso de funcionários públicos: 

 
[...] há espaço para o crescimento do estoque e da participação 
relativa do emprego público no Brasil. O fortalecimento da 
Democracia, com o consequente aumento da demanda por serviços 
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públicos amplos e políticas sociais universalistas, bem como a 
necessidade de ampliação e melhoria da infra-estrutura urbana, são 
fatores que se somam para mostrar a necessidade de ampliação do 
emprego público no Brasil. (IPEA, 2009, p. 16). 

 

Esta é uma visão compartilhada por Walter Pinheiro (2009), que destaca 

a importância do Estado como elemento aglutinador, orientador e de planejamento. 

A crise econômica de 2008 resultou de “[...] um Estado mínimo como sinônimo de 

eficiência, ausente do mercado como se ele atrapalhasse a economia [...]”, pois, 

para o então Secretário de Planejamento da Bahia, o Estado tem um papel 

regulamentador e fiscalizador fundamental, funcionando por meio de 

 
[...] marcos regulatórios, com processos cada vez mais consistentes 
de fiscalização, com ações permanentes de transparência [...] cresce 
à medida que você vai tendo a necessidade de fazê-lo chegar a 
diversos lugares aonde a iniciativa privada não quer ir [...] levando 
serviço e permitindo acesso. Então não é um problema de um Estado 
gigante, mas um Estado necessário. (PINHEIRO, 2009, p. 8). 

 

Tabela 1 – Emprego público(*) em relação ao total de ocupados (em %) 1995-2005 

País 
% 

1995 2005 
Alemanha(**) 15,5 14,7 
Austrália 15,2 14,4 
Bélgica 19,3 19,5 
Canadá 19,9 16,3 
Coréia 6,6 6,3 
Dinamarca 39,3 39,2 
Espanha 15,4 14,3 
Estados Unidos 14,9 14,8 
Finlândia 25,7 23,4 
França(**) 24,6 24,9 
Holanda 15,5 14,6 
Japão 7,0 6,3 
Portugal 14,4 15,1 
Suécia 33,5 30,9 
Suíça 8,3 8,4 
Turquia 10,1 10,7 
Brasil 11,3 10,7 
Fonte: OCDE e PNADs, no caso brasileiro. 
(*) No sentido mais amplo, ou seja, inclui administração direta, administração indireta e estatais de todo tipo; (**) 
Nos casos da França e da Alemanha, dados de 1995 e 2000. 
Fonte: IPEA, 2009, p. 3-4 
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Por sua vez, a Tabela 2 permite a comparação das despesas com 

pessoal no serviço público em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), em diversos 

países, e mostra que, também nesse indicador, o Brasil mantém um percentual 

bastante inferior ao verificado em países desenvolvidos: em 1997, as despesas com 

pessoal não ultrapassavam 5,4% do PIB. A França possuía o maior gasto com 

pessoal, representando 14,4% do PIB.  

 

Tabela 2 – Despesa com Pessoal. Governo Central como 
percentagem do PIB  1997 

País % 
Austrália 11,5  
Canadá 12,5  
França 14,4  
Alemanha 10,0  
Itália 11,8  
Espanha 11,3  
Suécia 17,6  
Estados Unidos 9,6  
Brasil 5,4  

Fonte: OCDE, 1997 e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Câmara dos Deputados, 1997, apud Santos, L., 2008 

 

O Gráfico 1, que apresenta a distribuição do funcionalismo por área e 

Ministério, demonstra que a maior parte dos servidores públicos, 32%, está 

exercendo funções na área econômica enquanto apenas 3% dos servidores federais 

atuam na área ambiental.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Distribuição do funcionalismo por área/ministério 
Fonte: Santos, L., 2008 
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O Gráfico 2 apresenta a distribuição de cargos comissionados por área de 

competência dos órgãos públicos, observando-se que o número é tão irrelevante 

que é agrupado a outras áreas. Da análise desses números, constata-se o pouco 

poder político decisório e o número insuficiente de servidores da área ambiental para 

gerir os importantes recursos naturais e proteger os imensos biomas que assumem 

importância internacional.  
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Gráfico 2 – Distribuição de cargos comissionados por área de 
competência do órgão 
Fonte: Santos, L., 2008 

 
2.2.2  A Administração Pública na Bahia 

 

As mudanças no aparelho do Estado vêm ocorrendo desde a década de 

1930, quando já se buscava a eficiência para melhor atender aos interesses 

hegemônicos. Essas mudanças se acentuaram nos anos 1950, culminando com as 

reformas ocorridas na década de 1960, marco decisivo na estrutura administrativa 

do país. Na Bahia, foram implantadas tardiamente, em meados da década, 

obedecendo à mesma lógica geral da reestruturação dos organismos estatais, 

porém, com a singularidade da expressão físico-territorial, mediante a criação do 

CAB.  

Nas décadas de 1960 e 1970, a crescente industrialização da economia 

baiana exigia a dinamização da administração pública, novos serviços e decisões 

mais rápidas do Estado. A máquina pública não respondia satisfatoriamente às 

demandas impostas pelo desenvolvimento econômico e social. A inadequação e a 

dispersão das instalações físicas existentes aumentavam os custos e dificultavam a 
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implantação de ações sistêmicas normativas nas comunicações, compras, 

administração patrimonial e outras. Diante da necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento econômico, a transferência e a centralização dos serviços foram 

consideradas indispensáveis para superar o emperramento da administração 

pública, em uma relação direta entre melhoria das condições físicas e maior 

produtividade e racionalidade dos serviços, segundo a Superintendência do Centro 

Administrativo da Bahia (SUCAB, 1987). 

A implantação do CAB, com a concentração e a proximidade física entre 

os diversos setores, visou proporcionar um funcionamento mais eficiente dos 

diversos sistemas da administração estadual: sistema Procuradoria Geral do Estado 

(PGE), sistema de Planejamento, Programação e Orçamento e sistema de 

Administração Geral, porém, a PGE, por exemplo, somente deixou o Palácio das 

Rosas, no Largo do Campo Grande, e se mudou para o CAB, em 2009, em uma 

troca de sedes com as Voluntárias Sociais da Bahia:  

 
A troca de endereços se deu a partir da necessidade da PGE ficar 
mais próxima à Governadoria. Do outro lado, a nova localização das 
Voluntárias, no Centro da cidade, facilita o acesso das lideranças 
comunitárias e o atendimento ao público. (VOLUNTÁRIAS..., 2009). 

 

Na época, a Seplantec destacou, ainda, as seguintes vantagens: 

 
 maior entrosamento entre os diversos órgãos; 
 maior facilidade para implantação de normas e rotinas para 

racionalização de métodos de trabalho; 
 simplificação e sistematização do fluxo de documentos; 
 centralização de serviços essenciais, tais como: conservação de 

bens móveis e imóveis, manutenção de equipamentos e 
instalações; 

 possibilidade de instituir um eficiente sistema de controle de 
materiais; 

 solução para o problema de distribuição de espaço (escassez ou 
excesso) entre os diversos órgãos. (1974, p. 23-24). 

 

A criação do CAB também visou oferecer aos servidores públicos 

condições de trabalho mais adequadas e o aumento da produtividade: 

 
Considera-se que a simples mudança das condições ambientais de 
trabalho para instalações funcionalmente adequadas, localizadas em 
área de fácil acesso e não atingida pela poluição, aliviando as 
pressões físicas e psicológicas causadas pela intensidade do 
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cotidiano na cidade congestionada, contribuirá para uma imediata e 
decisiva elevação da produtividade dos serviços públicos. 
(KERTÉSZ, 1974a, p. 349). 

 

A proximidade física das diversas repartições também propiciaria a 

redução de gastos com frota de veículos, serviços de telefonia e correios, dentre 

outros. Alem dessas vantagens, o Estado pretendia especular no mercado 

imobiliário: “[...] o Governo venderá seus imóveis em zona supervalorizada e 

comprará terrenos em zona quase virgem, portanto sem grande valorização” 

(SEPLANTEC, 1974, p. 24-25). 

As vantagens oferecidas pelo CAB, com a transferência dos órgãos da 

administração governamental para instalações físicas propícias, teriam que ser 

complementadas por um esforço de modernização e racionalização dos serviços. 

Em 1987, estudos da SUCAB (1987) questionaram os benefícios da implantação do 

CAB para a administração pública, concluindo que “[...] se não alcançou os objetivos 

de estabelecer uma administração moderna, menos burocrática e racional, deixou 

uma forte representação simbólica da estrutura de poder montada no país pelo 

regime militar de 1964”. 

Para Santos, os governos baianos costumam modificar a estrutura 

administrativa, sem, entretanto promover uma real reforma com reflexos e 

transformações nas políticas públicas e no aparelho de Estado: “Esses diversos 

arranjos visam, no geral, as acomodações para privilegiar ações prioritárias e 

acolhimento das forças políticas que apoiaram a candidatura vitoriosa” (apud 

VIEIRA, 2006, p. 85). 

A administração pública baiana, nas últimas décadas, foi marcada pelo 

“carlismo”, uma corrente política liderada por Antônio Carlos Magalhães, 

popularmente conhecido como ACM, que, ao longo de sua trajetória, foi Deputado 

Estadual, Prefeito de Salvador, Governador do Estado em três mandatos, Presidente 

da Eletrobrás, Ministro das Comunicações, Senador e Presidente do Senado, que 

Dantas Neto define como  

 
[...] uma política baiano-nacional nascida de aspirações 
modernizantes de uma elite regional, nos marcos da chamada 
revolução passiva brasileira e na perspectiva de um autoritarismo 
instrumental. Adota, como diretriz, simultânea atuação na política 
institucional, na estrutura da administração pública e na interface 
destas com o mercado e, como estratégia, a sustentação regional da 
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ordem social competitiva, ligando-se, pragmaticamente, ao campo 
político liberal. (DANTAS NETO, 2003, p. 213, grifos do autor). 

 

Para Vieira (2006, p. 86), nos governos carlistas da década de 1980, as 

ações prioritárias foram executadas por empresas públicas e sociedades de 

economia mista transformadas em “ilhas de competência”, como a Companhia de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder), o Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento (Ceped) e a Fundação Centro de Pesquisas e 

Estudos (CPE), dentre outros. Nesses órgãos, que reuniam os melhores e mais bem 

remunerados quadros diretivos, houve a tentativa de implementar um modelo de 

gestão baseado no profissionalismo e na competência técnica, um processo que é 

caracterizado por Dantas Neto. 

 
O carlismo renovou, gradualmente, os quadros dirigentes da 
administração estadual, nela introduzindo, em grau inédito – e em 
sintonia, como já visto, com o processo nacional de 
profissionalização da burocracia estatal  jovens técnicos que, 
obstruídos os canais de participação política, passavam a crer 
naquele tipo de mecenato insulado como caminho de infiltração do 
moderno no aparelho de governo, opção que trazia para eles a 
vantagem adicional, nada desprezível, de realização profissional 
pessoal e, para alguns, acesso tutelado ao então fechado mundo do 
poder. (2003, p. 225). 

 

Vieira (2006, p. 91) destaca, também, um amplo processo de 

modernização administrativa desenvolvido entre 1991 e 2004, em sintonia com o 

governo federal, e destaca três princípios básicos nas reformas realizadas: 

moralização da máquina pública para uma maior resistência ao clientelismo e 

fisiologismo; melhoria da qualidade de serviços públicos prestados ao cidadão; e 

profissionalização do servidor público. 

Nesse período, foi executado o programa de desestatização, através da 

venda, concessão de serviços públicos, arrendamento ou cessão de bens e 

instalações e, até, a extinção de empresas. Foi privatizado o Banco do Estado da 

Bahia (Baneb), a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a 

Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), o Sistema Ferry-Boat, hotéis, a Linha 

Verde, terminais de transporte, a pesquisa e lavra de minerais, dentre outros. Para a 

regulação e a fiscalização da qualidade dos serviços oferecidos à população foi 
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criada a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 

Transporte e Comunicação da Bahia (Agerba).  

Também foram terceirizados para a iniciativa privada, vários serviços nas 

áreas de segurança patrimonial, vigilância, limpeza e conservação e, ainda, 

reprografia, serviços gráficos, informática e serviços hospitalares. A Bahia se 

antecipou à legislação federal sobre Organizações Sociais (OS) e desenvolveu o 

programa de incentivo às organizações sociais como prestadoras de serviços 

públicos nas atividades de ensino, pesquisa, cultura, saúde e outros. (VIEIRA, 2006, 

p. 94-95). 

A modernização administrativa na Bahia, ainda conforme Vieira (2006, p. 

101-102), vem sendo comandada pelo tripé formado pelas secretarias sistêmicas  

Administração, Fazenda e Planejamento , desenvolvendo ações para o 

saneamento das finanças e investimentos em gestão pública, aí incluídos os 

processos de informatização, e possibilitando a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à população. O autor registra mais de 600 serviços do governo do Estado 

disponíveis através da Internet. Observa, ainda, que a administração pública possui 

uma configuração organizacional de natureza setorial-funcionalista que implica no 

baixo nível de integração inter e intra-órgãos estaduais. Contudo, existem 

mecanismos e subestruturas que tentam viabilizar a lógica da ação em conjunto, de 

forma integrada e sistêmica, entre as diversas áreas governamentais. 

Machado, que considera as idéias de Osborne e Gaebler (1994) sobre o 

Estado Empreendedor muito estimulantes e possíveis de serem aclimatadas ao 

contexto baiano, diz: “acho que não há na Federação outro Estado com caldo 

cultural tão favorável às mudanças como a Bahia [...] temos um campo 

extremamente fértil para propor inovações e melhorar nossa performance” (2001, p. 

22). Esse ambiente favorável ao desenvolvimento de novas práticas de trabalho tem 

a sua confirmação com a criação do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), em 

1995, uma experiência pioneira da administração pública que extrapolou as 

fronteiras baianas: 

 
[...] um sistema integrado de serviços públicos que atende ao 
cidadão com presteza, comodidade e eficiência superando as 
expectativas dos cidadãos. O SAC trouxe para o setor público um 
novo conceito de prestação de serviços ao cidadão, servindo de 
modelo para outros estados e países. (GONÇALVES, 2003, p. 1). 
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O projeto SAC foi uma alternativa criada pelo Governo para mudar a 

imagem da administração pública, que se caracterizava por “excesso de formalismo; 

unidades sem capacidade para atender a demanda de serviços; instalações físicas 

precárias e desconfortáveis; atendimento por privilégio; e servidores 

desinteressados e desmotivados”, através da Secretaria da Administração do Estado 

da Bahia (SAEB) que articulou e conduziu esse processo, estabelecendo parcerias 

com as demais secretarias e órgãos do governo estadual e federal que dele 

participam. A implantação de várias unidades do SAC em shoppings centers 

quebrou o paradigma de que o serviço público não conseguia oferecer a mesma ou 

maior qualidade que os serviços privados. (GONÇALVES, 2003, p. 9). 

Para Milani, na Bahia, a modernização da administração pública com 

base em princípios gerencialistas ocorreu em paralelo à manutenção de velhas 

estruturas sociais. Para o autor, a democracia participativa se confronta com: 

 
[...] práticas clientelistas, uma concepção patrimonialista do bem 
público, uma idéia individual do poder fomentada pelo Carlismo, o 
formalismo institucional, a falta de transparência do setor público 
governamental, uma fraca tradição de apoio às infra-estruturas 
cívicas, a ausência generalizada de espaços públicos de deliberação 
democrática, mas igualmente pela presença de fatores de ordem 
cultural e religiosa que muito influenciam as relações entre o Estado 
e a sociedade. (2006, p. 213-214). 

 

Também Machado e Campos consideram a participação social um 

desafio na formulação, gestão e avaliação das políticas e programas públicos, pois, 

a participação fortalece a cidadania além de melhorar o rendimento e garantir a 

continuidade dos projetos, porém: 

 
[...] o Estado da Bahia não tem tradição de se articular com a 
sociedade civil e as comunidades pobres para encontrar soluções 
válidas para os problemas. Na verdade, temos um déficit histórico de 
participação no país [...] existe um potencial latente de participação 
no Estado, mas que, concretamente, falta consolidar a prática. (2002, 
p. 8-9). 

 

Ainda para Milani, a política baiana não resulta da discussão da agenda 

pública e de projetos de sociedade entre atores individuais e coletivos; ao contrário, 

é “[...] uma corrida pelo poder que conserva o passado, mantém desigualdades 
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estruturais e se fundamenta no exercício do mandato político enquanto sinecura em 

benefício próprio” (2006, p. 213-214). 

Os autores aqui citados acreditam que, através da participação na 

formulação e implementação de políticas públicas, a sociedade poderá transformar o 

Estado, em busca de uma gestão pública eficaz e a serviço do desenvolvimento 

humano e social. As recentes mudanças no contexto político baiano revelam o 

enfraquecimento do carlismo e a ascensão ao poder dos partidos de esquerda e 

essa guinada poderá se refletir em um redirecionamento das políticas públicas, 

conferindo maior relevância aos setores sociais e ambientais. 
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3  ESTADO E GESTÃO AMBIENTAL 
 

O capitalismo contemporâneo, embora altamente competitivo, é 

regulamentado e coordenado pelo Estado que tem o papel central de articular os 

interesses do mercado e as necessidades da sociedade civil, priorizando, dentro do 

possível em uma economia capitalista, o interesse público. O Estado, ao instituir um 

sistema legal com poder de coerção, deve atuar como instrumento de transformação 

social para regular, controlar e corrigir as falhas do mercado cujas externalidades 

negativas, manifestadas como questões socioambientais, devem ser controladas, na 

medida em que entram na agenda política, através da democracia e da cidadania. 

(BRESSER PEREIRA, 1995; SANTOS, 2005). 

O Estado, por ser ele que define as regras e estabelece as leis, 

referenciais e padrões para o uso sustentável dos recursos ambientais, é o principal 

mediador das questões ambientais e indutor do desenvolvimento sustentável e sua 

ação deve visar garantir o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Sua ação fiscalizadora procura assegurar o cumprimento da legislação e 

seu papel mediador ora limita os direitos ora garante o acesso aos bens ambientais, 

em uma tentativa de conciliar interesses plurais entre os atores sociais envolvidos na 

utilização dos recursos ambientais. Nessa interface, é fundamental o diálogo dos 

agentes públicos com as partes envolvidas, buscando consensos e soluções 

sustentáveis para as questões ambientais. (MACHADO apud FALQUETO, 2007; 

QUINTAS, 2006; ROCHA, 2007). 

 

3.1  O MEIO AMBIENTE EM DEBATE: INSERINDO O CAB NA QUESTÃO 

AMBIENTAL 

  

Conhecer a natureza e saber utilizar seus recursos sempre foi uma 

questão de sobrevivência para a humanidade, no seu contínuo processo de 
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aprendizagem, desde os primórdios da sua existência. A degradação e os impactos 

ambientais, tanto quanto as iniciativas de conservação e o uso sustentável dos 

recursos, não são recentes, contudo, nessas últimas décadas, a industrialização, o 

crescimento demográfico, a urbanização e o consumo exagerado vêm pressionando, 

sobremaneira, os sistemas naturais da biosfera, retirando matéria-prima para a 

produção de bens e devolvendo resíduos. 

Ao final da Segunda Guerra, assustada com a explosão de duas bombas 

atômicas sobre o Japão, a opinião pública percebeu que a humanidade já detinha 

poder técnico para destruir a vida do planeta. Na corrida armamentista entre os EUA 

e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), foram construídos arsenais 

nucleares suficientes para destruir o Planeta mais de 80 vezes. Na corrida espacial, 

quando o homem pisou na Lua, foram produzidas imagens da Terra vista do espaço, 

que mostravam a biosfera e sua unicidade, azul, sem fronteiras políticas, 

econômicas ou culturais entre as nações, imagens que despertaram reflexões sobre 

a finitude e os limites do planeta. (SACHS, 2002). Daí a preocupação com as 

questões ambientais terem se acentuado nas últimas décadas do século XX. 

Já no início da década de 1960, a bióloga Rachel Carson, considerada 

precursora do movimento ambientalista, publicou o livro Primavera silenciosa, 

causando grande impacto na sociedade americana e nos meios científicos 

internacionais, ao provar que os pesticidas agrícolas entram nos organismos, no 

início da teia alimentar, e vão se concentrando ao longo do seu curso, atingindo 

dosagens tóxicas e provocando efeitos danosos nas espécies do ápice da cadeia 

energética, sendo, inclusive, encontrado no leite materno. (DIAS, 2002; BARBIERI, 

2007). 

Sucessivas catástrofes ambientais vêm provocando, ao longo dos anos, a 

destruição de ecossistemas e, inclusive, perdas de vidas humanas: a contaminação 

por mercúrio, na baía de Minamata, no Japão; o vazamento de gases tóxicos em 

Seveso, na Itália, e em Bhopal, na Índia; o vazamento na usina nuclear de 

Chernobyl, na Ucrânia; o derramamento de petróleo do navio Exxon-Valdez, no 

Alasca; e em 2010, durante meses, um vazamento de petróleo de um 

poço/plataforma poluiu o Golfo do México. (DIAS, 2002; MARTINS, 2008; BARBIERI, 

2007). Esses desastres alertaram a sociedade para os conflitos entre o progresso 

técnico e o meio ambiente.  
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O movimento pacifista, que lutava contra a guerra fria entre os Estados 

Unidos e a extinta União Soviética e também contra os horrores de uma guerra real 

no Vietnã, passou a incorporar as bandeiras ecológicas, ampliando sua área de 

atuação. As questões ambientais mobilizaram, então, a sociedade em diversas 

partes do mundo, entrando na pauta das discussões de organizações multilaterais, 

governos, empresas, políticos, cientistas, juristas, jornalistas, trabalhadores, 

professores, estudantes e artistas, dentre outros. 

Atualmente, o foco principal dos debates na comunidade internacional 

está no lançamento na atmosfera de gases efeito estufa, nos perigos do 

aquecimento global e das mudanças climáticas. No Brasil, também preocupa o 

desmatamento, com as queimadas ocorrendo em todos os biomas, Mata Atlântica, 

Caatinga, Cerrados e Amazônia, provocando a extinção de espécies e perda da 

biodiversidade, além do assoreamento e da poluição dos recursos hídricos. 

Dias, destacando os problemas ambientais urbanos, tendo em vista que a 

maior parte da população do planeta vive nos ecossistemas urbanos onde ocorrem 

as principais atividades econômicas, um maior consumo dos recursos naturais e, 

conseqüentemente, maior produção de poluentes e lixo, afirma que “as questões 

ambientais urbanas, embora muito importantes nas escalas local, nacional e global, 

são freqüentemente omitidas” (2002, p. 25). 

A crise ambiental resulta de externalidades negativas decorrentes do 

mercado, que desequilibram os sistemas socioambientais e comprometem a 

sustentabilidade do planeta. Seus efeitos são desiguais sobre diferentes regiões, 

populações, classes e grupos sociais, colocando em xeque a racionalidade 

econômica e tecnológica dominante e deixando evidente a necessidade de o 

sistema produtivo internalizar bases ecológicas e sociais para uma gestão 

democrática dos recursos naturais. (LEFF, 2002). 

Segundo o entendimento de Boff, enfrenta-se, hoje, uma crise 

civilizacional que resulta do crescimento material ilimitado, globalizado, que exclui 

2/3 da humanidade e provoca a exaustão dos recursos do planeta, comprometendo 

a sobrevivência das futuras gerações. O autor identifica nos sintomas dessa crise 

reflexos da falta de cuidado, do descaso 

 
[...] pela vida inocente de crianças, [...] pelo destino dos pobres e 
marginalizados da humanidade, flagelados da fome crônica, [...] pela 
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sorte dos desempregados e aposentados, [...] dos sonhos de 
generosidade, agravados pela hegemonia do neoliberalismo com o 
individualismo e exaltação da propriedade privada [...] e um 
abandono crescente da sociabilidade nas cidades, [...] pela dimensão 
espiritual do ser humano, [...] pela coisa pública, [...] da reverência 
indispensável para cuidar da vida e de sua fragilidade [...] na 
salvaguarda de nossa casa comum, o planeta Terra [...] na forma de 
organizar a habitação [...]. (BOFF, 2001, p. 18-20). 

 

Por outro lado, observa, ainda, que a crise ambiental quebrou a 

dormência de sementes de um novo paradigma de convivência, começando a 

germinar um novo pacto social entre os povos, de preservação e respeito à 

natureza, à biodiversidade. As pessoas, em diversos lugares e situações, vêm 

formulando as respostas a essa crise. Diz, ainda, Boff: 

 
[...] cresce o número dos que acompanham o impacto dos projetos 
realizados pelas empresas privadas ou pelo estado. [...] Aumenta a 
consciência da co-responsabilidade pelo único planeta que temos, 
por sua imensa biodiversidade e por cada ser ameaçado de extinção. 
[...] Mobilizam-se grupos e a opinião pública em defesa dos direitos 
dos animais e dos direitos humanos sociais e culturais; há um 
notável esforço de superação do patriarcalismo e pelo fortalecimento 
da dimensão anima no homem e na mulher, pelo apoio às mulheres, 
às minorias socialmente discriminadas que podem representar 
milhões e milhões de pessoas como os negros, os povos originários, 
os portadores de alguma deficiência ou doença, etc. (2001, p. 26). 

 

A intensa mobilização da sociedade civil e da comunidade científica criou 

um cenário ideológico e político favorável à incorporação das questões ambientais à 

agenda internacional. Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo, discutiu, pela primeira vez, a 

relação entre desenvolvimento e meio ambiente, sendo esta a primeira de uma série 

de conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 

discutir a temática ambiental, dentre as quais, a mais famosa ocorreu no Rio de 

Janeiro, em 1992, reunindo cerca de 200 países. A Rio 92, dentre outros 

documentos e protocolos, elaborou a Agenda 21, condensando uma série de 

compromissos e diretrizes que têm como princípio o desenvolvimento sustentável. 

Na Conferência de Estocolmo, os debates foram polarizados em torno de 

duas posições inteiramente contrárias: uma corrente que considerava as 

preocupações ambientais empecilhos à industrialização e ao desenvolvimento e 

outro grupo que defendia a imediata desaceleração do crescimento econômico e 
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demográfico ante a possibilidade de extinção da humanidade em função da 

exaustão dos recursos e dos efeitos da poluição. (SACHS, 2002, p. 51). 

Em Estocolmo, prevaleceu uma nova abordagem, o caminho do meio, o 

ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável  uma alternativa entre o 

economicismo arrogante e o fundamentalismo ecológico  para a qual o 

desenvolvimento econômico é necessário, porém não deve transformar a natureza 

em PIB, de forma predatória, devendo harmonizar objetivos sociais, ambientais e 

econômicos, ser socialmente receptivo, orientado para as necessidades e não para 

o mercado, aberto às mudanças institucionais e implementado por métodos 

favoráveis ao meio ambiente (SACHS, 2002, p. 52); e, nesse caminho, a presença 

do Estado é fundamental.  

 

3.2  DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

A história humana retrata a crescente apropriação da superfície terrestre 

pelos diferentes grupos sociais. O trabalho humano transforma riquezas naturais em 

objetos de consumo, se materializa na paisagem, agrega valor aos lugares e cria 

formas espaciais que expressam as relações sociais vigentes na época da sua 

produção. Os espaços, além de aspectos naturais intrínsecos, passam a se 

diferenciar por características humanas e essa antropomorfização da superfície 

terrestre é uma tendência inexorável e contínua sendo já raros os espaços ainda 

intocados pelo homem. (MORAES, 1994, p. 35; 73; 75). 

Os humanos têm uma essência biológica irredutível: satisfazem suas 

necessidades em um intercâmbio permanente com os elementos da natureza, 

transformam o meio natural, dando utilidade e valor de uso e de troca para a 

sociedade, uma relação que é mediada pela técnica disponível que determina a 

divisão social do trabalho. Regras sociais regulamentam o acesso e o uso dos 

recursos naturais, de forma que os diferentes grupos sociais têm acesso desigual e 

formas diferenciadas de apropriação dos recursos do ambiente onde estão 

inseridos. 

No capitalismo, a natureza é um fator de produção, o ambiente é recurso, 

objeto de intervenção, condição de produção, mercadoria; o espaço natural é 

privatizado, restringindo-se o acesso de determinados grupos aos recursos do 

ambiente, quebrando a ligação, a unidade do ser humano com a natureza; assim, 
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este passa a dispor apenas da sua própria natureza, de seu corpo, de sua 

capacidade muscular e mental, de sua força de trabalho, também transformada em 

mercadoria. Logo, o foco da questão ambiental não é a unidade dos seres humanos 

com a natureza, mas o afastamento, a separação histórica e social. (MORAES, 

1994, p. 33; 75). 

A cultura, a ciência e a vida urbana nos afastaram da natureza. O ser 

humano ocidental não se vê mergulhado no meio ambiente, se percebe em uma 

relação de exterioridade e domínio, e esse divórcio, durante algum tempo, só 

parecia haver provocado conseqüências drásticas em nível local. Somente agora 

seus efeitos globais foram percebidos. (LEROY, 2008, p. 6). 

A sociedade industrial tem uma visão de curto prazo da realidade, uma 

ótica unidimensional, utilitarista e economicista dentro da qual a natureza é apenas 

um meio para a produção de riquezas. Pensou-se, erroneamente, que as fontes de 

matéria-prima para alimentar os sistemas de produção seriam inesgotáveis. Sobre 

isso, diz Leroy (2008, p. 6): “[...] se o problema está na nossa relação com a 

natureza e no modelo de produção e de consumo capitalista, a solução é mudar os 

paradigmas filosóficos e econômicos”.  

A degradação socioambiental resulta da “exploração do trabalho pelo 

capital, dos países pobres pelos países ricos”, para Waldman, que vê na interação 

entre marxismo e ecologia os caminhos de “uma nova utopia, conjugando 

democracia, justiça social e ecologia” (1997, p. 58). Contrário aos programas de 

partidos populares que relacionam a qualidade de vida ao aumento do consumo, o 

socialismo por ele postulado afirma a dimensão do ser e não a do ter, endossada 

por Porto Gonçalves:  

 
Não basta simplesmente promover uma distribuição mais equitativa 
de riqueza, sem uma revolução cultural que redefina o conceito de 
riqueza. Não se trata de dar automóvel para todo mundo, pois isso 
significa socializar o congestionamento. (apud WALDMAN, 1997, p. 
58). 

 

Dias afirma que a corrida pelo consumo produz desigualdades profundas: 

 
Enquanto 20% da população mundial goza de bem-estar material 
sem precedentes, consumindo até 60 vezes mais do que os 20% 
mais pobres, amplia-se o fosso entre ricos e pobres e instala-se a 
insustentabilidade social, política, econômica e ecológica. Em 2001, 
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os 10% de ricos da Terra consomem 70% dos seus recursos. (DIAS, 
2002, p. 184). 

 

Os estudos de Pacala confirmam que os níveis de consumo moderno são 

excessivos e altamente desiguais, sendo o consumo dos ricos o principal 

responsável pelos males ambientais de nossos dias: 

 
[...] os 500 milhões de pessoas mais ricas do mundo 
(aproximadamente 7% da população mundial) são atualmente 
responsáveis por 50% das emissões globais de dióxido de carbono, 
enquanto os 3 bilhões mais pobres são responsáveis por apenas 6%. 
(apud ASSADOURIAN, 2010, p. 5).  

 

Com a intensificação da globalização, as práticas perdulárias 

insustentáveis dos países ricos, seus padrões de produção e consumo se 

expandiram. Assim, milhões de consumidores nos países em desenvolvimento têm 

padrões de consumo similares aos da classe média dos países desenvolvidos, pois 

o padrão civilizatório do desenvolvimento apenas aumenta a capacidade de 

consumir, ao invés de provocar mudanças no sentido de estabelecer um 

“compromisso com a equidade social (princípio ético de solidariedade 

intrageracional) e com a sustentabilidade (princípio ético da solidariedade 

intergeracional)” (DIAS, 2002, p. 119). 

Assim, somente uma revolução cultural com transformação generalizada 

dos padrões culturais dominantes, substituindo o consumismo por um novo 

arcabouço cultural centrado na sustentabilidade, evitaria o colapso da civilização 

humana. Os atuais padrões de consumo, além de insustentáveis, não são inatos à 

natureza humana; eles resultam da “orientação cultural que leva as pessoas a 

encontrar significado, satisfação e reconhecimento através daquilo que consomem”. 

Porém, transformar culturas é uma tarefa difícil, é mais que adotar novas tecnologias 

ou políticas governamentais, exige um “redirecionamento das principais instituições 

que dão corpo à cultura, a educação, empresas, governo e mídia, bem como dos 

movimentos sociais e tradições humanas arraigadas”, conforme Assadourian (2010, 

p. 3) que apresenta alguns números do consumo humano global: 

 
Só em 2008, pessoas no mundo todo compraram 68 milhões de 
veículos, 85 milhões de geladeiras, 297 milhões de computadores e 
1,2 bilhão de telefones móveis (celulares). [...] Entre 1950 e 2005, por 
exemplo, a produção de metais cresceu seis vezes, a de petróleo, 
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oito, e o consumo de gás natural, 14 vezes. No total, 60 bilhões de 
toneladas de recursos são hoje extraídas anualmente – cerca de 
50% a mais do que há apenas 30 anos. (2010, p. 4). 

 

Segundo Dias (2002, p. 185-186), a análise da Pegada Ecológica, um 

instrumento que calcula quanto de área produtiva natural é necessário para 

sustentar o consumo de recursos e a assimilação de resíduos de determinada 

população humana, permite estimar os recursos naturais necessários para sustentar 

uma dada população. Se considerarmos um cidadão norte-americano típico, o índice 

da pegada ecológica é de 4,5ha, cerca de três vezes mais que a área que lhe cabe 

na divisão global, assim, caso todos os habitantes da Terra vivessem como esse 

norte-americano típico, seriam necessários mais três planetas para sustentar a vida 

humana. Dados recentes mostram que a humanidade utiliza recursos e serviços 

equivalentes a 1,3 Terras (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 – Pegada Ecológica Global 
Fonte: (apud ASSADOURIAN, 2010, p. 5) 

 

No ano de 2000, foi solicitada, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, 

Kofi Annan, uma avaliação das conseqüências das mudanças nos ecossistemas 

sobre o bem-estar humano que pretendia, também, estabelecer bases científicas 

para subsidiar as ações necessárias para a conservação e o uso sustentável dos 

ecossistemas. O relatório deste estudo  Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AM) , 

que foi apresentado em 2005, tem seus dados comentados por Assadourian: 
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[...] aproximadamente 60% dos serviços providos por ecossistema – 
regulação do clima, abastecimento de água doce, tratamento de 
detritos, alimentos de pesqueiros e muitos outros serviços – estavam 
sendo degradados ou usados de modo não sustentável. 
(ASSADOURIAN, 2010, p. 4). 

 

A questão ambiental com intensidade e amplitude planetárias é uma 

problemática nova, contemporânea. Somente nas últimas décadas, a produção 

acadêmica centrou foco na temática ambiental, discutindo a utilização dos recursos 

naturais, a legitimidade da exploração da natureza e as relações entre sociedade e 

meio ambiente. (WALDMAN, 1997, p. 46), problemas que emergem de sistemas 

socioambientais complexos e cujas soluções exigem o conhecimento das relações 

sociedade-natureza e a adoção de novos conceitos e valores para a construção de 

outra racionalidade produtiva, baseada na sustentabilidade ecológica e na equidade 

social. (LEFF, 2002, p. 82). 

A relação entre tecnologia e política, centro da problemática ambiental, 

traz uma ambigüidade contemporânea, pois a técnica funciona como o perigo e, ao 

mesmo tempo, como o elemento de salvação da humanidade, uma ambigüidade 

que, como destaca Moraes (1994, p. 59; 61), está refletida no papel da 

Universidade, que produz o conhecimento e forma profissionais para uma prática 

dilapidadora do meio ambiente, assim como também produz tecnologias limpas, 

inovadoras para a conservação da qualidade ambiental, funcionando como um 

fórum de debates permanente, fundamental na promoção de transformações sociais 

necessárias à sustentabilidade.  

Moraes considera, ainda, o naturalismo, o tecnicismo e o romantismo 

como as principais posturas da comunidade científica frente à problemática 

ambiental. Na perspectiva naturalista, o ser humano, através de sua ação antrópica, 

é apenas um fator de desequilíbrio do meio, mas essa visão não contempla a 

dimensão social da questão ambiental que transcende o conceito de ação antrópica. 

a postura tecnicista defende uma razão técnica autônoma, a legitimidade da técnica, 

não considerando as implicações políticas de seu manejo e aplicação, como se a 

técnica fosse neutra, acima dos conflitos e disputas; quanto à visão romântica, ela 

se manifesta no preservacionismo radical para o qual a natureza possui um valor 

maior que o homem. (1994, p. 53-55). 
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A ressignificação da questão ambiental, revisando os significados que 

lhes foram atribuídos até recentemente, é defendida por Acselrad que afirma que a 

questão ambiental vem sendo discutida sempre a partir de dois sentidos distintos: 

 
[...] ora contracultural, ora utilitário. O primeiro constituiu um 
movimento de questionamento do estilo de vida que tem justificado o 
padrão dominante de apropriação do mundo material – consumismo 
dito fordista, industrialização químico-mecanizada da agricultura etc. 
O segundo, um sentido utilitário protagonizado inicialmente pelo 
Clube de Roma que, após trinta anos de crescimento econômico nos 
países capitalistas centrais, preocupava-se em assegurar a 
continuidade da acumulação do capital, economizando recursos em 
matéria e energia. (2005b, p. 219). 

 

Porém, para o economista Roegen, a Ecologia não se traduz em 

quantidades escassas, pois economizar os recursos apenas retarda o problema. É 

necessário refletir sobre a qualidade das relações sociais que fundam os usos do 

planeta, a apropriação da matéria e da energia: “[...] usamos os recursos planetários 

para produzir arados ou canhões?” (apud ACSELRAD, 2005b, p. 220). 

Para Sachs, a economia deve se ajustar à ecologia: “[...] as ciências 

naturais podem descrever o que é preciso para um mundo sustentável, mas 

compete às ciências sociais a articulação das estratégias de transição rumo a este 

caminho” (2002, p. 60). 

Sobre a rigorosa divisão das disciplinas acadêmicas, que se organizaram 

de modo que as ciências naturais lidam com estruturas materiais enquanto as 

ciências sociais tratam das estruturas sociais, do conjunto de regras de 

comportamento, afirma Capra (2002, p. 17), que ela não é mais possível: “[...] é 

essencial que se desenvolva uma estrutura conceitual unificada para a compreensão 

das estruturas materiais e sociais”, pois a internalização do saber ambiental nas 

diferentes disciplinas possibilita uma melhor compreensão das interações e 

processos – ecossistêmicos, geográficos, econômicos, culturais e sociais – que 

caracterizam as questões ambientais. Assim, é importante a capacidade de cada 

disciplina para apreender e resolver problemas ambientais concretos, também 

segundo Leff: 

 
Interessam em especial os avanços teóricos, metodológicos e 
técnicos que incorporam a economia, a ecologia, antropologia, a 
sociologia, a geografia, o urbanismo, o direito, a arquitetura, o 
planejamento etc. e suas contribuições na instrumentalização de 
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políticas alternativas de organização social e produtiva. (LEFF, 2002, 
p. 82). 

 

A gestão ambiental permeada pela dimensão filosófica, reflexo das 

diferentes percepções da relação do ser humano com a natureza e da “diversidade 

de entendimentos sobre o universo, o ser humano, os demais seres vivos e os 

elementos não vivos da natureza”, é a visão de Barbieri (2007, p. 27-28). 

Essa discussão resulta em diferentes posicionamentos e propostas de 

gestão ambiental que são agrupados em duas grandes vertentes, situadas em polos 

extremos: 

(1) posições antropocêntricas: a natureza é um instrumento dos seres 

humanos para a satisfação de suas necessidades, essenciais ou não. A ciência e a 

tecnologia têm capacidade para resolver os problemas ambientais e, assim, os 

recursos naturais podem ser usados à exaustão, enquanto a gestão ambiental deve 

se limitar a cumprir a legislação; 

(2) posições ecocêntricas: os elementos da natureza têm um valor 

intrínseco, independentemente de qualquer apreciação humana, prevalecendo a 

equidade biológica: nenhuma espécie é superior às demais e todos os seres vivos 

de um ecossistema são interdependentes. Os recursos do planeta são finitos, sua 

capacidade de carga e de absorção de poluentes tem limites e, assim, o crescimento 

econômico e o consumo humano devem se restringir à satisfação das necessidades 

básicas. Dessa visão, surgem propostas idílicas de retorno à vida campestre ou em 

comunidades fechadas, dentre outras. 

Uma postura intermediária é preconizada por Barbieri (2007, p. 29), 

através de uma abordagem socioambiental que reconheça o valor intrínseco da 

natureza, porém, admita o seu uso para a satisfação das necessidades humanas, 

presentes e futuras, e busque desenvolver sistemas de produção e consumo 

sustentáveis, respeitando as limitações do meio ambiente. A gestão ambiental 

proposta pelo autor tem alicerce em três critérios integrados de desempenho: a 

eficiência econômica, a equidade social e o respeito ao meio ambiente. 

Para Sachs1, a ética ambiental não substitui a ética das relações inter-

humanas e crescimento não significa desenvolvimento, que implica em 

                                                
1  Palestra proferida durante a mesa-redonda do ciclo de debates Cinco e Meia Ambiente, promovido 

pelo Ibama, no auditório deste Instituto, em Brasília, no dia 22 de agosto de 1995, tendo como 
convidado Marcel Bursztyn. 
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sustentabilidade social, ecológica e econômica, acrescentando, ainda, a 

sustentabilidade cultural – um desenvolvimento em harmonia com a cultura dos 

diferentes grupos ou povos – e a sustentabilidade espacial-territorial, que implica em 

uma redistribuição dos homens e suas atividades no Planeta. (1996, p. 10; 11; 21). 

 

CRESCIMENTO X DESENVOLVIMENTO 
IMPACTOS 

Econômicos Sociais Ecológicos 
Crescimento desordenado +   
Crescimento social benigno + +  
Crescimento ambientalmente sustentável +  + 
Desenvolvimento + + + 

Quadro 1 – Impactos dos padrões de crescimento e de desenvolvimento 
Fonte: Adaptado de Sachs, 2002 
 

Segundo Capra (2002, p. 17; 110; 238), os sistemas industriais, sua 

organização e tecnologia são a principal força de destruição do ambiente planetário 

e, em longo prazo, a principal ameaça à sobrevivência da humanidade. A construção 

da sociedade sustentável implica em transpor o abismo que se abriu entre as 

sociedades humanas e os sistemas ecologicamente sustentáveis da natureza. A 

sustentabilidade, então, pressupõe tecnologias e instituições sociais – estruturas 

materiais e sociais – que respeitem os princípios de organização da natureza que 

sustentam a teia da vida. Elege o autor seis princípios básicos de ecologia que 

podem direcionar a construção dessas comunidades: redes, ciclos, energia solar, 

alianças (parcerias), diversidade e equilíbrio dinâmico. 

As comunidades humanas sustentáveis devem ser moldadas segundo os 

ecossistemas naturais, de maneira que “seus modos de vida, negócios, economia, 

estruturas físicas e tecnologia não prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza 

de sustentar a vida”, para Capra (2002, p. 238), uma construção que implica em uma 

alfabetização ecológica (ecoliteracy) que possibilite a compreensão dos princípios de 

organização comuns a todos os sistemas vivos: 

 
[...] a sobrevivência da humanidade vai depender da nossa 
alfabetização ecológica – da nossa capacidade de compreender os 
princípios básicos de ecologia e viver de acordo com eles. Assim, a 
alfabetização ecológica, ou ‘eco-alfabetização’, precisa tornar-se uma 
qualificação sine qua non dos políticos, líderes empresarias e 
profissionais de todas as esferas, e deve ser, em todos os níveis, a 
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parte mais importante da educação – desde as escolas de primeiro e 
segundo grau até as faculdades, universidades e centros de 
extensão educacional de profissionais. (CAPRA, 2002, p. 238). 

 

A administração pública brasileira intensificou a implementação de 

políticas de meio ambiente a partir da promulgação da CF/88 cujo Artigo 225 atribui 

ao poder público e, também, à coletividade, a responsabilidade pela preservação e 

defesa do meio ambiente. Desde então, vem ocorrendo um processo crescente de 

incorporação da temática ambiental no âmbito estatal. O Estado tem, portanto, o 

papel estratégico de estimular e normatizar as inovações tecnológicas e sociais em 

direção à sustentabilidade, além da responsabilidade de induzir a adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, sobretudo, em 

suas próprias atividades. (QUINTAS, 2006; ROCHA, 2007). 

 

3.3  POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO AMBIENTAL: CHEGANDO AO OBJETO 

 

A gestão ambiental teve origem nas iniciativas governamentais, 

inicialmente, de caráter exclusivamente corretivo, fragmentadas, pontuais, pouco 

integradas e de baixa eficácia, para enfrentar problemas de escassez de recursos e, 

com a Revolução Industrial, os problemas decorrentes da poluição. Somente em 

1972, após a Conferência de Estocolmo, as questões ambientais passaram a ser 

tratadas de modo integrado e com uma abordagem preventiva. (BARBIERI, 2007, p. 

26-27). 

No Brasil, elas são muito relacionadas à conquista territorial, fenômeno 

que constitui a gênese e a identidade da sociedade brasileira cujo território foi 

ocupado de forma extensiva, do ponto de vista do espaço, e intensiva, sob a ótica 

dos recursos, no período colonial, quando os portugueses dominaram a natureza e 

as populações autóctones que foram subjugadas como mais um recurso da área. A 

idéia de construir o país exigiu um Estado forte e ativo na condução desse processo, 

com forte orientação geopolítica para garantir o domínio do território ficando o bem-

estar da população em segundo plano. As grandes áreas naturais ainda existentes 

mantêm viva a idéia da conquista e o patrimônio natural é visto como fator de 

atração de grandes investimentos internacionais, mediados pelo Estado. (MORAES, 

1994, p. 13). 



 
77 

O aparelho do Estado é o principal ator no processo de gestão ambiental, 

com poderes e obrigações estabelecidos na legislação para promover o 

ordenamento e o controle do uso dos recursos ambientais. Sua função mediadora 

envolve diversas ações, desde o licenciamento de empreendimentos, a criação de 

incentivos fiscais na área ambiental até a reparação e a prisão de indivíduos por 

dano ambiental. É o que diz Quintas: 

 
[o] poder público estabelece padrões de qualidade ambiental, avalia 
impactos ambientais, licencia e revisa atividades efetiva e 
potencialmente poluidoras, disciplina a ocupação do território e o uso 
de recursos naturais, cria e gerencia áreas protegidas, obriga a 
recuperação do dano ambiental pelo agente causador, promove o 
monitoramento, a fiscalização, a pesquisa, a educação ambiental e 
outras ações [...]. (2006, p. 30). 

 

A gestão ambiental não é neutra, pois suas decisões estabelecem quais 

atores da sociedade ficarão com os custos e/ou os benefícios das ações sobre o 

ambiente, sabendo-se que alguns atores sociais possuem maior poder econômico 

ou outorgado pela sociedade para decidir e intervir, de forma positiva ou negativa, 

na transformação do ambiente e da qualidade ambiental. Logo, é fundamental uma 

gestão ambiental participativa para avaliar, de forma transparente, os custos e 

benefícios, pois, as decisões tomadas: 

 
[...] nem sempre levam em conta os interesses e necessidades das 
diferentes camadas sociais direta ou indiretamente afetadas. As 
decisões tomadas podem representar benefícios para uns e 
prejuízos para outros. (QUINTAS, 2006, p. 31). 

 

A sua institucionalização é dificultada pela diversidade de sujeitos 

intervenientes no processo, pela multiplicidade de funções e por uma extrema 

variedade de atuação prática. A formação de profissionais para o setor também é 

difícil, pois, sendo o perfil do especialista em meio ambiente bem diversificado, 

devido à formação original em diferentes áreas, esses profissionais enfrentam 

preconceitos, barreiras metodológicas e corporativismo, o que dificulta o trabalho 

interdisciplinar. 

A administração pública, ao cumprir os objetivos decorrentes da 

legislação e os traçados no plano do governo no poder, deveria atuar de forma 

interdisciplinar, interprofissional e intersetorial, segundo Rech (2008, p. 15-16), pois 



 
78 

a falta de planejamento integrado pode resultar em impactos ambientais 

significativos, já que, muitas vezes, a gestão de projetos e de obras públicas 

seccionada em diferentes secretarias resulta em ações desencontradas e 

conflituosas ou, ainda, na superposição das ações, onerando os custos e 

comprometendo os recursos que poderiam ser otimizados. 

A ação paradoxal do Estado frente às questões ambientais é destacada 

por Moraes (1994, p. 57) quando diz que “parte de seu aparelho constitui os 

principais canais institucionais de defesa da qualidade do meio ambiente, outra parte 

constitui os principais agentes de degradação”. 

Segundo Wanderley e Raichelis (2001, p. 156-157), a formulação, 

implementação e a gestão de políticas públicas responde às necessidades sociais, 

incorporadas e processadas pelo Estado, em suas diferentes esferas de poder 

(federal, estadual e municipal), concretizando direitos sociais através da distribuição 

ou redistribuição de bens e serviços. Segundo Celina Souza, é um processo que 

busca: 

 
[...] colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação [...] e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações [...]. A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio 
em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 
plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 
resultados ou mudanças no mundo real. (2006, p. 26). 

 

Oliveira afirma que o planejamento de políticas públicas no Brasil dá 

excessiva ênfase ao tecnicismo, à burocracia de formulação e controle e às 

previsões dos economistas, quando deve ser: 

 
[...] um processo de decisão político-social que depende de 
informações precisas, transparência, ética, temperança, aceitação 
de visões diferentes e vontade de negociar e buscar soluções 
conjuntas que sejam aceitáveis para toda a sociedade, 
principalmente para as partes envolvidas, levando continuamente ao 
aprendizado. (2006, p. 273). 

 

Para Moraes (1994, p. 29), as políticas públicas são agrupadas em três 

grandes campos: políticas econômicas  cambial, financeira, tributária etc.; políticas 

sociais  educação, saúde, previdência etc.; e políticas territoriais  urbanização, 

regionalização, transportes etc. São as políticas territoriais que modulam o espaço 
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possibilitando novas espacializações produzidas pelas políticas econômicas e 

sociais. As políticas ambientais são modalidades de políticas territoriais. A gestão 

ambiental envolve a gestão do território, dos espaços construídos, fundos territoriais 

e espaços naturais.  

A gestão ambiental pública é a ação do governo no desenvolvimento de 

políticas públicas de meio ambiente. A amplitude da temática implica na criação de 

diversos instrumentos, visando solucionar as questões existentes ou minimizar seus 

efeitos e prevenir o surgimento de novos problemas. As políticas ambientais 

exprimem “o conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o poder 

público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o ambiente” (BARBIERI, 2007, 

p. 71). 

O planejamento e a execução de políticas ambientais implicam no diálogo 

entre diferentes interlocutores da área pública e privada, sendo fundamental a 

integração setorial e de níveis de governo. A atuação dos órgãos ambientais 

perpassa diferentes políticas públicas e devem funcionar como elementos de 

articulação e coordenação intersetorial da administração pública, pois a 

internalização do vetor ambiental na elaboração de planos, programas e ações, 

propicia um planejamento integrado. (MORAES, 1994, p. 2). 

A política ambiental é a internalização da dimensão ambiental nas várias 

políticas territoriais e implica na integração horizontal e vertical da administração 

pública, em um trabalho conjunto entre a União, os estados e os municípios. O 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), por exemplo, não é ação exclusiva do 

setor ambiental da administração pública, mas um plano de desenvolvimento 

regional. Assim, a gestão ambiental exige modelos institucionais descentralizados e 

implica em sólidas interfaces com a sociedade civil e os governos locais. (MORAES, 

1994, p. 24-25). 

Alguns instrumentos de gestão são implícitos, como uma lei de trânsito 

que, ao ordenar o trânsito de veículos em uma cidade, evita congestionamentos, 

tendo efeitos indiretos na melhoria da qualidade do ar, na redução do nível de 

emissão de ruídos e de utilização de combustíveis fósseis. Outros são explícitos, de 

política pública ambiental, de comando e controle ou de regulação direta, que 

objetivam conter a degradação ambiental, “[...] limitando ou condicionando o uso de 

bens, a realização de atividades e o exercício de liberdades individuais em benefício 

da sociedade como um todo”. Geralmente, esses instrumentos estabelecem padrões 
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ou níveis de concentração máximos aceitáveis de poluentes e são de três tipos: (1) 

de qualidade ambiental; (2) de emissão; e (3) de estágio tecnológico, segundo 

Barbieri (2007, p. 71-72). 

Os instrumentos econômicos da política ambiental influenciam a relação 

de pessoas e organizações com o meio ambiente através de benefícios ou, ainda, 

de custos adicionais para elas. Os instrumentos fiscais, tributos ou subsídios 

prevêem transferências de recursos entre agentes privados e setor público. Através 

dos subsídios, o Estado renuncia ou transfere receita em benefício dos agentes 

privados, para que esses reduzam seus níveis de degradação ambiental: são 

isenções, reduções, diferenciações de impostos ou financiamentos em condições 

especiais para estimular práticas sustentáveis, implementar projetos de controle e 

prevenção de poluição e substituição de tecnologias, dentre outros. (BARBIERI, 

2007, p. 75-76).  

Quando bem dimensionados, os subsídios são ferramentas importantes 

na promoção de padrões sustentáveis de aproveitamento dos recursos, mas Sachs 

vê a necessidade de um redirecionamento dessa política, pois “os subsídios aos 

combustíveis fósseis, energia nuclear, transporte rodoviário e pesca têm um efeito 

perverso devastador” (2002, p. 56). Também Brandsma e Eppel vêem equívocos 

nas políticas de subsídios, a exemplo daquelas referentes ao setor agrícola que, 

freqüentemente, estimulam práticas insustentáveis e não internalizam os custos 

ambientais. Myers estima que os subsídios equivocados destinados ao 

desenvolvimento não-sustentável atingem 600 bilhões de dólares por ano, valor 

suficiente para implantar a Agenda 21 no planeta. (apud DIAS, 2002, p. 120). 

A transferência da quota do Imposto de Circulação de Mercadorias e 

Serviços de Transportes (ICMS) para os municípios, que depende do arbítrio do 

poder do Estado, é um importante instrumento de gestão ambiental. No Brasil, um 

exemplo positivo nesse aspecto é o ICMS Ecológico que alguns estados 

implantaram a partir da década de 1990 e que vem transferindo recursos para 

municípios que desenvolvem ações de proteção e conservação ambiental. Em 

Minas Gerais, diante dos efeitos redistributivos, a lei do ICMS Ecológico foi chamada 

de “Lei Robin Hood”, pois aumentou em 56% a participação dos municípios mais 

pobres e reduziu em 8,5% a participação dos cinquenta mais ricos. Jatobá comenta 

a legislação do ICMS Ecológico de Minas Gerais: 
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[...] la Ley 12.040/95 se incluyó una ampla gama de incentivos no 
limitados a criterios estrictamente ambientales. La legislación 
estableció que un 0,5% de la cuota del ICMS asignada a los 
municipios que invirtieran en el tratamiento de desechos y aguas 
residuales. También se dispuso que las áreas de conservación 
destinarias de incentivos en los municipios podían ser privadas o 
públicas, federales, estatales y municipales. (JATOBÁ, 2005, p. 137). 

 

Esse é um instrumento que aumenta a competência dos municípios e a 

eficácia do gasto público, recompensando iniciativas que melhorem a qualidade de 

vida da comunidade local, resultando em impactos positivos: aumento do volume e 

qualidade do gasto em Meio Ambiente; benefícios institucionais como o 

fortalecimento e a modernização na gestão política ambiental de estados e 

municípios; criação e manutenção de Unidades de Conservação (UCs); proteção de 

mananciais de abastecimento de água; instalação e manutenção de sistemas de 

tratamento de esgotos, dentre outros. (JATOBÁ, 2005, p. 150; BARBIERI, 2007, p. 

105). 

Outra forma de subsídio são as isenções do Imposto Territorial Rural 

(ITR) para Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL) e 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) para a proteção dos ecossistemas, 

reconhecidas pelo órgão ambiental responsável. Nessas últimas, estão incluídas as 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), uma categoria do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), criadas com o objetivo 

de preservar áreas de importância ecológica ou paisagística, por iniciativa do 

proprietário, que solicita ao órgão ambiental o reconhecimento de parte ou do total 

do seu imóvel. Após a averbação em cartório, a RPPN é perpétua e a área não 

poderá ser usada para outros fins. (BARBIERI, 2007, p. 105). 

A legislação, estruturas de governo, instrumentos e mecanismos de 

gestão ambiental vêm sendo desenvolvidos e aperfeiçoados, paulatinamente, 

respondendo às crescentes demandas da sociedade. O movimento ambientalista 

brasileiro, de simples preocupações preservacionistas, evoluiu, incorporando 

conceitos e bandeiras mais abrangentes como qualidade de vida, desenvolvimento 

sustentável e gestão ambiental. 

O aparelho do Estado para a execução da política ambiental cresceu, 

institucionalmente, em uma progressiva estruturação, agregou órgãos afins, ampliou 

os campos de interesses, áreas de atuação, atribuições e competências. A gestão 
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ambiental é sediada basicamente no poder executivo, com estrutura cêntrica e ápice 

hierárquico na União. Os órgãos federais procuram atuar em cooperação com os 

demais níveis de governo, executando atividades diversas como pesquisa, 

planejamento, gerenciamento, controle, fiscalização, educação, dentre outras. 

Contudo, os órgãos ambientais estatais vêm mantendo uma postura restritiva, no 

campo do impedimento. É necessário mudar a ótica, agregar uma visão propositiva, 

apresentando soluções viáveis mais adequadas, procurando encontrar o ponto de 

equilíbrio entre a norma técnica e a justiça social. O ambientalmente correto 

acompanha os anseios da sociedade. (MORAES, 1994, p. 26; 31; 32). 

 
3.3.1  A Política Nacional de Meio Ambiente 

 

No Brasil, segundo Barbieri (2007, p. 97), o poder público somente 

começa a se preocupar com o meio ambiente a partir da década de 1930. As 

iniciativas anteriores não são consideradas de gestão ambiental propriamente dita, 

como a Carta Régia de 1542, que estabeleceu normas disciplinares para o corte de 

madeira, pois seu objetivo era apenas assegurar o monopólio das madeiras de 

tinturaria estabelecido por Portugal. Também a criação do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, em 1808, atualmente uma Fundação vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), resultou da necessidade de aclimatação de espécies exóticas para 

uso econômico ou paisagístico. 

Na década de 1930, o país foi dotado de instrumentos legais e de órgãos 

públicos relacionados ao meio ambiente, sendo estabelecidas normas relativas ao 

saneamento, à conservação e preservação do patrimônio natural, histórico e artístico 

e à solução de problemas provocados por secas e enchentes. Em 1934, foram 

promulgados o Código de Caça, o Código Florestal, o Código de Minas, além do 

Código das Águas, elaborado desde 1907, com a contribuição de Rui Barbosa, que 

sempre foi considerado um dos textos modelares do direito brasileiro e que vigorou 

até 1997, quando foi criada, pela Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Em 1937, foi criado o Parque Nacional de Itatiaia, o 

primeiro do Brasil.  

Vê-se, assim, que as políticas públicas dessa fase procuraram alcançar 

efeitos sobre os recursos naturais por meio de gestões setoriais (água, florestas, 

mineração etc.), com a criação de órgãos específicos, como o Departamento 
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Nacional de Recursos Minerais, Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica 

e outros. (BARBIERI, 2007, p. 98). 

Após a Conferência de Estocolmo, teve início uma nova fase na política 

pública ambiental brasileira sendo criada, em 1973, a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA), vinculada à Presidência da República. Nesse período, diversos 

estados também criaram suas agências ambientais especializadas, porém, ainda 

persistia a abordagem segmentada.  

Em 1981, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama), constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Espelhando-se no Sisnama, no âmbito estadual foram 

criados sistemas para integrar as ações ambientais de diferentes entidades públicas. 

Tenta-se, a partir daí, ver os problemas ambientais de forma generalizada e 

interdependente e mediante políticas integradas. (BARBIERI, 2007, p. 99-100). 

A CF/88 foi um marco na formulação da política ambiental brasileira, ao 

dedicar um capítulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre o governo e a 

sociedade a responsabilidade pela sua preservação e conservação dando impulso à 

criação de uma legislação voltada para essa questão (Apêndice A). Em 1989, foi 

criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) através da fusão de quatro 

instituições que trabalhavam na área ambiental: a SEMA, a Superintendência de 

Desenvolvimento da Borracha (SUDHEVEA), a Superintendência de 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF). O Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi criado somente em 1992 

com o objetivo de estruturar a política ambiental. (Anexo C). 

Em 2007, nasceu o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO) para dar um foco mais específico à conservação na gestão 

ambiental federal. O mais novo órgão ambiental do governo brasileiro tem a 

atribuição de realizar a gestão das Unidades de Conservação, propor a criação de 

novas áreas protegidas e desenvolver estratégias de conservação das espécies 

ameaçadas. 
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3.3.2  A Política de Meio Ambiente do Estado da Bahia 

 

A Bahia está na vanguarda da política ambiental brasileira. O Conselho 

Estadual de Proteção Ambiental, atual Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(CEPRAM), criado em 1973, é o mais antigo do país. Sua criação é um marco 

histórico na gestão ambiental e denota o contexto de pioneirismo que caracteriza a 

política ambiental baiana. É um órgão consultivo, normativo, deliberativo e recursal 

do Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais (SEARA) e sua 

finalidade é deliberar sobre “diretrizes, políticas, normas e padrões para a 

preservação e conservação dos recursos naturais”. A sua composição atual (quinze 

membros) é tripartite e paritária, com representações do poder público, das 

entidades ambientalistas e das organizações da sociedade civil. A Secretaria 

Executiva do CEPRAM é exercida pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). (IMA, 

2010a). 

Em 1987, foi criado o Centro de Recursos Ambientais (CRA), vinculado à 

então Seplantec. Na reforma administrativa de 2008, o CRA passou a se chamar 

Instituto do Meio Ambiente (IMA), uma autarquia vinculada à SEMA, que tem como 

finalidade executar a Política Estadual de Administração dos Recursos Ambientais 

instituída pela Lei Estadual n. 7.799/01. O IMA (2010b) tem a atribuição de promover 

“o desenvolvimento com qualidade ambiental, incorporando novas tecnologias e 

normas de defesa do meio ambiente” e assegurar a “conservação e preservação 

ambiental, exercendo o poder legal [...]”. 

Também em 1987, foi criada a Coordenação de Recursos Hídricos (CRH), 

vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação (SRHSH), 

que representou um avanço significativo na época, pois o setor passou a ter uma 

estrutura formal. A Bahia participou das primeiras discussões que antecederam a 

criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei Federal nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, contribuindo para sua formulação. Em 1989, a CRH 

subsidiou os deputados que elaboraram o capítulo V da Constituição do Estado da 

Bahia, dedicado à Política Hídrica e Mineral. (INGÁ, 2010). 

Em 1995, substituindo a CRH, foi criada, como órgão gestor de recursos 

hídricos, a Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) para implementar a então 

Política Estadual de Recursos Hídricos instituída pela Lei nº 6.855, de 12 de maio de 

1995. Nessa época, iniciou-se um processo de descentralização administrativa, com 
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a construção das Casas de Recursos Naturais, hoje Unidades Regionais (URs), 

proporcionando capilaridade à gestão desses recursos no Estado. A Bahia possui 

quatorze Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), instâncias colegiadas formadas 

por representantes do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil e 

possuem atribuição legal para discutir a situação dos mananciais, fortalecendo o 

caráter participativo e democrático da gestão das águas. (INGÁ, 2010). 

Em 1998, foi criado o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CONERH) como órgão deliberativo, normativo e de representação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, que foi reformulada em 2006, redefinindo os 

instrumentos da gestão estadual das águas e atualizando as competências da SRH. 

Também foi criado o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SEGRH). Na reforma administrativa de 2008, a SRH passou a se chamar Instituto 

de Gestão das Águas e Clima (Ingá), tendo sua área de atuação ampliada 

significativamente e introduzida “uma abordagem mais ágil e sistêmica, apoiada na 

valorização do elemento humano, para o enfrentamento das questões ambientais da 

Bahia”, assumindo, assim, a gestão e a execução da Política Estadual de Prevenção 

e Adaptação aos Efeitos das Mudanças Climáticas, com foco no combate à 

desertificação e passando a coordenar as ações de recuperação e conservação de 

matas ciliares e nascentes. O seu desafio é “ampliar e melhorar a disponibilidade 

hídrica do Estado, a partir de uma perspectiva múltipla, sustentável e, sobretudo 

participativa”. (INGÁ, 2010). 

Em 2009, a Lei n. 11.612, de 8 de outubro de 2009, reformulou mais uma 

vez a Política Estadual de Recursos Hídricos, aprofundando a perspectiva da eco-

sustentabilidade, destacando as formas de conservação, recondução das águas 

para o reuso, reciclagem e outras formas de tratamento de efluentes, focalizando, 

também, a redução dos níveis de poluição das águas por meio de ações preventivas 

permanentes. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), 

criada em 2002, teve, então o seu nome reduzido para Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA). (BAHIA, 2009), cuja finalidade é promover;  

 
[o] desenvolvimento sustentável do Estado da Bahia, formulando e 
implementando as políticas públicas voltadas para harmonizar a 
preservação, conservação e uso sustentável do meio ambiente, com 
respeito à diversidade étnico-racial-cultural e à justiça sócio-
ambiental [...]. (SEMA, 2010a). 
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Quando foi criada, em 2002, a antiga SEMARH agrupou órgãos que já 

atuavam na questão ambiental, mas que estavam distribuídos entre diferentes 

secretarias, como o antigo CRA e a Companhia de Engenharia Rural da Bahia 

(CERB), vinculados à então SEPLANTEC, o Departamento de Defesa Florestal 

(DDF), vinculado à Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), 

e a SRH, vinculada, na época, à SRHSH. Segundo o Ingá:  

 
A partir daí, o entendimento de que a sustentabilidade de qualquer 
empreendimento deve se basear no equilíbrio entre os componentes 
ambientais, sociais e econômicos passou a ser principal diretriz da 
política ambiental baiana. 

 

A criação da SEMARH foi decisiva para dar consistência e unidade às 

políticas públicas ambientais, pois a sua estruturação possibilitou uma maior sinergia 

entre os órgãos da área ambiental que conservam suas atribuições e o foco de 

política pública direcionados para objetivos complementares. Reuniu também as 

Unidades de Conservação estaduais, as Áreas de Proteção Ambiental, parques e 

reservas cuja administração estava dispersa em diversos órgãos e secretarias 

(SEMA, 2010b). O Apêndice B apresenta a legislação ambiental estadual mais 

importante e o Anexo D o Organograma da SEMA. 

 

3.4  GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

 

As empresas começaram a planejar e desenvolver modelos, instrumentos 

e sistemas de gestão ambiental, inicialmente, para cumprir as exigências impostas 

pela legislação; posteriormente, as iniciativas voluntárias adotadas visaram 

aumentar a competitividade no mercado e atender ao próprio consumidor, que 

demonstrou preferir produtos ecologicamente corretos, o que exigiu uma nova 

postura de empresários e administradores. A partir daí, a maioria das grandes 

empresas criou setores específicos para promover a responsabilidade 

socioambiental, incorporando a variável ambiental nas suas decisões, concepções 

administrativas e tecnológicas. 

Em vez de ser o problema, as empresas devem fazer parte das soluções, 

acredita Barbieri, para quem a gestão ambiental compreende as iniciativas voltadas 

para a solução de um determinado problema ambiental, 
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[...] as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais 
como, planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras 
realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio 
ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas 
causados pelas ações humanas, quer evitando que eles surjam. 
(BARBIERI, 2007, p. 25). 

 

A sua implementação possibilita às empresas uma maior geração de 

renda e riqueza, minimizando os impactos ambientais adversos e maximizando os 

benefícios e suas propostas possuem pelo menos três dimensões.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Gestão ambiental empresarial: Influências 
Fonte: Barbieri, 2007, p. 113 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3  Dimensões da Gestão Ambiental 
Fonte: Barbieri, 2007, p. 27 
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Na Figura 3, cada eixo indica uma dessas dimensões: 

 
(1) a dimensão espacial que concerne a área na qual espera-se que 
as ações de gestão tenham eficácia; (2) a dimensão temática que 
delimita as questões ambientais às quais as ações humanas se 
destinam; e (3) a dimensão institucional relativas aos agentes que 
tomaram as iniciativas de gestão. (BARBIERI, 2007, p. 27). 

 

No Brasil, os instrumentos de gestão ambiental começaram a se 

materializar nas políticas públicas com a Lei n. 6.938/1981, da Política Nacional de 

Meio Ambiente que, no Artigo 9°, estabelece treze instrumentos de gestão (Anexo 

E), que são meios ou ferramentas que as empresas podem utilizar para alcançar 

objetivos ambientais, tais como: auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida, 

estudos de impactos ambientais, sistemas de gestão ambiental, relatórios 

ambientais, rotulagem ambiental, gerenciamento de riscos ambientais, educação 

ambiental, dentre outros. 

Alguns instrumentos de gestão ambiental também são de política pública, 

como os Estudos de Impactos Ambientais (EIA), os Relatórios de Impactos 

Ambientais (RIMA) e as auditorias ambientais. Outros são específicos para 

determinado modelo de gestão. Aqueles de caráter horizontal, como os Sistemas de 

Gestão Ambiental (SGAs), podem ser aplicados em qualquer empresa, 

independentemente do porte e setor de atuação. Determinados instrumentos de 

gestão se aplicam diretamente aos produtos, como a rotulagem ambiental e a 

avaliação do ciclo de vida. (BARBIERI, 2007, p. 149). 

As empresas, conforme sua atuação em relação aos problemas 

ambientais decorrentes de suas atividades, podem desenvolver três diferentes 

abordagens, que constituem etapas de um processo gradual de implementação de 

práticas de gestão ambiental: o controle da poluição, a prevenção da poluição e a 

inclusão do meio ambiente como estratégia empresarial. (BARBIERI, 2007, p. 118). 

Moura (2007, p. 30) destaca a evolução da postura empresarial frente às demandas 

ambientais. (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Evolução da Gestão Ambiental nas empresas 
Fonte: Moura, 2007, p. 30 
 

Na análise desse quadro, percebe-se que as empresas vêm 

desenvolvendo um processo crescente de adoção de instrumentos e práticas de 

gestão, avanços que resultam da mobilização da sociedade em torno das questões 

ambientais e dos avanços tecnológicos e pesquisas na área. Alguns acontecimentos 

específicos delimitam essas fases, a exemplo de acidentes e catástrofes ambientais 
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ou grandes eventos internacionais promovidos para o debate dessas questões os 

quais, baseados em novos estudos e tecnologias, estabelecem marcos regulatórios, 

princípios, estratégias, acordos, dentre outros. 

As décadas de 1970 e 1980 se caracterizaram pelo cunho legalista, 

saindo o direito fortalecido como ferramenta de regulação social. A legislação 

ambiental resultou das pressões da sociedade sobre os agentes estatais para a 

solução dos problemas relativos ao meio ambiente, uma temática que entrou 

definitivamente na agenda política, intensificando a criação de leis, regulamentando 

as atividades das organizações, públicas e privadas, que, na fase anterior aos anos 

1970, ignoravam os danos ambientais resultantes da sua produção. (MOURA, 2007, 

p. 31). 

Nesse período, as empresas desenvolveram uma gestão ambiental 

passiva, implementando apenas práticas de controle da poluição nos processos 

produtivos (end-of-pipe control) e adotando somente os instrumentos de gestão 

ambiental necessários para evitar a paralisação de suas atividades ou o recebimento 

de multas, por não atuar em conformidade com os procedimentos e padrões legais. 

(BARBIERI, 2007, p. 118; MOURA, 2007, 35). 

Porém, grandes acidentes ambientais elevaram os gastos de diversas 

empresas em indenizações, recuperação dos ambientes danificados e ações para 

mitigação e/ou controle dos danos provocados. As empresas vinculadas a acidentes 

ambientais também tiveram sua imagem afetada negativamente e suas ações 

chegaram a baixar nas bolsas de valores. Esse quadro induziu a uma mudança de 

postura daquelas com maior potencial poluidor, que desenvolveram e 

implementaram instrumentos de gestão ambiental proativa, reduzindo o risco de 

incidentes e acidentes. (BARATA et al., 2007, p. 166). 

Na prevenção da poluição, a empresa atua sobre os produtos e 

processos produtivos para prevenir a geração de resíduos através de uma produção 

mais eficiente, poupadora de materiais e energia, em diferentes fases do processo e 

na comercialização. Aquela que desenvolve uma abordagem estratégica, além das 

práticas de controle e prevenção da poluição, neutraliza as ameaças e diminui os 

riscos de gerar passivos ambientais  multas, indenizações e recuperação de áreas 

degradadas , que comprometem a rentabilidade dos negócios, além de que, 

cresce, a cada dia, o mercado de consumidores que priorizam os produtos e 

serviços ecologicamente corretos e socialmente mais justos, fatores que 
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impulsionam o tratamento estratégico das questões ambientais. (BARBIERI, 2007, p. 

122; 125). 

As inovações tecnológicas, os avanços no campo da ciência e tecnologia, 

possibilitam o surgimento de novos produtos e processos menos poluentes e mais 

eficientes na utilização dos recursos naturais. A incorporação dessas inovações traz 

vantagens econômicas como a redução dos custos, maior competitividade, abertura 

de novos mercados e a diminuição dos riscos de ônus referentes a punições por 

acidentes e não-conformidades. 

Muitas iniciativas empresariais de auto-regulação buscam alicerçar seus 

processos em normas internacionais de padronização e, através de acordos 

voluntários, as organizações vêm se comprometendo a realizar ações para melhorar 

o seu desempenho ambiental pois, no mercado globalizado, a sustentabilidade 

ambiental aumenta a competitividade das empresas.  

A primeira norma sobre SGA, a BS 7750, foi criada, em 1992, pelo British 

Standards Institution (BSI). Diante da necessidade de harmonizar globalmente os 

procedimentos de gestão ambiental empresarial, sem privilegiar determinados 

setores ou países, a International Standard Organization (ISO) desenvolveu em 

1996 e revisou em 2004 as ISO 14001 e ISO 14004, um conjunto de normas e 

diretrizes de gestão ambiental que visam aumentar o desempenho e a 

responsabilidade ambiental das empresas. (BARBIERI, 2007, p. 93; 158; 168; 

BARATA et al., 2007, p. 167). 

A norma ISO 14001 oferece o escopo de um plano estratégico para a 

gestão ambiental de uma empresa, estabelece um roteiro com os procedimentos 

gerenciais para implantação e certificação de um SGA, abrangendo os princípios 

norteadores da política ambiental da empresa, o planejamento e a implementação 

das ações, os prazos e os recursos necessários para sua operacionalização, os 

instrumentos de avaliação da eficiência e eficácia das ações implementadas e a 

correção de rumos, quando necessário. A certificação respeita as especificidades 

setoriais, geográficas, culturais e econômicas das diversas organizações. A norma 

estabelece, ainda, a necessidade de envolvimento da alta direção da organização 

em uma busca contínua de aperfeiçoar seu desempenho ambiental. (BARATA et al., 

2007, p. 167). 

A adequação ambiental dos processos e produtos é um diferencial 

importante para as organizações obterem vantagens competitivas no mercado. 
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Assim, a certificação ISO 14001 possibilita o fluxo de informações transparentes 

sobre os procedimentos de gestão ambiental nas empresas, assegurando às partes 

interessadas – clientes, fornecedores, acionistas, funcionários, comunidade, governo 

e ONG’s, dentre outras – que a empresa desenvolve práticas gerenciais que 

mantêm e melhoram seu desempenho ambiental, segundo Pombo e Magrini. Os 

padrões para a obtenção do certificado se baseiam em três áreas principais, de 

acordo com Stevenson: (a) Gerenciamento – desenvolvimento de sistemas de 

gerenciamento e integração voltados para responsabilidade ambiental; (b) 

Operações – consumo de recursos naturais e energia; e (c) Sistemas ambientais – 

mensuração, avaliação e gerenciamento de emissões, efluentes e outros fluxos de 

resíduos. (TARRENTO; JOAQUIM JUNIOR, 2010, p. 87). 

A importância da norma ISO 14001 é atestada pela quantidade e 

diversidade de empresas certificadas no mundo. Até 2006, 130.042 empresas 

tinham obtido certificação. Também no Brasil, a maioria dos modelos de gestão 

ambiental é estruturada e concebida a partir das normas brasileiras (NBR) ISO 

14001 e ISO 14004. O país se destaca como líder da América do Sul, com 2.447 

empresas certificadas até 2006. O estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 

810 empresas certificadas. A Bahia fica em quinto lugar, com 84 certificações. 

Porém, observa-se em todos os estados brasileiros, um decréscimo anual no 

número de certificados emitidos. (Anexo F). Outro dado chama a atenção: de todas 

as empresas certificadas no Brasil apenas uma é da administração pública, segundo 

o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) 

(2010). (Anexo G). 

A implantação da norma ISO 14001 exige mudanças culturais nas 

organizações, no que diz respeito às ações de preservação e sustentabilidade 

ambiental. Para Oliveira et al. (apud TARRENTO; JOAQUIM JUNIOR, 2010, p. 90), 

a resistência a essas mudanças é a principal dificuldade na implantação de novos 

sistemas de gestão ambiental. Entretanto, afirmando que a principal dificuldade das 

pequenas empresas é financeira, dizem Pombo e Magrini: 

 
[...] os custos da consultoria de implantação, dos investimentos na 
adequação de equipamentos e processos produtivos, do contrato 
com a empresa certificadora, das auditorias de supervisão do SGA e 
da manutenção do sistema, representam empecilhos consideráveis. 
(apud TARRENTO; JOAQUIM JUNIOR, 2010, p. 91). 
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Uma pesquisa entre as empresas brasileiras concluiu que a certificação 

pela NBR ISO 14000 trouxe benefícios na capacitação para a redução do consumo 

específico (água, energia e matéria-prima), redução de geração de poluição 

(resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas) e redução de 

acidentes ambientais. (GAVRONSKI apud TARRENTO; JOAQUIM JUNIOR, 2010, p. 

91). 

Muitas vezes, há uma conjugação com o ciclo Plan-DO-Check-Act 

(PDCA), metodologia básica para elaboração de planos de trabalhos, em qualquer 

área, tendo em vista a melhoria permanente dos padrões de desempenho e 

qualidade, pois, quando certo padrão é alcançado, se torna objeto de novos estudos 

e o ciclo se repete para mantê-lo ou superá-lo (Figura 4).  

O ciclo PDCA, brevemente descrito a seguir, envolve: 

 Planejar (PLAN): estabelecimento dos objetivos e processos 

necessários tendo em vista a política ambiental da organização; 

 Executar (DO): implementação dos processos; 

 Verificar (CHECK): monitoramento e medição dos processos em 

conformidade objetivos, metas, requisitos legais e outros e relato dos resultados; e 

 Agir (ACTION): execução de ações para atingir os objetivos e 

melhorar continuamente. (ABNT, 1997a; 1997b; BARBIERI, 2007, p. 133). 
 

 

 
Figura 4  Ciclo PDCA genérico 
Fonte: Barbieri, 2007, p. 134 
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O que é uma organização sustentável? Quais são os níveis aceitáveis de 

desempenho ambiental e social? A resposta a essas perguntas é o que vem 

buscando a gestão ambiental. Para Capra, as organizações devem ser concebidas 

como sistemas vivos, como redes não-lineares complexas, o que 

 
[...] nos permitirá projetar organizações empresariais ecologicamente 
sustentáveis, uma vez que os princípios de organização dos 
ecossistemas – que são a base da sustentabilidade – são idênticos 
aos princípios de organização de todos os sistemas vivos. (2002, p. 
112-3).  

 

Esse é um dos maiores desafios da nossa época e, nesse sentido, a 

teoria da administração incorporou novos e importantes conceitos como 

administração do conhecimento, capital intelectual e aprendizado das organizações. 

(CAPRA, 2002, p. 113). 

A ISO 14001 é já um caminho de melhoria contínua do desempenho 

ambiental, porém são necessárias ferramentas mais precisas de avaliação, pois, 

geralmente, a avaliação ambiental praticada pelas empresas atesta apenas a 

conformidade com a legislação e as normas ambientais e, como informa Dias (2002, 

p. 184), instrumentos como a Educação Ambiental, a Legislação Ambiental, a 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o Licenciamento Ambiental (LA), a criação de 

Unidades de Conservação, as certificações e outros mecanismos de Gestão 

Ambiental têm mostrado resultados tímidos na melhoria dos indicadores de 

qualidade ambiental. 

Agências públicas, em diferentes níveis, estão envolvidas na criação de 

indicadores; a ONU e o Banco Mundial desenvolveram conjuntos de indicadores 

ambientais, que são ferramentas essenciais na gestão e avaliação ambiental, para 

uso voluntário pelos países e, em breve, os indicadores de sustentabilidade atingirão 

a mesma maturidade e confiabilidade dos indicadores econômicos e sociais. 

(RAMOS apud NOGUEIRO, 2008, p. 30).  

A adaptação e o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental para 

as organizações públicas é um grande desafio, porque estas, além das mesmas 

dificuldades já citadas para as empresas privadas, como os custos iniciais de 

implantação de um SGA e a resistência das equipes de trabalho às mudanças de 

cultura, enfrentam outras dificuldades como: 
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 procedimentos burocráticos que emperram a administração; 

 constantes reformas administrativas que reestruturam o aparelho do 

Estado; 

 alta rotatividade de funcionários e gestores; e 

 freqüentes mudanças e redirecionamentos nas políticas públicas; 

 

3.5  GESTÃO AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ADENTRANDO O 

OBJETO 

 

A gestão ambiental pública é recomendada no Capítulo IV da Agenda 21 

que propõe o “estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões 

insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e 

estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de 

consumo”. O Princípio 8 da Declaração do Rio/92 sinaliza que “os Estados devem 

reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover 

políticas demográficas adequadas”. Também a Declaração de Johannesburgo 

institui a “adoção do consumo sustentável como princípio basilar do 

desenvolvimento sustentável”, segundo a Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental (SAIC) do MMA.  

Sendo a Administração Pública grande consumidora e usuária de 

recursos naturais, o Governo tem o papel estratégico de promover e indicar novos 

padrões de produção e de consumo, devendo ser exemplar na redução dos 

impactos socioambientais negativos resultantes de suas atividades. A inserção de 

critérios ambientais nos investimentos, nas compras e na contratação de serviços, o 

uso racional dos bens públicos, a gestão adequada dos resíduos gerados e dos 

recursos naturais utilizados levam à redução do gasto institucional, à melhoria da 

qualidade de vida no ambiente de trabalho e à conservação do meio ambiente. 

O setor público elabora políticas para os cidadãos que podem ter 

impactos ambientais significativos (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5 – Impactos ambientais da administração pública 
Fonte: BRASIL, 2007b, p. 28 
 

Diversas instituições públicas de todo o país vêm encarando o desafio de 

implementar ações de gestão ambiental. Muitas experiências desenvolvidas são 

exitosas. Martins (2008, p. 48) considera a experiência do Tribunal Regional Federal 

(TRF), da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, como o melhor exemplo, com ações 

mais diversificadas e consolidadas de gestão ambiental no Poder Judiciário do 

Brasil. É Prestes (2007) quem descreve os trabalhos realizados pelo TRF: 

 
Foi iniciada uma série de atividades, tais como: adequado 
gerenciamento para a descontaminação das lâmpadas fluorescentes 
e orientação quanto ao seu uso; diminuição da utilização de pilhas e 
baterias; descarte correto de óleos, filtros de ar condicionado, 
resíduos ambulatoriais; racionalização do uso de energia elétrica e 
de água; combate ao desperdício e incentivo ao reaproveitamento de 
mobiliário e material de expediente; estudo de qualidade do ar de 
interiores; adoção de materiais ecoeficientes nas compras; 
orientação no programa de integração dos novos servidores e 
estagiários sobre os procedimentos adotados para a preservação 
ambiental; etc. 
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Figura 6 – Síntese dos principais fluxos de entrada, processo e fluxos de saída na 
administração do CAB 
Fonte: adaptado Ramos (apud NOGUEIRO, 2008) 

 

No Legislativo, uma experiência que vem obtendo sucesso é o programa 

de gestão ambiental da Câmara dos Deputados, o EcoCâmara. O Programa, 

executado pelo Núcleo de Gestão Ambiental (NGA), conta com o apoio da alta 

direção da Casa para promover ações administrativas sustentáveis, funcionando 

como órgão planejador e gestor da política ambiental da Câmara dos Deputados. 

Para Falqueto, esse é o melhor programa de gestão ambiental da esfera pública, 

que pode servir de modelo para outras instituições. A autora comenta os ganhos 

obtidos pela Câmara após a adoção de práticas de gestão socioambiental: 

 
[...] a principal vantagem que a Câmara passou a ter foi o 
fortalecimento da sua imagem. Manter uma imagem positiva 
enquanto uma instituição ambientalmente responsável fortaleceu a 
credibilidade da Casa, tanto para a opinião pública quanto para seus 
próprios funcionários. [...] conseguiu reduzir o efeito negativo de suas 
próprias ações e também passou a ser reconhecida como um 
referencial em gestão ambiental na administração pública. [...] é 
inegável o ganho em fortalecimento de imagem que a entidade 
obteve através dos resultados alcançados pelo EcoCâmara. (2007, p. 
64). 

 

A maioria dos projetos de gestão ambiental na administração pública 

propõe a sustentabilidade/ecoeficiência a partir das seguintes categorias: 

 consumo, principalmente de água e energia; 

 compras e licitações; 
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 arquitetura, construção civil e gestão predial; 

 destino adequado dos resíduos; e 

 educação ambiental dos servidores. 

O Estado é um poderoso agente econômico e empreendedor, por 

movimentar um volume vultoso de recursos públicos e consumir uma grande 

quantidade de recursos naturais cuja forma de aplicação resulta em externalidades 

positivas ou negativas sobre o meio ambiente. (COMISSÃO..., 2005, p. 5; SAEB, 

2010). No Brasil, as compras públicas representam 10% do PIB, enquanto na 

Comunidade Européia esse índice sobe para 16% (Gráfico 4).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4 – Percentual do PIB das compras públicas de alguns países 
Fonte: OCDE, 1997 (apud FALQUETO, 2007) 

 

As compras sustentáveis poderão se tornar um importante instrumento de 

gestão ambiental na administração pública que pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável utilizando o seu poder de compra, optando por bens e 

serviços ecologicamente corretos que respeitem o ambiente. A licitação sustentável 

estimula novas formas de produção e induz práticas sustentáveis no mercado 

consumidor porque, ao criar a demanda, viabiliza a produção.  

No Brasil, vem ocorrendo a aquisição progressiva de bens, serviços ou 

obras de acordo com critérios estabelecidos por licitações sustentáveis. Na Bahia, 

uma recente parceria entre a SAEB e a associação internacional Local Governments 

for Sustainability  Governos Locais pela Sustentabilidade  (ICLEI) tem a 

expectativa de incluir critérios ambientais, sociais e econômicos nas aquisições 



 
99 

governamentais. Dessa parceria já resultou o seminário “O poder de compra do 

Estado em prol da sustentabilidade”, realizado em 2010. (SAEB, 2010a). 

As compras públicas sustentáveis estimulam a ampliação do mercado de 

recicláveis e o investimento em tecnologias alternativas, incentivando a mudança 

nos padrões de consumo e a preservação do meio ambiente. No Sistema de 

Registro de Preços do Governo do Estado são disponibilizados 14 itens 

confeccionados em material reciclável tais como papel A4, capa de processo, 

etiqueta, envelope, bloco de papel e agenda, dentre outros, segundo a SUCAB 

(s.d.). 

A Comissão Européia ressalta que os contratos públicos ecológicos 

abrangem áreas como: 

 
[...] a aquisição de computadores e edifícios energeticamente 
eficientes, equipamento de escritório feito de madeira sustentável do 
ponto de vista ambiental, papel reciclável, automóveis movidos a 
electricidade, transportes públicos respeitadores do ambiente, 
alimentos biológicos em cantinas, electricidade produzida por fontes 
de energia renováveis, sistemas de ar condicionado de acordo com 
as soluções ambientais tecnologicamente mais evoluídas. (2005, p. 
5). 

 

3.5.1  Agenda Ambiental na Administração Pública  A3P 

 

Boa parte dos programas de gestão ambiental nos órgãos públicos são 

frutos da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criada em 1999, no 

âmbito do MMA, na gestão de José Sarney Filho, que propõe a inserção de critérios 

ambientais na administração pública, 

 
[...] por meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos 
recursos naturais e dos bens públicos, o manejo adequado e a 
diminuição do volume de resíduos gerados, ações de licitação 
sustentável/compras verdes e ainda ao processo de formação 
continuada dos servidores públicos.  

 

O programa mobiliza os gestores públicos para repensar a sua atuação 

pessoal e profissional e incorporar princípios e critérios de gestão ambiental em suas 

atividades cotidianas. É uma ação voluntária, “um convite ao engajamento individual 

e coletivo para a mudança de hábitos e a difusão da ação, visando à construção de 

uma nova cultura institucional” (MMA, 2007b, p. 7). 
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A A3P foi premiada pela Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), em 2002, na categoria meio ambiente como “o melhor dos exemplos”, 

em reconhecimento à importância do programa e aos resultados positivos obtidos, 

tornando-se referência de sustentabilidade socioambiental das atividades públicas. 

Suas ações foram reforçadas pelo Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que 

instituiu a separação dos resíduos recicláveis nos órgãos da Administração Pública e 

sua destinação para as cooperativas de catadores de lixo. Essa medida, além dos 

benefícios ambientais, proporcionou a geração de emprego e renda, valorizou os 

catadores e estimulou o associativismo entre eles. (BRASIL, 2007b, p. 6). 

Implementada pelo Departamento de Cidadania e Responsabilidade 

Socioambiental (DCRS), da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental (SAIC), a Rede A3P conta com 350 participantes funcionando como: 

 
[...] um canal de comunicação permanente entre o MMA e os órgãos 
públicos. Tem por objetivo promover o intercâmbio técnico, difundir 
informações ambientais, sistematizar dados e informações sobre o 
desempenho ambiental dos órgãos, incentivar e promover programas 
de formação e mudanças organizacionais e permitir a troca de 
experiências. (BRASIL, 2007b, p. 10). 

 

A A3P já promoveu quatro fóruns de Gestão Ambiental na Administração 

Pública reunindo as comissões gestoras das instituições parceiras (Quadro 3). São 

eventos nos quais ocorre a troca de experiências exitosas, debates sobre a 

formulação, execução e avaliação de políticas de gestão ambiental para a 

administração pública e são, também, discutidos os indicadores para monitoramento 

do desempenho ambiental dos órgãos públicos. (Figura 7). 

 

FÓRUM DATA PARTICIPANTES TEMÁTICA 
I 23/06/2005 180 Licitação sustentável 
II 04/09/2006 250  

III 28/08/2008  Construção sustentável/Sustentabilidade das 
edificações públicas/Eficiência energética 

IV 1º/12/2009 260 Produção e Consumo sustentável 

Quadro 3 – Fóruns de Gestão Ambiental na Administração Pública 
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Figura 7 – Critérios para um melhor desempenho ambiental da administração pública 
Fonte: BRASIL, 2007b, p. 29 

 

O Programa concebeu alguns materiais educativos, dentre os quais um 

manual e um vídeo institucional. Outros instrumentos de comunicação e divulgação 

também são encontrados no site do MMA, incluindo legislação, textos e 

apresentações nos fóruns. A A3P vem se projetando como a agenda de 

Responsabilidade Socioambiental (RSA) do Governo. (BRASIL, s.d., p. 10). 

No âmbito do MMA, vêm sendo monitorados o consumo de água, energia, 

papel e copos descartáveis, o volume de resíduos, a durabilidade e toxicidade de 

bens e insumos e a reutilização de papel A4. Para a manutenção da frota oficial de 

veículo, foram estabelecidos critérios visando a redução dos desperdícios e da 

poluição, como economia de combustível, maior durabilidade das peças, economia 

com oficinas, melhor dirigibilidade e desempenho do veículo, redução de emissão de 

poluentes na atmosfera, redução da poluição sonora e regularização dos postos de 

abastecimento. 

A A3P instituiu, em 2009, o “Prêmio Melhores Práticas”, que reconhece o 

mérito e dá maior visibilidade às ações bem-sucedidas de cunho socioambiental, 

desenvolvidas pelos órgãos e instituições parceiras. A grande repercussão e 
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receptividade do Prêmio, afirmou sua importância no estímulo ao desenvolvimento 

de práticas sustentáveis nos órgãos e instituições da administração pública por 

identificar as iniciativas que produzem resultados satisfatórios na melhoria da 

qualidade ambiental do serviço público, promovendo a multiplicação dessas 

experiências. Para a segunda edição, em 2010, as iniciativas foram agrupadas em 

três categorias conforme o foco prioritário: Gestão de Resíduos; Uso Sustentável 

dos Recursos Naturais  Melhor Gestão da Água e Melhor Gestão de Energia; e 

Inovação na Gestão Pública. (BRASIL, 2009, p. 98). 

Somente no final de 2010, durante o seminário “O poder de compra do 

Estado em prol da sustentabilidade”, realizado pelo Governo do Estado, por 

intermédio das secretarias da Administração (Saeb) e do Meio Ambiente (Sema), o 

governo da Bahia aderiu formalmente à A3P. O Secretário da Administração, Manoel 

Vitório, ao assinar o termo de adesão, juntamente com o Secretário Estadual do 

Meio Ambiente, Eugênio Spengler, e o representante do MMA, Geraldo Vitor de 

Abreu, destacou a importância da utilização de critérios de sustentabilidade nas 

compras governamentais: “Ao buscar mecanismos para controlar o gasto público, 

nos deparamos com a Agenda Ambiental e percebemos que este era um caminho 

sem volta e que nos impunha, como gestores públicos, novos desafios”, explicou. 
(FUNDAÇÃO..., 2010). 
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4  O CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA – CAB 
 

Na Bahia, a administração pública e o planejamento urbano remontam à 

fundação da cidade de Salvador: das caravelas ao CAB são quase cinco séculos. 

Em 1549, Tomé de Souza, cumprindo ordens expressas do Rei de 

Portugal, atracou suas naus no Porto da Barra e com a planta da cidade em mãos 

foi em busca do melhor local para construir a futura sede do Governo Geral da 

Colônia. Segundo Kertész, a função militar e administrativa determinou a escolha do 

local da futura cidade. A Baía de Todos os Santos atendeu plenamente a esses 

propósitos, por ocupar posição estratégica, praticamente, no meio de um extenso 

litoral, sendo tão vasta que “poderia abrigar todas as esquadras do mundo”. (1974a, 

p. 336). Também para Thales de Azevedo, a função militar definiu a escolha do local 

de povoamento: 

 
[...] o sítio escolhido, a meia légua do ponto de desembarque, era 
uma colina debruçada a pique sobre o mar, onde havia bom porto, e 
varadouro para as naus, bons ares, abundância de águas e defesas 
naturais do lado da terra, Dos locais visitados era, indubitavelmente, 
o melhor para defender-se [...]. (1955, p. 136). 

 

A construção da cidade-fortaleza é descrita por Milton Santos:  

 
A colina serviu a Tomé de Souza para edificar, em 12 meses, a sua 
cidadela de casas de sopapo, cobertas de palha, que ele cercou de 
muros também de taipa. Fora das muralhas foram dadas concessões 
de terras às ordens religiosas. (1959, p. 36). 

 

Salvador foi capital da Colônia e do Vice-Reinado por mais de dois 

séculos e meio, mantendo a posição de maior aglomeração urbana do país durante 

cerca de trezentos anos. Em 1792, sua população era de 120.000 habitantes. 
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Segundo Kertész (1974a, p. 336), o relevo acidentado dos terrenos determinou a 

expansão urbana, tendo a população ocupado as cristas dos morros, deixando os 

vales abandonados. Salvador, segundo Mattoso, ora viveu períodos de opulência, 

como uma das cidades mais importantes ao sul do Equador, ora viveu períodos de 

crise e estagnação econômica: 

 
[...] a cidade do Salvador é já no final do século XVI uma praça 
comercial de primeira importância [...] Contudo, a cidade de 
Salvador, metrópole regional com vasta influência, vai conhecer uma 
primeira regressão: a mudança da sede da colônia, em 1763, para o 
Rio de Janeiro [...]. (1992, p. 110-111). 

 

No século XVIII, o açúcar brasileiro passou a concorrer com a produção 

holandesa nas Antilhas e a crise nas exportações do açúcar provocou a decadência 

dos engenhos do Recôncavo, com reflexos na economia de Salvador, que entrou 

em um longo período de hibernação econômica. Almeida registra que a falta de uma 

verdadeira base industrial em Salvador, além de provocar o baixo dinamismo da 

economia, com altos níveis de desemprego e pobreza, teve desdobramentos 

político-sociais relevantes: 

 
[...] de um lado a preservação da hegemonia política de uma 
oligarquia agrária conservadora, de cultura patrimonialista; de outro, 
a inexistência de uma forte classe operária industrial que, organizada 
em sindicatos e partidos políticos, pudesse impor melhores 
condições de habitação, trabalho e remuneração na capital. (2008, p. 
21). 

 

Transformações mais profundas só ocorreram a partir da metade do 

século XX, quando se acelera o processo de industrialização no seu entorno. A 

descoberta de petróleo em Salvador e sua exploração no Recôncavo determinaram 

a instalação de uma complexa indústria petrolífera, modificando para sempre a 

fisionomia da região, provocando mudanças econômicas, sociais e espaciais no 

tecido urbano de Salvador. No início dos anos 1970, o antigo centro da cidade não 

oferecia possibilidades de expansão para os imóveis empresariais. Ruas e avenidas 

muito estreitas, herdadas do século XIX e do período colonial, provocavam 

constantes engarrafamentos. Os empresários locais listavam uma série de 

problemas: 
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[...] falta de acessibilidade (estacionamentos), ausência de hotéis, 
serviços de alimentação e opções de lazer para executivos, distância 
do aeroporto e, sobretudo, inexistência de espaço disponível para 
novos prédios de escritórios, não apenas pela escassez de grandes 
terrenos livres, mas, também em função da presença de áreas de 
preservação arquitetônica, submetidas à legislação de proteção de 
patrimônio histórico. (ALMEIDA, 2008, p. 39). 

 

Os investimentos no setor industrial da Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) com a expansão do Centro Industrial de Aratu (CIA) e a implantação do Polo 

Petroquímico de Camaçari, nas décadas de 60 e 70, mudaram o perfil da economia 

regional, criando novas atividades, mas, também, demandas por serviços, 

agravando os problemas urbanos no antigo centro de Salvador, exigindo, portanto, 

novos espaços para sua expansão, conforme o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas. (SEBRAE, 1994). 

Segundo Kertész, o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do 

Salvador (EPUCS), criado em 1942, sob a orientação do Prof. Mário Leal Ferreira, 

foi o ponto de partida para “pensar, definir e planejar o funcionamento e o 

crescimento da Cidade do Salvador, de acordo com modernas técnicas de 

urbanização” (1974a, p. 338). Os planos e projetos que estabeleciam diretrizes de 

planejamento urbano e ordenação do crescimento da capital baiana por ele 

concebidos foram postos em execução somente em 1967, quando ACM foi prefeito 

e abriu grandes avenidas de vale interligadas por túneis e viadutos. Essas vias de 

penetração alargaram fronteiras urbanas, ocupando o vazio dos vales e permitindo o 

transporte urbano pela periferia. 

Os processos de urbanização, industrialização e desenvolvimento 

socioeconômico implicaram na expansão das atividades administrativas do Governo 

do Estado, que ocupavam, então, espaços limitados em antigos imóveis do 

patrimônio estadual, funcionalmente inadequados, localizados no núcleo urbano, já 

excessivamente ocupado, e, em muitos casos, tombados pelo patrimônio histórico. A 

criação de novas secretarias e de órgãos a elas subordinados exigiam a ampliação 

física de suas instalações e essa expansão terminou por provocar uma dispersão 

ainda maior da administração pública, que totalizava, na época, uma área de mais 

de 45.000m2 em imóveis próprios, adquiridos e/ou alugados a terceiros, espalhados 

pela cidade, igualmente inadequados e mal dimensionados. 
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Essa dispersão dos órgãos de uma mesma secretaria em imóveis 

distantes entre si emperrava a máquina administrativa. A eficiência do trabalho e a 

produtividade dos servidores públicos também eram afetadas pela oferta insuficiente 

de serviços urbanos no antigo centro da cidade, pela precariedade dos serviços de 

transporte diário, pelo congestionamento de veículos e transeuntes, além de ruídos 

agressivos. (KERTÉSZ, 1973). 

Assim foi concebido o CAB, para fixar um novo polo urbano, estimulando 

a expansão ordenada e disciplinada de Salvador. Centralizados e transferidos para 

uma área estrategicamente definida na Avenida Paralela, fora do perímetro da 

cidade, os serviços de administração pública teriam força de atração para deslocar 

outras atividades então concentradas no antigo núcleo de Salvador (Figura 8). A sua 

influência polarizadora orientaria a expansão urbana, disciplinando o crescimento 

em escala metropolitana, criando um zoneamento residencial, comercial, industrial e 

permitindo a preservação de extensas áreas verdes. A criação do CAB também 

aliviaria as pressões sobre o patrimônio histórico e artístico de Salvador, então 

submetido a fatores negativos como o tráfego intenso e o alto índice de poluição 

sonora que contribuíam para dificultar sua preservação. (KERTÉSZ, 1974a, p. 335). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Localização do CAB e do Parque Pituaçu às margens da Av. Paralela 
Fonte: Kertész, 1974b 
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4.1  A CONSTRUÇÃO DO CAB 

 

A construção do CAB foi prioridade no primeiro Governo de ACM. A 

estrutura jurídica exigida para a sua institucionalização partiu do Decreto nº 22.486, 

de 29 de julho de 1971, que criou a Comissão de Implantação do CAB, presidida 

pelo então Secretário de Planejamento Ciência e Tecnologia, Mário Kertész, e 

composta pelo Secretário de Transportes e Comunicações, Isaac Lima de Azevedo; 

pelo presidente da Habitação e Urbanização da Bahia S.A (URBIS), Valdomiro 

Rodrigues Cunha; por um representante da Prefeitura de Salvador, Alcebíades 

Barata; e pelo representante do Sindicato dos Engenheiros, Rubens Araújo; e seu 

funcionamento foi regulamentado pelo Decreto nº 2.257, de 4 de outubro de 1971. 

Seu primeiro trabalho foi determinar o local para a implantação do CAB, 

tendo sido escolhida uma área de sete milhões de metros quadrados, situada em 

frente ao reservatório de Pituaçu que, através do Decreto nº 22.590, de 18 de 

outubro de 1971, foi considerada terreno de utilidade pública para fins de 

desapropriação. A decisão de implantar o CAB na Paralela surpreendeu muita 

gente, como afirma Risério (2009): 

 
Quando Antonio Carlos Magalhães decidiu construir o Centro 
Administrativo na Avenida Paralela, teve gente que achou que ele 
tinha enlouquecido. ‘O governador está louco, quer levar o governo 
pro meio do mato!’ – era um dos comentários que então se ouviam. 
Mas não havia nada de louco na idéia. Era, simplesmente, a primeira 
vez que se pensava Salvador em termos metropolitanos.  

 

A implantação do CAB gerou controvérsias. Em 1987, a Comissão criada 

para elaborar o Plano Diretor do CAB, a Comissão PLANCAB, considerou-o uma 

realidade irreversível, porém, qualificou sua implantação como 

 
[...] uma ação voluntarista do então Governador, o Sr. Antônio Carlos 
Magalhães, [que] é bem um reflexo dos métodos e procedimentos 
autoritários vigentes na época [...] autoritária já que além de não ter 
sido discutida com nenhuma das partes organizadas da sociedade é 
da responsabilidade exclusiva de pequeno grupo [...]. (SUCAB, 
1987). 

 

A elaboração do projeto inicial durou menos de um ano, tendo sido 

definidas quatro grandes áreas reservadas, respectivamente, à administração 
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pública estadual, federal e municipal e outra considerada como “área de animação”, 

destinada à instalação de “restaurantes, lanchonetes, lojas, supermercados, bares, 

farmácias, agências bancárias e outros estabelecimentos”. (SUCAB, 1987). 

Em 14 de agosto de 1972, o Decreto nº 23.022 disciplinou a elaboração 

de projetos, o controle e a fiscalização das obras cujos engenheiros, arquitetos, 

desenhistas e técnicos faziam parte dos quadros da Seplantec. Essa equipe teve a 

assessoria do urbanista Lúcio Costa, do escritório CS – Planejamento Urbano, e do 

paisagista Burle Marx. Boa parte dos prédios foi projetada pelo arquiteto João 

Figueiras Lima, conhecido popularmente como Lelé, apelido recebido na juventude, 

por atuar na mesma posição que o jogador homônimo do Vasco.  

Risério (2009) relata como Lúcio Costa e Lelé se incorporaram ao projeto 

do CAB: 

 
O secretário de Planejamento, na época, era Mário Kertézs. E ele 
soube escolher com quem trabalhar. Mário procurou Lúcio Costa, o 
urbanista que projetou Brasília. E Lúcio (embora reclamasse da 
Paralela, uma avenida bonita, mas desconfigurando, 
desnecessariamente, o desenho topográfico da região, cortando 
colinas) fez o traçado da avenida do viaduto de acesso ao Centro. E 
de todas as avenidas do CAB. Mais tarde, em meio ao processo de 
construção dos prédios, entrou em cena, por sugestão de Alex 
Chacon e Roberto Pinho, o arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. Era 
uma dupla, Lúcio-Lelé, pra ninguém botar defeito. 

 

A equipe descartou o uso de sistemas múltiplos de construção, 

considerando que o funcionamento e a organização dos espaços internos das 

diferentes secretarias são bastante semelhantes, optando pela repetição dos 

elementos de construção de forma disciplinada, com o emprego de um sistema de 

pré-fabricação que proporcionaria vantagens de ordem econômica e a redução dos 

prazos de construção. Risério (2009) também comenta a reação dos construtores 

locais ao trabalho de Lelé: 

 
Empreiteiros locais se rebelaram logo contra o projeto em pré-
moldado de Lelé. Aquilo poderia ser até bonito, mas não seria assim 
tão lucrativo para eles. A verdade é que Lelé projetava obras nuas, a 
serem executadas por um sistema nada convencional de construção. 
Obras difíceis de sofrerem superfaturamento. E empreiteiros 
costumam não gostar disso. Mas o trabalho foi feito. 
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As obras foram iniciadas em junho de 1972 e a construção da primeira 

etapa, concluída em 1974, durou apenas dezoito meses. Os investimentos somaram 

Cr$ 225.000.000,00, recursos provenientes de verbas orçamentárias, de 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e, ainda, da venda do 

patrimônio imobiliário do Estado, como a sede do Departamento de Estradas e 

Rodagens da Bahia (DERBA), vendida ao Banco de Desenvolvimento do Estado da 

Bahia S/A (Desenbanco) além dos terrenos do Parque Garcia D’Ávila, em Ondina, e 

da antiga sede da Assembléia Legislativa, no Campo Grande, que foram vendidos a 

grupos privados. (KERTÉSZ, 1974b). Nessa fase, foram construídos os primeiros 

prédios e canalizado o rio Pituaçu sob a Avenida Paralela, que foi duplicada (Foto 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Construção do CAB e duplicação da Av. Paralela. O Rio Pituaçu foi canalizado sob 
a avenida 
Fonte: Kertész, 1974b 

 

O CAB começou a funcionar com a transferência da Seplantec, que foi a 

primeira secretaria a se instalar. (Fotos 3, 4 e 5).  

 
A Secretaria do Planejamento Ciência e Tecnologia é a primeira 
unidade do Centro Administrativo do Estado, inaugurada ontem pelo 
governador Antônio Carlos Magalhães. A impressão do visitante é 
que ela está numa montanha usufruindo do melhor clima, da melhor 
posição geográfica e longe de qualquer tipo de poluição. 
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[...] As próximas Secretarias a serem inauguradas são as de 
Transportes e Comunicações, juntamente com o DERBA, em 
setembro. Em novembro estarão as obras da Assembléia Legislativa, 
Secretaria do saneamento e Recursos Hídricos e Minas e Energia. O 
Secretário Executivo do Centro administrativo, Cláudio Krutmann, 
afirmou que até esta data, estarão concluídos um viaduto que ficará 
em frente ao prédio da Assembléia, uma central telefônica e toda a 
pavimentação do sistema viário interno da área estadual. 
Até o fim do ano, esperam também estar concluídos os prédios das 
Secretarias da Agricultura e da Indústria e Comércio. Para 1974, logo 
no início, ficará pronto o do 5º Batalhão da Polícia Militar 
(representação e Segurança). (CENTRO ADMINISTRATIVO..., 
1973). 

 
 

 
Foto 3 – Dos fuscas estacionados no pátio na inauguração da SEPLANTEC... 
Fonte: Diário de Notícias, 1973 
 

   
Foto 4 – ...ao heliporto, ao 
lado do TRE, e... 
Fonte: Edson Correia Lima 

Foto 5 – ...e ao moderno helicóptero do Governo do 
Estado, adquirido em 2010, quatro décadas se passaram 
Fonte: Braga, 2010 
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Figura 9 – Croqui do CAB com a ordem de implantação das diversas unidades 
Fonte: Kertész, 1974b 
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4.2  CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

O CAB abrange um complexo político-administrativo, com junção dos três 

poderes e abriga 43 instituições públicas, estaduais e federais (Quadro 4), com 

aproximadamente 19.000 colaboradores e 60.000 usuários por mês. É um conjunto 

arquitetônico único, que se assemelha muito a Brasília, só que, em vez do Cerrado, 

de relevo plano, a arquitetura foi assentada numa sucessão de altiplanos, encostas 

e vales, cobertos por exuberante Mata Atlântica. Ocupa, atualmente, uma área com 

aproximadamente 204 ha, composta por avenidas, jardins, edificações e APPs 

envolvendo a vegetação nativa e espelhos d’água. (Foto 6). 

 

 
Foto 6 – Vista panorâmica: em primeiro plano, SEFAZ e SEPLAN, na seqüência, no canteiro 
central da Av. Paralela, Memorial a Luis Eduardo Magalhães, depois antiga sede da 
SUCAB, atual Bahia Café Hall, e Lagoa e Praia de Pituaçu 
Fonte: Marcelo LOPEZ apud LIMA, 2007 
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Perímetro 6.433,15 m  
Área Total 204,9 ha  
Sistema Viário 272.578,84m2  
Área Total construída 180.429 m2  
Espelhos d’Água 4,19 ha  
Área Verde ajardinada 72,09 ha  
Área Verde de preservação 70,87 ha  
Nº de Edificações 31  
Secretarias de Governo 14  
Unidade Pública Estadual 23  
Unidade Pública Federal 6  
Total de Órgãos Públicos 43  

Quadro 4  O CAB em números 
Fonte: CCAB, 2004 
 
4.2.1  A Natureza  

 

A área do CAB faz parte da Bacia Hidrográfica do rio Pituaçu que abrange 

uma área de drenagem de, aproximadamente, 27Km2. Essa bacia é formada pela 

sub-bacia do Rio Cachoeirinha, que se une ao Pituaçu para formar o Rio das 

Pedras, cuja foz fica na Boca do Rio, entre a Praia dos Artistas e a antiga sede de 

praia do Esporte Clube Bahia. A área do CAB se configura como uma unidade: “[...] 

em termos de topografia e vegetação – a primeira relativamente acidentada, 

afastando o risco da monotonia paisagística, a segunda quase luxuriante – definida 

por limites naturais ou historicamente formados” (KERTÉSZ, 1974a, p. 341). 

Na época de construção do CAB, a ocupação humana na área ainda era 

bastante reduzida, assim, a vegetação, formada por Mata Atlântica secundária, era 

ainda preservada. Na primeira etapa, estabeleceu-se como norma o aproveitamento 

efetivo de apenas 20% da área “[...] reservando-se os restantes 80% para 

preservação de áreas verdes, com uma margem considerável de reserva para 

futuras expansões”. Nas partes baixas dos vales, os talvegues constituem áreas de 

preservação ambiental onde se formam pequenos córregos que alimentam um 

ecossistema com a presença de peixes, micos e pássaros. (KERTÉSZ, 1973). 

Não foram encontrados estudos específicos sobre a flora e a fauna 

nativas, porém existem dados mais detalhados do Parque Pituaçu, cuja área era 

contígua ao CAB, até a construção da Av. Paralela. Um relatório produzido pelo 
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Grupo Ambientalista da Bahia (GAMBÁ) classifica como Capoeira Alta a vegetação 

das áreas do Parque próximas à Av. Paralela. O estudo destaca a predominância de 

algumas famílias características da Mata Atlântica como: Anacardiaceae, 

Melastomataceae, Malgphygiaceae, Mimoseaceae, Moraceae, Cecropiaceae, 

Palmae, dentre outras (apud GOMES, 2008, p. 53-54). Segundo a Sema, nesse 

mesmo trabalho em Pituaçu, o Gambá catalogou  

 
[...] 26 espécies de mamíferos, 113 de aves, 52 de répteis, três de 
anfíbios, cinco de peixes e seis espécies de artrópodes, registrando, 
ainda, pela primeira vez no Nordeste, a ocorrência do frango-d’água-
pequeno  Porphyrulla Flavirostris. 

 

Há, ainda, em andamento, um novo estudo da biodiversidade do Parque 

Metropolitano de Pituaçu, um levantamento estatístico da fauna e da flora 

encontradas na área que atualizará a situação do ouriço cacheiro preto, Chaetomys 

subspinosus, o animal mais famoso do local, um pequeno mamífero, semelhante ao 

porco-espinho, uma espécie endêmica, que só existe na região de Pituaçu e está 

ameaçada de extinção.  

A morfologia do sítio onde o CAB foi assentado é constituída por uma 

sucessão de altiplanos, encostas e vales. Segundo a Sucab, as alterações no 

relevo, cortes e aterros realizados, bem como parte da vegetação de porte e linhas 

de drenagens ainda refletem a condição original e guardam correspondência com a 

situação preexistente modificada. As linhas de cumeada deram suporte básico à 

implantação do sistema viário, estacionamentos e às primeiras edificações que 

 
[...] possuem cotas altas em platôs levemente inclinados na direção 
sudeste, tendo à frente o grande espaço vazio do Parque Pituaçu, 
privilegiando a localidade face à ventilação constante dos alísios 
soprados do mar em direção ao continente. Daí o seu micro-clima 
agradável e típicos espaços abertos-verdes. (1996, p. 41). 

 

Nas linhas de vale, a vegetação de porte e os cursos d’água nos 

talvegues estão razoavelmente protegidos, seja pelo difícil acesso seja pelo partido 

arquitetônico e urbanístico adotado. Em 2004, o CAB contava com cerca de 147 ha 

de jardins, áreas de preservação e espelhos d’água, o que representava 71% da 

área total de 204,9 ha (Quadro 4). Esse número pode ter sido reduzido, 

considerando que as novas obras de construção já concluídas e aquelas em 
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andamento reduziram as áreas ajardinadas e de vegetação nativa. (SUCAB, 1996a, 

p. 41; CCAB, 2004). (Fotos 7, 8 e 9)2. 

 

 
Foto 7 – Lagoa entre o TRE e a SEPLAN 

 

 
Foto 8 – Vegetação entre a SEC (antiga sede do IAPSEB) e a Av. Gal 
Costa 

                                                
2  Todas as fotos em que não constar a identificação da fonte foram realizadas pelo autor. 
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Foto 9 – Vista panorâmica. Acima da vegetação, as torres da Balança do CAB. Ao fundo, o 
Atlântico 
 

4.2.2  Paisagismo, Urbanismo e Arquitetura 

 

O CAB possui o maior jardim público da cidade com, aproximadamente, 

72ha de áreas ajardinadas, uma grande área verde entremeada de vegetação nativa 

e espelhos d’água que lhe conferem singular beleza. O planejamento paisagístico 

previu: 

 
[...] a criação de jardins nas áreas edificadas, o uso adequado de 
gramados, o tratamento paisagístico das avenidas e de todo o 
sistema viário, a implantação de cercas vegetais em torno das 
instalações de infra-estrutura, a exemplo da Central telefônica e da 
subestação de energia elétrica, o uso da vegetação com função 
preventiva contra a erosão e, ainda, para determinadas áreas, 
execução de programas de reflorestamento. (KERTÉSZ, 1973). 

 

Os projetos paisagísticos do CAB e do canteiro central da Avenida 

Paralela foram concebidos por Burle Marx, que usou diversas plantas nativas com 

floração em diferentes épocas do ano, formando agrupamentos de plantas dispostas 

em arranjos diferenciados cujas espécies vão variando de um grupo para outro e 

sugeriu que fosse mantido o mesmo conceito paisagístico do CAB no canteiro 

central, ao longo de toda a Av. Paralela, criando uma unidade na imagem desses 

espaços que simbolizam a modernização de Salvador. Para produzir as mudas 

necessárias ao projeto paisagístico dessas áreas, foi criado o Horto Metropolitano, 

um viveiro de espécies nativas e adaptadas às condições ambientais locais, 
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localizado ao lado da lagoa de Pituaçu. Somente em 1996, a Prefeitura de Salvador 

assumiu a manutenção dos jardins da Paralela. (LIMA, 2007, p. 81). 

Os modelos urbanístico e arquitetônico planejados por Lúcio Costa e Lelé 

procuraram otimizar a forma e a ocupação dos espaços, inovando através das 

tecnologias construtivas. O sistema viário é formado por avenidas largas, com pistas 

duplas de mão e contramão. As avenidas, de disposição radial, receberam nomes, 

conforme a ordem de construção. A primeira avenida construída, que vai do viaduto 

sobre a Av. Paralela até a rótula da Assembléia, recebeu o nome de 1ª Avenida, e 

assim sucessivamente. A 6ª Avenida, a última construída, dá acesso à área onde se 

localizam algumas instituições federais e ao bairro da Sussuarana. Os prédios foram 

edificados nos platôs existentes nas elevações naturais do terreno e foram inseridos 

aproveitando a topografia dos terrenos, a paisagem natural e a vista panorâmica 

para o Oceano Atlântico e para a lagoa de Pituaçu. Estabeleceu-se, ainda, o critério 

de preservar o máximo de áreas verdes. (KERTÉSZ, 1974a). 

Porém, uma análise posterior do Projeto CAB realizada pela Seplantec 

destacou que esse critério não foi verdadeiramente obedecido, ao referir “[...] a 

inexistência de uma preocupação maior em manter ou preservar, dentro do possível, 

a vegetação existente na área [...]”. Traz, também, críticas severas ao paisagismo de 

Burle Marx que, segundo o estudo, não atendeu à “função de aclimatação e 

humanização do espaço urbano” sendo os jardins descritos como “[...] um monótono 

gramado salpicado de melancólicos conjuntos ornamentais, de manutenção onerosa 

e em escala irrisória, face ao porte da área, com quase total ausência de vegetação 

arbórea [...]” (1978, p. 37) e, ainda, constatou que as terraplenagens realizadas para 

possibilitar a ocupação dos platôs da parte superior das elevações naturais do 

terreno foram executadas em grande escala, sem maior cuidado técnico com os 

aterros, provocando o desmatamento excessivo da vegetação nativa e o 

carreamento do material das encostas pelas águas das chuvas, depositando-o no 

reservatório de Pituaçu e provocando o seu assoreamento. (1978, p. 40). 

Na etapa de implantação, predominaram dois partidos arquitetônicos 

distintos, com o objetivo de evitar o risco da monotonia na visão do conjunto 

edificado, decorrente de uma possível repetição ou similaridade dos projetos. Um 

grupo de edifícios adotou a descentralização combinada com a integração: cada 

secretaria recebeu um prédio principal e um centro de comando dos prédios do 

entorno destinados aos órgãos subordinados ou vinculados.  



 
118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Desenhos de Lelé mostram módulo estrutural da Igreja em 
forma de pétala e a montagem das plataformas do CAB 
Fonte: Rebello; Leite, 2008 

 

Outro grupo é formado pelas plataformas, para as quais foram utilizados 

elementos pré-fabricados, que apresentam contornos levemente recortados, 

envolvidos por terraços-jardins que se integram à paisagem (Foto 10; Figura 10): 

“[...] edifícios longos, soltos do solo, como se estivessem flutuando sobre o relevo 

caprichoso, fixados nas encostas de modo a liberar as zonas sensivelmente planas 

para as praças e áreas de estacionamento arborizadas [...]” (KERTÉSZ, 1974). 
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Foto 10 – Plataforma da SAEB vista da Assembléia. Em primeiro plano, 
caminhões desmontam arquibancadas do circuito Stock Car 

 

O projeto previu a necessidade de ampliações decorrentes do 

crescimento e diversificação da administração pública. Foram reservadas áreas para 

a construção de novos prédios, em conexão com os já existentes, novas unidades 

do mesmo conjunto sem descaracterizá-lo. Também tornou possível a construção de 

novas plataformas, como continuidade das já existentes. O critério modular adotado 

permite ampliações em sentido horizontal ou vertical. A estrutura implantada foi 

reforçada, permitindo a ampliação do número de pavimentos, porém, o gabarito é 

limitado a até cinco pavimentos, devido à proximidade do aeroporto. Todos os 

prédios construídos na fase inicial possuem estruturas em concreto aparente e 

tubulações visíveis, de fácil acesso, possibilitando a utilização flexível dos espaços 

internos, a instalação de inovações tecnológicas e a atualização permanente dos 

órgãos instalados, facilitando a automação de serviços burocráticos. (KERTÉSZ, 

1974). 

Um estudo encomendado pela SUCAB ao Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo (MAU) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) caracterizou o CAB 

como resultado da articulação entre arquitetura modernista e o Estado-nação, 

representante do modelo espacial adotado pelo movimento modernista brasileiro, 

produto da visão lecorbusiana de redesenhar a cidade, modernizando trechos, 

criando novos centros deslocados do centro tradicional: “[...] dispondo os edifícios 

em meio a imensos espaços vazios-verdes como envoltórios ‘naturais’”. Nos anos 
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1960, as pressões urbanas sobre os centros tradicionais, legitimaram as teses da 

descentralização: “[...] um ‘novo’, afastado do ‘velho’, do antigo [...] na esteira da 

descentralização radicalizada, vão proliferar os distritos industriais, campi 

universitários, centros de pesquisa, centros administrativos, conjuntos habitacionais, 

áreas de lazer e turísticas, etc. [...]” (SUCAB, 1996a, p. 39). 

Ainda segundo esse estudo, a arquitetura e o urbanismo do CAB 

poderiam ser mais bem adaptados ao meio físico, às condições geoecológicas pré-

existentes. O modelo espacial focou mais a configuração estética de cada unidade 

“[...] vista como obra isolada, e menos na organicidade do assentamento urbanístico 

enquanto uso/atividades que interagem com o meio físico pré-existente”. O trabalho 

também destacou a ausência de vegetação de porte nos estacionamentos, 

sombreando os pisos pavimentados, e de passarelas de proteção da chuva. 

(SUCAB, 1996a, p. 41; 42; 47). 

Predomina, no CAB, a moderna arquitetura de Lelé, cujas linguagem e 

formas são intrinsecamente ligadas aos materiais e tecnologias construtivas 

utilizados. O conhecimento profundo sobre as características dos materiais é uma 

meta na trajetória do arquiteto que, na construção de Brasília, ao lado de Oscar 

Niemeyer e Lúcio Costa enfrentou o desafio da produção industrial de edifícios. Nos 

anos 1970, os projetos de Lelé incorporaram elementos pré-fabricados, uma 

tecnologia própria, em concreto armado com modulação em malha radial, que 

permite o desenho ondulado dos edifícios em consonância com a topografia. Longe 

de ser uma repetição monótona de unidades-tipo, sua obra surpreende pela 

variedade de soluções arquitetônicas adequadas a cada contexto e programa. O 

arquiteto justifica o uso dos pré-moldados: 

 
[...] estruturas que sempre me fascinaram pelo inusitado de serem 
como um ‘LEGO' gigante peças que se encaixavam, que podiam ser 
montadas. Em qualquer lugar, se poderiam fazer escolas, postos de 
saúde, parques, equipamentos comunitários [...]. (REBELLO; LEITE 
2008, p. 75). 

 

Lelé tem projetos espalhados por toda a cidade, inclusive no Centro 

Histórico onde projetou a atual sede da Prefeitura de Salvador, atuando ao lado de 

Lina Bo Bardi, no restauro da Ladeira da Misericórdia. Andrade Junior destaca a 

ligação do arquiteto com Salvador: 
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Lelé construiu quase que exclusivamente em Brasília até 1973; a 
partir daí, passa a realizar cada vez mais projetos para Salvador: 
inicialmente, no Centro Administrativo da Bahia, cujo plano 
urbanístico é de autoria de Lúcio Costa. No CAB, entre 1973 e 1975, 
Lelé projetou e construiu os edifícios modulares das Secretarias, o 
Centro de Exposições (a ‘Balança do CAB’) e a Igreja. Porém, a 
ligação da produção arquitetônica de Lelé com Salvador ganhou 
maior impulso a partir de 1979, quando o Prefeito Mário Kertész criou 
a RENURB (Companhia de Renovação Urbana de Salvador), 
coordenada por Lelé e que desenvolveu uma série de mobiliários 
urbanos pré-fabricados em argamassa armada. Simultaneamente, 
Lelé desenvolveu – sempre à frente da RENURB – diversos projetos 
como a Estação da Lapa, a Central de Delegacias e a Igreja de 
Alagados [...]. (2005, p. 13). 

 

Alguns prédios do CAB são verdadeiras obras de arte. A seguir, são 

destacadas três construções consideradas marcos de momentos distintos da sua 

arquitetura. 

 

4.2.2.1  A Assembléia Legislativa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11 – Assembléia Legislativa 
 

O Palácio da Assembléia Legislativa é um projeto dos arquitetos baianos 

Ary Magalhães, Maria do Socorro Fialho Silva e Manoel Pedro Maia. O ambiente 

principal é o plenário, no centro do prédio, circundado por gabinetes de deputados 

com varandas e áreas de apoio administrativo. O plenário, recoberto por pirâmides 

em fibra de vidro, que permitem a captação da luz natural, possui, no seu interior, 
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um grande painel a óleo de Carlos Bastos, repintado depois de destruído em um 

incêndio. Na fachada, um vasto painel de Carybé.  

O elemento construtivo é o concreto aparente, com esquadrias metálicas 

e vidros em abundância. A Assembléia, inaugurada em 15 de março de 1975, foi 

parcialmente destruída por um incêndio em novembro de 1978 e restaurada e 

reinaugurada em 1º de fevereiro de 1985. (Foto 11). (BAHIATURSA, sd, p. 4). 
 

4.2.2.2  O Centro de Convenções  A Balança do CAB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 12 – Balança do CAB funcionou como Centro de Exposições e 
Informações 

 

O Centro de Exposições, que foi concebido por Lelé, é conhecido como 

“Balança do CAB”. A construção em concreto armado aparente impressiona pelo 

equilíbrio de suas formas. Dois pilares centrais sustentam toda a estrutura do prédio 

através de tirantes em aço. No seu interior, um grande vão se estende até um 

pequeno auditório. No interior dos pilares, no térreo, localizam-se a recepção e 

escadarias. No pavimento inferior, estão as salas de administração e apoio. (Foto 

12). (BAHIATURSA, sd., p. 5). 
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4.2.2.3  A Igreja 

 

A igreja do CAB foi concebida como templo ecumênico, podendo abrigar 

confraternizações de vários credos religiosos. A construção principal, em forma 

espiral, limitada por arrimos de pedras, foi erguida na parte mais alta da colina, 

contendo o terreno que se eleva em taludes suaves.  

O elemento que marca vigorosamente a paisagem é a cobertura da nave 

erguida no topo da colina, composta por uma sucessão de pétalas de concreto 

armado, de estrutura independente, dispostas segundo um helicóide ascendente. 

Entre as pétalas, os vidros permitem boa luminosidade durante todo o dia. Os 

espaços do entorno formam uma área com destinação natural para contemplações, 

ambiente apropriado à reflexão e à oração. (Foto 13; Figura 10). (BAHIATURSA, sd, 

p. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13 – Segundo estudos do MAU a Igreja é o espaço mais ocioso, 
subutilizado do CAB 

 
4.2.3  As Obras de Arte do CAB 

 

O Governo adquiriu um numeroso acervo de arte para os prédios 

implantados, constituindo um patrimônio artístico público do Estado. As diversas 
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estruturas construídas foram complementadas com criações inéditas de artistas 

baianos contemporâneos que enriqueceram a arquitetura dos prédios (Fotos 14-17). 

A Bahiatursa (sd, p. 12) listou 43 obras de arte no CAB (Anexo H).  

 
Escultores, pintores, entalhadores contribuíram para a execução da 
grande tarefa: criar uma imensa galeria com obras de arte de 
primeira grandeza. Os trabalhos foram distribuídos tanto na área 
externa aos prédios como no seu interior, através de painéis, murais, 
quadros, entalhes, objetos etc. São obras de arte expostas no CAB – 
produzidas através de diversas técnicas – que nos convidam a um 
inesquecível asseio pela criatividade artística baiana, em meio ao 
cenário futurista do Centro Administrativo da Bahia. (sd, p. 6). 

 

Um levantamento realizado pela CCAB, em 1995, indica que sete dessas 

obras de arte foram destruídas em um incêndio da Secretaria de Saneamento e 

Desenvolvimento Urbano. Renomados artistas se incorporaram a idéia de promover 

a integração entre a arte e arquitetura no CAB: 

 

   
Foto 14 – “Lenticular”: escultura de Mário 
Cravo Jr., em aço inox, doada à SEPLAN, 
em 2004 

Foto 15 – Cristo, de Carlos Bastos, na Igreja 
do CAB 
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Foto 16 – Painel de Caribé na fachada do plenário 
da AL 

Foto 17 – Rosto de Airton Sena na 
rótula da AL 

 
4.2.4  As Novas Construções: O CAB em obras 

 

O CAB vem vivenciando um processo de adensamento que pôde ser 

verificado durante as observações feitas para este trabalho, quando estavam sendo 

realizadas várias obras, algumas ainda na fase inicial, outras já na fase final do 

projeto de construção: as novas sedes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 

(Fotos 18 e 19) e do Ministério Público (MP) (Foto 20) e prédios anexos à 

Assembléia Legislativa (Foto 21) e ao Tribunal de Justiça (TJ), passarelas ligando o 

CAB ao Estádio de Pituaçu – Governador Roberto Santos  (Foto 22) e a reforma 

total do antigo prédio da Secretaria de Educação que pegou fogo (Foto 23). As 

avenidas receberam recapeamento asfáltico e foram feitas alterações no traçado do 

sistema viário, adaptando-o ao circuito da Stock Car. 

O destaque é a nova sede do TRT que, atualmente, funciona em prédios 

em Nazaré e no Comércio. O projeto pretende ser um marco da arquitetura nacional 

quanto ao aproveitamento de recursos naturais – luz, ventilação e água pluvial  e 

prevê, ainda, a preservação de 70% da vegetação que recobre o terreno, uma área 

de mais de 66 mil m² doada pelo Governo do Estado, e pouca interferência na 

topografia, reduzindo o custo da obra e o comprometimento de mananciais hídricos. 

Serão oito módulos circulares interligados por passarelas, apoiados em estruturas 
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metálicas suspensas, com mínimo contato com o solo, totalizando 122 mil m² de 

área construída (Fotos 18 e 19). Segundo Lelé: 

 
Somente a área adjacente ao sistema viário sofrerá intervenção com 
terraplanagem para a criação de 1.700 vagas de estacionamento. E 
ela terá a função de abrigar o canteiro de obras de modo a 
possibilitar que a construção dos prédios transcorra sem afetar a 
vegetação. (TRT5, 2010). 

 

      
Foto 18 – Maquete da futura sede do TRT 
Fonte: TRT5, 2010 

Foto 19 – Maquete da futura sede do TRT  
Detalhe 

 

   
Foto 20 – Construção da sede do MP 
 

Foto 21 – AL constrói o seu segundo 
prédio anexo 

 

   
Foto 22 – Conjunto de passarelas 
ligará o CAB, o canteiro central da 
Paralela e o Estádio Pituaçu 

Foto 23 – A plataforma onde funcionou a 
governadoria e depois a SEC, destruída por 
incêndio em 2003, foi reformada e está pronta para 
abrigar novos órgãos 
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O Ministério Público sairá da sede atual, na Avenida Joana Angélica para 

um novo prédio no CAB, que está sendo construído ao lado do Tribunal de Justiça, 

em um terreno de 15.600 m2, doado pelo Governo do Estado. A obra está estimada 

em cerca de R$ 38 milhões (Foto 20). Os procuradores de Justiça e a Administração 

Superior do MP serão deslocados para o CAB. Cerca de 160 promotores que atuam 

na Capital, em diversas áreas, também contarão com espaços mais adequados para 

trabalhar e melhor atender às demandas da população. (MP-BA, 2009a).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 – Área reservada para nova sede da OAB na 3ª Avenida 
 

Também a Ordem dos Advogados do Brasil  Seção Bahia (OAB-BA) se 

instalará no CAB. Na cerimônia de posse do novo Conselho para o triênio 2010-

2012, o governador Jaques Wagner anunciou a doação de um terreno de seis mil m² 

(Foto 24), para a construção da nova sede. (CELESTINO, 2010). 

 

4.3  A ADMINISTRAÇÃO DO CAB 

 

A gestão do CAB foi planejada inicialmente para ser executada por uma 

prefeitura: “Para coordenar e administrar as atividades e o funcionamento do C.A.B, 
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está prevista a criação de uma Prefeitura do Centro Administrativo da Bahia, órgão 

que se vinculará à Secretaria do Planejamento” (KERTÉSZ, 1974b). 

Posteriormente, o Decreto nº 24.276, de 9 de setembro de 1974, extinguiu 

a Secretaria Executiva e a Coordenação Geral para implantação do CAB e criou a 

então Superintendência do Centro Administrativo da Bahia (SUCAB) com a 

finalidade de realizar sua administração e manutenção. Com as diversas reformas 

administrativas implementadas no Estado, nas últimas décadas, a SUCAB passou 

por várias reestruturações. Essa autarquia já fez parte da estrutura do antigo 

Departamento de Administração Geral (DAG), quando foi reduzida a um Grupo de 

Trabalho, o GT–DAG. Em 1981, no segundo mandato de ACM, a SUCAB foi 

recriada, sendo vinculada à Casa Civil do Gabinete do Governador. Em 1983, com a 

criação da SAEB substituindo o DAG, a SUCAB foi vinculada a essa Secretaria. 

Em 1987, a Lei nº 4.697 reestruturou a Sucab, mudando seu nome para 

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, ocorrendo, em 1988, a 

fusão com o antigo Departamento de Edificações Públicas (DEP). A SUCAB 

manteve a mesma sigla, mas ampliou suas atribuições, passando a atuar em todo o 

território do estado. (Apêndice C). Atualmente, a SUCAB é uma autarquia que faz 

parte da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR)  (Anexo I) , 

regida pelo Decreto nº 11.749, de 1 de outubro de 2009, que, no Capítulo II, Artigo 

2º determina a sua finalidade: 

 
A SUCAB tem por finalidade a gestão da política de edificações 
públicas do Estado da Bahia, coordenando os programas relativos à 
construção, ampliação, reforma, manutenção, conservação, 
urbanização e paisagismo dos prédios públicos, inclusive na área do 
Centro Administrativo da Bahia  CAB, onde ainda lhe cabe 
administrar [...]. 

 

Na nova estrutura da Sucab (Anexo J), foi criada a Coordenação de Apoio 

ao CAB (CCAB), vinculada à Diretoria de Obras Administrativas. A análise da 

evolução da SUCAB no histórico das reformas administrativas, da legislação e dos 

organogramas permite afirmar que, ao longo dos anos, a administração do CAB 

passou por uma crescente perda de poder e recursos, ficando restrita apenas a uma 

Coordenação dentro da Superintendência. Atualmente, funciona na Plataforma da 

Governadoria, sendo que a CCAB foi transferida para o Horto Alexandre Leal Costa. 

As competências da CCAB são descritas no Artigo 14, Inciso VI da lei supracitada 
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(Anexo K). O interessante é que essas atribuições, na sua quase totalidade, se 

desdobram em ações de gestão ambiental: 

 serviços de manutenção e reparos referentes à área verde, 

pavimentação de meio-fio e calçadas, iluminação pública, estacionamentos, abrigos 

de ônibus, sinalização vertical; controle do comércio informal; 

 fiscalização dos limites, das áreas reservadas à expansão e de 

preservação ambiental; 

 gestão do horto envolvendo atividades botânicas de aquisição, 

seleção, controle de sementes de espécies vegetais e produção de mudas, bem 

como, a manutenção e conservação de suas instalações e equipamentos; 

 desenvolvimento de projetos urbanísticos e paisagísticos; 

 gerenciamento da coleta convencional e da coleta seletiva de lixo; 

 manutenção e reparos prediais nas áreas de circulação; 

 manutenção dos sistemas de drenagem; 

 promoção da Educação Ambiental através de palestras e workshops, 

visando uma maior conscientização e envolvimento dos servidores; 

 disseminação de informações técnicas sobre paisagismo, manejo de 

espécies vegetais; 

 participação em ações de preservação ambiental; e 

 elaboração e executar o Plano de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndios do CAB (PPCI/CAB) e o Plano Diretor do CAB (PLANCAB). 

As principais ações, programas e projetos de gestão ambiental 

desenvolvidos pela CCAB são apresentados no Capítulo 5. 

 

4.3.1  Plano Diretor do CAB  PLANCAB 

 

A administração do CAB deve se orientar por um Plano Diretor. O Artigo 

14º, Inciso VI, do Decreto nº 11.749, prevê como uma atribuição da CCAB: “[...] 

prestar assessoramento técnico à Diretoria Geral, com vistas ao cumprimento do 

Plano Diretor do Centro Administrativo da Bahia” (Anexo K). Porém, o CAB ainda 

não tem um Plano Diretor. Foram realizados alguns estudos prévios para a 

implantação da Primeira Etapa, mas não há uma Segunda Etapa no projeto do CAB. 

As intervenções posteriores foram acontecendo sem um planejamento global, 

seguindo as diretrizes já previstas na etapa inicial. 
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Figura 11 – Planta do CAB 
Fonte: Bahiatursa, sd 
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador, Lei n. 

7.400/2008, no Artigo 181º, Parágrafo 1º, classifica o CAB, juntamente com o Porto, 

o Aeroporto, a Base Naval e o Parque Tecnológico, como Zonas de Uso Especial 

(ZUE), contudo, não especifica critérios para a utilização dessa categoria, propondo 

diretrizes específicas apenas a para a ZUE do Parque Tecnológico. 

Assim, a elaboração do PLANCAB, atualizando e redirecionando os 

estudos realizados, é fundamental para a administração do CAB e para sua gestão 

ambiental e, após a sua elaboração, deverá ser alvo de atualizações cíclicas. Após a 

conclusão da Primeira Etapa, em 1974, foram realizados alguns estudos nessa 

direção, que, entretanto não constituem um Plano Diretor: são diagnósticos que 

contém subsídios e sinalizam algumas diretrizes. Esses trabalhos propõem, 

inclusive, uma legislação específica para o CAB, e contêm até minutas de decretos 

que não chegaram a vigorar. Alguns resultados já vêm sendo apresentados ao longo 

do texto. Uma síntese contendo suas principais conclusões é apresentada a seguir: 

 

4.3.1.1  Projeto CAB  Recolocando o Problema: Relatório Preliminar 

 

Esse estudo foi elaborado em 1978, na gestão do Governador Roberto 

Santos, pela Seplantec e pelo Instituto de Urbanismo e Administração Municipal 

(IURAM). O relatório analisa as obras realizadas e em andamento no CAB e avalia o 

interesse dos órgãos públicos estaduais e federais em se instalarem no CAB e as 

demandas referentes à infra-estrutura necessária. Afirma, também, que a 

implantação do CAB já vem provocando mudanças espaciais em Salvador, dentre 

as quais a ocupação do entorno das suas áreas próprias previstas para a expansão, 

no setor federal e, ainda, destaca a necessidade de legalização fundiária e da 

elaboração de um Plano Diretor, sinalizando diretrizes nesse sentido. 

A expansão da administração pública estadual, criando novos órgãos e 

ampliando outros, aumentando a demanda por instalações físicas, está clara no 

relatório, tendo sido alguns órgãos transferidos para imóveis alugados em áreas 

residenciais, fazendo surgir uma nova dispersão de órgãos de uma mesma 

Secretaria, o que se contrapõe à filosofia primordial do CAB. Foi observado ainda 

um subdimensionamento dos prédios, tendo em vista que órgãos como o Centro de 

Planejamento da Bahia (CEPLAB), a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e o Instituto de 

Previdência e Assistência do Servidor do Estado da Bahia (IAPSEB) pretendiam 
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ampliar suas instalações. Os servidores se queixaram da falta de serviços de apoio: 

bancos, correios, restaurantes, transporte público, manutenção e abastecimento de 

veículos, agenciamento de passagens e copiadoras, dentre outros. (PROJETO CAB, 

1978, p. 19; 29). 

Na época, já fora observado que as populações do entorno desenvolviam 

um gradativo processo de ocupação espontânea de terrenos da área federal, um 

processo que ocorreu com maior intensidade após o decreto de 1971 que a 

transformou em área de utilidade pública para desapropriação. Alguns trechos, na 

margem direita da Estrada da Sussuarana, a cerca de 2 km do antigo prédio do 

IAPSEB, atual SEC, indo até Pau da Lima, já estavam consolidados com densidade 

relativamente alta. (PROJETO CAB, 1978, p. 57). 

Com a abertura da Av. Gal Costa, entre Pau da Lima e Sussuarana, as 

questões fundiárias se acentuaram. Cerca de trezentas famílias ocuparam uma área 

ao fundo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). A questão 

está na justiça federal que emitiu liminar de reintegração de posse da área ao 

DNOCS:  

 
[...] não haverá nenhuma iniciativa para fazer valer a ordem judicial 
de reintegração de posse relativa ao terreno de propriedade do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), no 
Centro Administrativo da Bahia (CAB). A decisão foi tomada em 
reunião, na manhã desta terça-feira, entre o coordenador do órgão, 
Osanah Setúval, e representantes da Polícia Militar e moradores da 
ocupação, localizada na avenida Gal Costa, bairro de Sussuarana. 
[...] De acordo com o coordenador estadual do Movimento Sem-Teto 
Bahia (MSTB), Marcelo Barbosa, a ocupação da área de 22 mil 
metros quadrados pela cerca de 300 famílias aconteceu há um ano. 
‘Essa era uma área desocupada havia mais de vinte anos e onde 
reconhecidamente havia desova de cadáveres. Encontramos várias 
ossadas lá. Bastou ocuparmos pra eles se lembrarem’, reclama o 
Coordenador do MSTB. (A TARDE, 2008). 

 

O Projeto CAB deu uma importante contribuição para a gestão ambiental 

quando propôs estabelecer exigências e recomendações técnicas de uso da área 

federal. Dentre elas, as normas para a proteção, conservação e preservação da 

paisagem natural devem ser revistas, atualizadas e colocadas em vigor pela 

administração do CAB. O estudo conclui que a centralização física dos serviços 

administrativos não deve ser vista simplesmente como o 
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[...] lay-out de um conjunto de edifícios, mas como um planejamento 
integrado, institucionalizado e implementado de forma sistêmica e 
continuada [...] Não se deve absolutamente perder as poucas 
oportunidades que restam para as correções necessárias, assim 
como para as possíveis intervenções, objetivando o saudável 
desenvolvimento do solo no âmbito metropolitano [...]. (PROJETO 
CAB, 1978, p. 83-84). 

 

4.3.1.2  Políticas e Diretrizes para o CAB – Subsídios 

 

Esse estudo foi produzido em 1987, na gestão do Governador Waldir 

Pires, pela comissão criada, através do Decreto nº 31.840 de 1985, para a 

elaboração do Plano Diretor, a já mencionada Comissão PLANCAB. O documento 

fez uma análise dos projetos de implantação, da inserção do CAB no planejamento 

urbano regional, da situação fundiária dos terrenos, da distribuição espacial e das 

condições físicas da administração pública e propôs diretrizes para consolidação do 

CAB. Foi redigida, ainda, uma minuta de decreto contendo instruções sobre a 

alienação e uso dos bens imóveis, diretrizes para o Plancab e a criação do Fundo 

Especial de Conservação e Manutenção do CAB. 

A Comissão concluiu que, embora boa parte da administração pública, 

tivesse sido concentrada no CAB, ocorrera, também, uma dispersão de órgãos 

públicos, naquele momento, por toda a cidade, quando antes estavam localizados 

apenas nas imediações do Centro Histórico e, ainda, que, em um universo de 100 

órgãos públicos, apenas 54 estavam localizados nos 28 edifícios então existentes no 

CAB. Dentre os demais, 24 unidades ocupavam imóveis alugados e adaptados. 

O estudo destacou a impossibilidade de expansão territorial do CAB, pois 

os terrenos lindeiros previstos para esse fim tinham sido ocupados, de forma 

irreversível, por moradores dos bairros de Pau da Lima, São Marcos, Sussuarana e 

Beiru. Do lado oposto, a Sudeste, o CAB é limitado pela Av. Paralela e pelo Parque 

de Pituaçu. Por ouro lado, o cone de vôo do Aeroporto também restringe o 

crescimento vertical à cota 78, já ultrapassada por alguns edifícios. (SUCAB, 1987). 

Contudo, foi detectado um significativo potencial de expansão, via 

adensamento das construções, e recomendada a ocupação dessas áreas, 

exclusivamente, por órgãos públicos e seus serviços de apoio, concentrando no 

CAB as funções administrativas do Estado ainda dispersas em Salvador. Diante da 

incerteza das tendências da administração pública, se de expansão ou 
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enxugamento, e da postura dos governos frente a essas questões, não foi possível 

prever quando as áreas disponíveis para ampliação seriam ocupadas. 

Foram sinalizadas diversas questões, a maioria das quais ainda não 

resolvidas: a oferta de serviços e equipamentos de apoio aos servidores e usuários, 

a inexistência de rede coletora de esgotos, a coleta de lixo, a institucionalização do 

CAB, a legalização das suas terras, a gerência do território e o ordenamento do seu 

espaço interno com a normatização do uso e ocupação do solo: 

 
[...] indicando os parâmetros para o dimensionamento das áreas por 
função, climatização dos edifícios, taxas de ocupação, coeficientes 
de utilização, gabaritos, características básicas de todos os materiais 
e/ou equipamentos a serem utilizados, normas de execução das 
obras e normas de segurança pública contra incêndio e pânico. 
(COMISSÃO PLANCAB, 1987, sp.). 

 

Permanece, desde então, a necessidade de um código de posturas que 

defina os procedimentos básicos para a utilização das áreas públicas, 

estacionamentos, vias, parques, equipamentos, dentre outros; a carência de 

serviços e equipamentos de apoio aos servidores e usuários; e a precariedade dos 

transportes coletivos. A coleta e o destino final dos resíduos sólidos foram 

encaminhados, inclusive, com a implantação da coleta seletiva pelo projeto Recicle 

Já Bahia. Entretanto, ainda não foi instalada uma rede de coleta e tratamento dos 

esgotos prediais.  

Em 2002, o Ministério Público, atendendo às solicitações de ONGs, pediu 

explicações à SUCAB e à Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA (EMBASA) 

sobre a poluição da Lagoa de Pituaçu por esgotos do CAB. Prepostos da Embasa 

explicaram que o esgoto do CAB não polui Pituaçu. 

 
[...] com o barramento do Rio Pituaçu, foi inaugurada uma estação 
elevatória, e a água do rio, quando o tempo está seco, não atinge a 
Lagoa de Pituaçu. Vai parar na Estação do Rio Vermelho, onde é 
tratada [...] quando chove um certo volume, ultrapassa a contenção. 
(A TARDE, 2002). 

 

Algumas sugestões do estudo não foram implementadas, como a criação 

de uma usina de compostagem no Horto da SUCAB para a produção de composto 

orgânico a ser utilizado na adubação das áreas verdes, como também não foram 

construídos os 
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[...] centros de convivência no CAB a serem implantados de forma 
descentralizada em locais estratégicos que permitam viagens a pé, 
com a finalidade de servir como ponto de encontro onde poderão ser 
instalados um pequeno centro de comércio e serviços, refeitórios e 
restaurantes alternativos, salas de convívio, área para lazer 
contemplativo e serviços necessários ao cotidiano das pessoas. 
(COMISSÃO PLANCAB, 1987, sp.). 

 

Dentre as providências listadas pela Comissão para institucionalizar o 

CAB, destacamos a criação da “Memória do CAB” visando a preservação de toda a 

documentação a ele relativa – planos, estudos, projetos, filmes, mapas, dentre 

outros – de modo a manter a história de sua criação e subsidiar futuras ações. Como 

já mencionado, boa parte desta memória é preservada pela CCAB. 

 

4.3.1.3  CAB – Diretrizes Básicas 

 

Realizado em 1996, na gestão do Governador Paulo Souto, através de 

convênio firmado entre a SUCAB, a Fundação de Auxílio à Pesquisa e Extensão 

(FAPEX) e o MAU, em um contexto de enxugamento da máquina pública, de 

crescente redução do aparelho do Estado, este estudo diagnostica que o CAB foi 

concebido em uma visão ultrapassada de: 

 
Estado desenvolvimentista capaz de alavancar o desenvolvimento da 
economia regional [...] A tendência do aparato estatal baiano é, como 
acontece com o brasileiro, reduzir-se, encolher-se, ser enxugado, o 
mesmo devendo acontecer com a estrutura físico espacial do CAB. 
(SUCAB, 1996a, p. 8-9). 

 

O diagnóstico identificou mais de quatrocentos imóveis, cuja maioria 

abriga órgãos que oferecem atividades e serviços que devem estar próximas ao 

público consumidor, portanto dispersos no meio urbano, como os museus, teatros, 

palácios, academias, postos fiscais, escolas, postos de saúde, fóruns, 

penitenciárias, varas distritais, estádios, quartéis, dentre outros. (SUCAB, 1996a, p. 

11-12). 

Os indicadores analisados revelaram a existência de espaço ocioso em 

abundância, devido à redução das funções e dos funcionários do CAB. A 

capacidade instalada estava muito além da dimensão efetiva do Estado, onerando 

os custos de operação e de manutenção, necessitando de “[...] uma revisão de 
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concepção e, conseqüentemente, de uma reforma na sua espacialidade e no seu 

modo de uso e ocupação”. (SUCAB, 1996a, p. 13-14). 

Foram sinalizadas duas alternativas políticas como diretrizes a serem 

escolhidas pela Sucab. Em um dos cenários, mantendo a sua estrutura viária e 

institucionalizando os parâmetros de uso e ocupação do solo, o CAB é mantido, 

 
[...] íntegro em sua espacialidade, dimensão, perímetro e forma. Um 
equipamento homogêneo em suas funções, representando uma 
espécie de enclave na cidade resistente a todo e qualquer tipo de 
pressão externa ou interna. Equivale dizer: legitimar e dar curso à 
sua concepção original. (SUCAB, 1996a, p. 57). 

 

Essa alternativa foi considerada mais onerosa, diante dos crescentes 

gastos com a estrutura instalada, 

 
[...] que tende a ser cada vez mais ociosa com o enxugamento de 
funções e funcionários; e de difícil sustentação porque forças sociais 
urbanas seguirão forçando e fazendo pressão sobre o CAB [...] Do 
ponto de vista urbanístico apenas consolida e legitima a postura mais 
conservadora de um espaço-imagem do poder. (SUCAB, 1996a, p. 
57-58). 

 

O outro cenário minimiza as funções institucionais do CAB, reduz os 

espaços internos usados pela administração pública e admite, no seu território, a 

inserção, paulatina ou radical, de novas atividades ligadas à iniciativa privada, 

elevando os níveis de ocupação, possibilitando economia de custos operacionais e 

de manutenção, ou seja, propõe abrir o CAB ao capital privado para explorar parte 

dos equipamentos e dividir os gastos de manutenção, revertendo os desperdícios e 

a tendência deficitária. Contudo, essa proposta desfaz a homogeneidade espacial e 

apaga o aspecto simbólico do CAB. 

A SUCAB optou por manter o CAB preservado em sua função primordial 

como um “Complexo de Instituições Públicas para Fins Administrativos”, um modelo 

restritivo quanto à diversidade de uso a ser implantada. Diante disso, foi proposta 

uma minuta de decreto para a regulamentação do ordenamento do uso e da 

ocupação do solo no CAB, que valoriza e respeita as áreas naturais do sítio como 

forma de manter a qualidade do ambiente construído, propondo a criação de: 
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[...] áreas de Proteção Ambiental (encostas, talvegues, cursos e 
espelho d’água), a serem instituídas como áreas ‘Non Edificand’. Tal 
delimitação resultou num considerável aumento no nível de 
restrições à ocupação, posto que ditas áreas perfazem 
708.789,00m2, correspondentes a 34,63% da área do CAB objeto 
desta proposta que é de 2.046,909, 18m2. (SUCAB, 1996b, p. 3). 

 

O estudo realizado não acertou nas suas previsões de enxugamento da 

administração pública baiana, o que tornaria o CAB subutilizado, um “elefante 

branco”. Ao nosso olhar, o grande mérito desse trabalho foi evidenciar a 

necessidade de se propor estratégias de integração do conjunto CAB – Parque 

Pituaçu. 

 

4.3.2  Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio  PPCI/CAB  

 

Desde a sua implantação, diversos incêndios ocorreram no CAB. Alguns, 

de grandes proporções, chegaram a queimar prédios inteiros, provocando inúmeros 

prejuízos: a Assembléia Legislativa (Figura 12), o Tribunal de Contas, a SRHSH e a 

SEC foram destruídos. Em 1978, três incêndios atingiram a Assembléia Legislativa. 

O terceiro sinistro, de grandes proporções, destruiu grande parte do plenário, 

sobretudo a cobertura, o mobiliário e o painel “Procissão de Bom Jesus dos 

Navegantes”, pintado a óleo por Carlos Bastos. (BAHIATURSA, sd.). 

 

 
Figura 12 – Matéria sobre o incêndio que destruiu parte da AL 
Fonte: A Tribuna da Bahia, 22 nov. 1978 
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Em 2003, durante um sinistro de grandes proporções que queimou, 

totalmente, a plataforma da SEC, funcionários que ainda estavam no prédio 

ajudaram os bombeiros a salvar os sistemas informatizados de cadastro e dados de 

pessoal. Na época, a secretária Anaci Paim fez declarações à imprensa: 

 
‘Felizmente, temos backup (cópia informatizada) das informações 
gerenciais, o que vai facilitar muito o restabelecimento da nossa 
rotina’, disse. Atualmente, a Secretaria controla 2,2 mil escolas e 85 
mil servidores. [...] O incêndio começou próximo ao gabinete da 
secretária Anaci Bispo Paim. A secretária e cerca de 40 funcionários 
ainda estavam no prédio, mas conseguiram sair pelas escadas. [...] 
Segundo os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente por causa da 
grande quantidade de material de fácil combustão (divisórias de 
madeira, móveis, papéis etc.). (UOL, 2003). 

 

Após o incêndio da SEC, o Corpo de Bombeiros realizou uma bateria de 

vistorias nos prédios do CAB constatando a precariedade das instalações elétricas e 

a falta de medidas preventivas e de ações emergenciais no combate a incêndio. A 

CCAB passou, então, a estimular, entre os gestores das diversas instituições, a 

adoção das medidas preventivas necessárias e a coordenação da formação de 

brigadistas para atuar nas situações de emergência. (CCAB, 2010). 

As preocupações com incêndios no CAB foram pauta do “II Workshop de 

Preservação Ambiental do CAB”, realizado em 2004, evento promovido pela CCAB 

para discutir ações de gestão ambiental no seu território (ver o entretítulo 5.1). 

Nesse evento, integrantes do Corpo de Bombeiros apresentaram os resultados das 

vistorias feitas às edificações e foram discutidas as ações para a elaboração e 

implementação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)/CAB 

(Anexo L), destacando a importância da criação de brigadas de incêndio em todos 

os órgãos.  

O Termo de Compromisso e Responsabilidade (Anexo M), um acordo de 

condutas ambientais criado durante o “I Workshop de Preservação Ambiental” e 

firmado entre a CCAB e as instituições governamentais ali sediadas, foi acrescido de 

dois novos compromissos relacionados à prevenção de incêndios. A seguir 

destacamos os novos compromissos incluídos: 

 
10. Instituir rotinas operacionais visando à manutenção dos 
equipamentos de combate a incêndio;  
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11. Proceder ao treinamento de equipes internas visando o correto 
uso dos equipamentos de combate a incêndio, criando a ‘Brigada 
Contra Incêndio’ em cada unidade predial instalada no CAB. 

 

Em 2005, foi criada a Comissão Pró-Brigada, que lançou o projeto piloto 

do PPCI-CAB e, desde então, foram realizados dez cursos de formação de 

brigadistas, com a participação de 678 servidores preparados para desenvolver 

ações de prevenção e combate a incêndio, que formaram 678 brigadistas de 34 

unidades administrativas, sendo oito localizadas fora do CAB. (Anexo L). 

O Corpo de Bombeiros vem realizando, anualmente, vistorias técnicas 

nas instalações prediais do CAB e emitindo relatórios, que são encaminhados aos 

dirigentes de cada instituição. Na Plataforma II, vem sendo implantado um projeto de 

proteção contra incêndio, que servirá de modelo para as demais unidades. Pedro 

Barbosa, membro do PPCI/CAB e brigadista da Secretaria do Planejamento 

(SEPLAN), justificou a realização de uma vistoria no prédio da Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia (SESAB): 

 
A estrutura das secretarias do CAB foi planejada há mais de 30 anos, 
quando sequer existia computador e vem passando por 
transformações radicais. Daí a necessidade de fazermos, com o 
apoio do Corpo de Bombeiros, uma vistoria na estrutura física da 
secretaria. (SESAB, 2010). 

 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio da SRHSH, em 1993 

(Figura 13) foi provocado por um problema elétrico, conforme o jornal A Tarde:  

 
Embora o secretário Cesar Borges fizesse questão de deixar bem 
claro que ainda era cedo para se pronunciar a respeito do acidente, 
soldados do Corpo de Bombeiros acostumados a este tipo de sinistro 
foram taxativos: o fogo se originou de um curto-circuito, 
provavelmente de um dos aparelhos de ar condicionado que foi 
esquecido de ser desligado. (A TARDE, 1993). 

 

Os cuidados devem ser redobrados com as instalações elétricas, principal 

causa de incêndios em empresas e órgãos públicos, diz Renato Pessoa, Técnico de 

Segurança do Trabalho do Tribunal de Justiça: “[...] todas as empresas devem 

possuir proteção contra incêndio: saídas de emergência, instrumentos para 

combater o fogo (extintores e sistemas de alarmes) e pessoas treinadas para o uso 

correto dos equipamentos”. (SESAB, 2010). 
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Figura 13 – Matéria sobre o incêndio que destruiu parte da SRHSH 
Fonte: A Tarde, 19 ago. 1993 

 

   
Fotos 25 e 26 – No prédio da SEC, recém reformado, foram instalados modernos 
equipamentos de combate a incêndios como sensores de fumaça e aspersores de água, 
respectivamente. 
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4.4  REPERCUSSÕES DO CAB NA CIDADE 

 

Os efeitos e impactos da implantação do CAB na espacialização de 

Salvador e em sua integração metropolitana eram esperados, conforme se pode ver 

no trecho a seguir citado: 

 
Não é possível aferir de antemão, em prazos, profundidade e 
extensão, os efeitos que a implantação do Centro acarretará sobre o 
núcleo principal da cidade. Certo é, contudo, que tais efeitos 
surgirão, incumbindo à autoridade, ao planejador, manter-se atento a 
eles, acompanhar seu desenvolvimento, dando-lhes orientação e 
disciplina. (KERTÉSZ, 1974a, p. 350). 

 

A importância do CAB na reconfiguração espacial de Salvador é 

amplamente reconhecida em diversos estudos. Não há dúvidas de que o CAB 

funcionou como polo indutor da expansão urbana em direção ao norte da cidade, a 

Lauro de Freitas e à Estrada do Coco. Por outro lado, sua implantação também 

promoveu o esvaziamento do antigo Centro Histórico. 

Analisando os impactos provocados pelo CAB, a Comissão do Plancab 

reconhece a sua contribuição para modificar a estrutura espacial de Salvador, 

estimulando a incorporação de novas áreas ao mercado imobiliário, provocando 

alterações nos trajetos e viagens, retirando várias funções e atividades do antigo 

Centro. Contudo, observa que a sua implantação não conseguiu atingir alguns 

objetivos propostos como “ordenar e disciplinar” a expansão urbana, e, muito 

menos, melhorar a conservação do antigo Centro, afirmando que, ao contrário, ele 

contribuiu para a deterioração do Centro Histórico sendo a “verdadeira” motivação 

para a sua implantação: 
 

[...] abrir novas frentes de urbanização para permitir a expansão do 
processo de acumulação de capital com a incorporação de novas 
glebas de terras ao fluxo imobiliário, bem como estimular a indústria 
da construção civil. (SUCAB, 1987, sp). 

 

Ora, pensar que somente a implantação do CAB, sem o 

acompanhamento de seus efeitos e a implementação de outros projetos 

complementares poderia “ordenar e disciplinar” a expansão urbana e ainda 

conservar e proteger o Centro Histórico revela uma visão simplista. Como destaca 

Kertész, o planejador teria que atuar de forma dinâmica, acompanhando a influência 
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exercida pelo CAB no processo de urbanização e as tendências manifestadas na 

realidade “[...] impulsionando-as ou refreando-as conforme as circunstâncias e o 

momento, interferindo para disciplinar e ordenar, na medida do necessário e do 

possível” (1974, p. 350).  

Também Almeida (2008, p. 38) vê a abertura da Avenida Paralela, a 

implantação do CAB, a construção da nova rodoviária e do Shopping Iguatemi como 

uma intervenção “orquestrada” pelo Estado e pelo capital privado que provocou 

profundas transformações no tecido urbano de Salvador, com a expansão da cidade 

em direção ao aeroporto e as mudanças no espaço econômico interno, criando um 

novo Central Business District (CBD). Rodrigues, ao analisar a propaganda 

audiovisual do governo baiano, no período que vai de 1967 a 1975, evidencia que a 

imagem pública de Salvador foi construida por um discurso progressista e 

modernizador. O marketing político promovia a cidade em películas veiculadas nos 

cinejornais, antes das sessões de cinema, inclusive para platéias de outros estados: 

 
A intenção era mostrar a nova cidade que se desenhava em direção 
à orla atlântica. Nos filmes, o Centro Histórico, quando aparece, é 
como o lugar onde a cidade não cabe mais, onde os automóveis 
emperram pelas ruas estreitas, onde as pessoas se espremem nas 
repartições públicas. Embora já existisse o discurso preservacionista, 
a cidade era vendida não pela sua história, mas pela sua dinâmica 
modernizadora. O novo, a novidade. [...] o importante era a imagem 
de uma cidade voltada para o progresso tecnológico: as obras 
públicas que estendiam os limites da cidade para além da velha 
cumeada sobre a falha geológica, avançando em direção ao 
Atlântico; a arquitetura arrojada e os espaços arejados e desérticos 
do novo Centro Administrativo. Salvador como cidade progressista 
vendida para todo o país. Trinta anos depois, tudo será diferente. 
(RODRIGUES, 2003, p. 70). 

 

Segundo Espinheira e Soares (2006), a partir dos anos 1970, Salvador 

sofreu uma série de transformações sociais, administrativas e econômicas e, dentre 

elas, o governo, “[...] que se localizava no Centro Histórico é transferido para um 

moderno conjunto de prédios, localizado na Avenida Paralela – área norte da cidade 

[...]”. Para Scheinowitz, o “projeto âncora de um novo pólo urbano”, a implantação do 

CAB, foi fundamental nessas transformações (apud LIMA, 2007, p. 48). Mendes, 

analisando os planos de desenvolvimento executados em Salvador, considera que a 

abertura da Paralela e a construção do CAB, atraindo a expansão urbano-

metropolitana, foram “contribuições concretas deste ideário nacional 
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desenvolvimentista, levado a cabo pelo urbanismo modernista contido no Plano do 

CIA, no processo de desenvolvimento econômico e territorial de Salvador” (2006, p. 

157). 

Para Jânio Santos (2008), o Estado e a iniciativa privada produziram as 

bases da reestruturação urbana de Salvador, ao criar, construir novos equipamentos 

que provocaram transformações políticas, econômicas e redefiniram as relações 

tempo-espaço. A cidade ganhou uma nova feição poli(multi)nucleada e, nesse 

processo: 

 
[..] o Centro Administrativo da Bahia (CAB) merece destaque porque 
corresponde à área para onde foram des(re)centralizadas, ainda na 
década de 1970, a maior parte das atividades administrativas do 
Estado da Bahia, tendo repercussão no papel que o Centro 
tradicional exercia como lócus do poder estadual. Ademais, o CAB 
está localizado numa das áreas de maior investimento do setor 
imobiliário na cidade, Av. Luiz Viana Filho, também conhecida como 
Av. Paralela. 

 

Essas opiniões são ratificadas por Lima (2007, p. 40-49), para quem a 

implantação do CAB e de sedes de outras instituições públicas, como o Parque de 

Exposições Agropecuárias de Salvador, transferido, em 1972, de Ondina para a 

Paralela, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e a Coelba 

consolidaram a Avenida Paralela como novo vetor de expansão urbana. Risério 

(2009) comenta essas transformações, das últimas décadas: para ele, Salvador não 

se resume à praia e ao Centro Histórico; ele considera a Paralela uma síntese de 

Salvador, um retrato concentrado da cidade, um prato feito para o trabalho de 

campo de estudiosos e pesquisadores de todas as áreas (Fotos 27 e 28): 

 
O que era deserto apresenta agora congestionamentos de trânsito. 
Pessoas fazem exercícios físicos no canteiro central da avenida. A 
Paralela, como o CAB, passou a fazer parte de nossa paisagem e de 
nossas vidas. Mais que isso: a Paralela, hoje, nos oferece um retrato 
perfeito de Salvador. [...] Vemos, na Avenida Paralela, os extremos 
reais e vitais desta nossa cidade. A sede administrativa estadual, 
com todas as suas muitas secretarias, e o comércio de ‘crack’ e cds 
piratas. O prédio da Odebrecht, as jovens prostitutas e a favela 
sinuosa, com seus becos quase sempre perigosos. Um bairro 
confuso, cervejeiro e ruidista como o Imbuí. A revendedora de 
automóveis de luxo e a oficina furreca, reciclando fuscas. As novas 
faculdades particulares – que mais sugerem ‘shopping centers’ 
supostamente pedagógicos – e o analfabetismo. Projeta-se um 
condomínio caro ao lado de um conjunto habitacional classemediano 
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e perto de barracos precários, que se esforçam para se manter de 
pé. [...] É um espaço que fervilha e esfervilha, durante todos os dias 
da semana, entre passarelas, táxis, indigentes, engravatados, 
policiais, lojas, sobrelojas, sublojas e postos de gasolina, que se 
revelaram bares da madrugada, com seus cheiros e sons 
intoleráveis. 

 

 
Foto 27 – A Paralela concentra boa parte dos lançamentos imobiliários de Salvador 
 

 
Foto 28 – Antes deserta, hoje a Paralela vive engarrafada. Em média são oito mil carros por 
hora 
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Em palestra proferida na Comissão Especial de Promoção da Igualdade 

da Assembléia Legislativa da Bahia Bomfim (2009) argumenta que a construção do 

CAB e a saída das instituições públicas do antigo centro contribuíram “[...] muito 

para a decadência do lugar. Aí temos uma realidade de decadência física e social 

instalada no Centro Histórico”; Andrade Junior (2005), também considera que a 

migração dos órgãos públicos e empresas para o novo polo intra-urbano provocou o 

esvaziamento do antigo Centro Histórico, que perdeu o seu papel tradicional de 

lócus do poder estadual, e, ao analisar as intervenções no patrimônio arquitetônico 

de Salvador, pondera a decisão tomada pelo Ministério Público, em 2004, de 

derrubar o atual prédio da Prefeitura de Salvador: 

 
[...] a construção do edifício de Lelé teve o grande mérito de trazer de 
volta à Praça o poder executivo municipal. Assim, a sua demolição 
ajudaria a acelerar o processo de esvaziamento do Centro Histórico 
das suas atividades de administração pública, iniciado nos anos 1970 
com a construção do CAB. É a localização ali do edifício desenhado 
por Lelé, juntamente com o funcionamento da Câmara de 
Vereadores no Paço Municipal vizinho, que resgata à Praça 
Municipal o papel simbólico de praça governamental, valor que 
possuía desde os primórdios da ocupação do sítio, no século XVI. 

 

Sobre os efeitos negativos da transferência das secretarias do governo 

para a Avenida Paralela, diz Valdemir Santana (2010): “[...] o Centro tradicional e o 

Comércio entraram em decadência. O comércio de rua da Avenida 7 de Setembro e 

proximidades ficou à míngua, dando lugar à criação de shopping centers nas 

imediações do CAB”. A atual gestão tenta reverter esse quadro com ações incluídas 

no “Plano de Redefinição do Centro Antigo de Salvador” como a restauração do 

Palácio Rio Branco e sua utilização para despachos do governador: 

 
Quase 40 anos após ser transferido para o Centro Administrativo da 
Bahia, na Avenida Paralela, o governo do estado volta a despachar 
no Palácio Rio Branco, no centro de Salvador. O governador Jaques 
Wagner já mandou avaliar e reservar algumas salas do prédio, que 
está em processo final de restauro, para despachos periódicos do 
governo durante a semana e em ocasiões especiais. (SANTANA, 
2010). 

 

Dentre as repercussões do CAB na espacialização de Salvador como 

metrópole contemporânea, nos interessa de perto a centralidade do conjunto CAB–

Parque Pituaçu, destacada pelos estudos do MAU (SUCAB, 1996a), que observa a 
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necessidade de uma articulação maior entre essas duas áreas com características 

homogêneas de uso considerando que o conjunto exerce um papel singular e 

simbólico na Salvador Ampliada: 

 
[...] constitui-se numa vasta área que aglutina equipamentos públicos 
de grande porte, diferenciados de qualquer outro ponto da cidade, 
com tratamentos urbanísticos específicos voltados para exercer 
atividades públicas de lazer e recreação (parques, estádio), turismo 
(alguns equipamentos dentro dos parques), cultura (Universidade, 
Museu de Ciência e Tecnologia, área para exposição de obras de 
arte, etc.) e funções administrativas. (CAB, p. 56). 

 

   
Foto 29 – Debruçado sobre a Baía de Todos os Santos, o 
Palácio Rio Branco foi sede do poder por mais de quatro 
séculos. Recém restaurado, poderá voltar a ter despachos 
do governador 

Foto 30 – Apesar dos esforços 
de preservação, o patrimônio 
histórico está em ruínas. 
Casarão ao lado da Basílica da 
Conceição da Praia desabou 

 

4.5  A INTEGRAÇÃO CAB–PARQUE DE PITUAÇU 

 

O CAB e o Parque de Pituaçu foram criados juntos, frutos do mesmo 

planejamento; seus territórios compartilham os mesmos vínculos, estando inseridos 

nas bacias hidrográficas do Rio Pituaçu e do Rio Cachoeirinha. Eram áreas 

contíguas com características físico-ambientais, biológicas e paisagísticas 

homogêneas. (CONDER, 2000, sp.). 

Em 1906, o engenheiro Teodoro Sampaio construiu um sistema de 

abastecimento de água para Salvador represando as águas do rio Pituaçu e de seu 

afluente, o rio Cachoeirinha. A barragem do Pituaçu deu origem a um manancial 
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com 120 ha de lâmina d’água, de rara beleza cênica: “Um quadro de relevante 

beleza natural, vez que harmonicamente reúne vegetação e um espelho d’água de 

grande valor paisagístico” (CONDER, 1978, p. 14). 

O Parque de Pituaçu foi criado em 1973, através do Decreto nº 23.666 

que, na tentativa de evitar os impactos do crescimento urbano acelerado, considerou 

a área de utilidade pública, para fins de preservação. Sua criação e a instalação de 

equipamentos voltados para o lazer, esporte e cultura viabilizou a preservação do 

lago e das áreas de Mata Atlântica do seu entorno. Suas áreas foram separadas 

quando da abertura da Av. Paralela, construída em uma faixa de domínio de 170 

metros, com duas pistas de 10,5 metros de largura cada uma, separadas por um 

canteiro central de, aproximadamente, 79 metros. Sua construção provocou um 

grande impacto. Segundo Lima: 

 
[...] uma área de Mata Atlântica Secundária de aproximadamente 1 
milhão e 400 mil m² foi devastada a partir do desmatamento, cortes 
de terreno que chegaram a 40 metros de altura. Vale ressaltar que os 
impactos iniciais são pequenos perto dos impactos operacionais da 
via para a fauna e flora e da conseqüente valorização e ocupação 
das terras do seu entorno, que acarretam a derrubada da vegetação 
existente. (2007, p. 47-48). 

 

No planejamento inicial, os dois equipamentos seriam integrados, o que 

garantiria um tratamento físico-ambiental adequado às duas áreas, mas a Avenida 

Paralela, com seu intenso tráfego atual, se tornou um obstáculo à integração das 

glebas. De qualquer modo, durante muito tempo essa proposta foi esquecida. 

Em 1998, no canteiro central da Paralela, foi construído o Memorial 

Deputado Luís Eduardo Magalhães (Foto 31) e, em 2002, ao longo do monumento e 

em todo o trecho fronteiriço entre o CAB e o Parque, foram implantados 

equipamentos de lazer e esportes interligados a uma rede de trilhas para pedestres 

e ciclovia. 

 
Foi entregue ontem à população a nova área de lazer e prática de 
esportes, implantada num trecho de 2,5 km no canteiro central da 
Avenida Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador e que 
serve de acesso ao Centro Administrativo e várias praias da orla e 
litoral norte. Foram construídas uma ciclovia, pista de cooper, 
equipamentos públicos e plantio de árvores, que, segundo a 
prefeitura, custaram R$ 2,5 milhões. As pistas de cooper em 
concreto, decoradas com desenhos inspirados em motivos baianos, 
e a ciclovia em asfalto pigmentado de vermelho possuem 2,5 km de 
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extensão. O trecho, inaugurado ontem, fica entre o Supermercado 
Extra e o Viaduto Dona Canô [...]. (A TARDE, 2002). 

 

A população passou a freqüentar o local e a utilizar intensamente esses 

equipamentos. A construção do estacionamento nas proximidades do Memorial 

facilitou o acesso para os usuários que possuem veículos e a implantação de uma 

rampa de acesso ao canteiro central, na passarela que liga o Colégio Estadual 

Bolívar Santana, no CAB, ao Horto Metropolitano, na área do Parque, facilitou o 

acesso de pedestres. 

 
O canteiro central da Avenida Luís Viana Filho, também conhecida 
como Avenida Paralela, é um dos pontos mais utilizados pelos 
moradores dos bairros circunvizinhos como Imbui, Cabula, 
Patamares, Flamboyan etc, para a prática de corrida. A pista de 
cooper e a ciclovia, inauguradas em 2002, são frequentadas durante 
todo o dia, mas principalmente das 6h às 8h e das 16h às 20h. Boas 
condições do piso e segurança são os principais atrativos para os 
frequentadores. Na pista de cooper saltam aos olhos os mosaicos 
em azulejos, do artista plástico Fernando Coelho, que retratam 
símbolos da terra, como a capoeira, baianas de acarajé, fitinha do 
Bonfim, Elevador Lacerda e Farol da Barra. (UOL, 2009). 

 

A intensa utilização desse trecho da Paralela, pela população, para lazer, 

esportes e recreação mostra sua necessidade de expansão e ampliação, com a 

instalação de equipamentos semelhantes, ao longo de todo o canteiro central da 

Avenida, transformando-a em um Parque Linear Urbano. As avenidas de vale do 

EPUCS foram inspiradas no modelo viário concebido por Olmsted para as cidades 

americanas, que tem como base as avenidas-parque, formando parques lineares, 

que contribuem para a conservação do meio ambiente. (SCHEINOWITZ apud LIMA, 

2007, p. 46). 

No contexto de uma nova ótica social, que associa a qualidade da vida 

urbana à preservação dos recursos naturais e paisagísticos, a Conder elaborou o 

“Projeto de Integração CAB – Memorial – Parque de Pituaçu” com o objetivo de: 

 
[...] estabelecer a necessária aproximação física e operacional entre 
as áreas do Centro Administrativo, do Memorial Deputado Luís 
Eduardo Magalhães e do Parque Metropolitano de Pituaçu enquanto 
materializa velhas aspirações relacionadas a qualidade de vida, 
nascidas entre dirigentes, executivos e funcionários desde a 
implantação do CAB. (CONDER, 2000, sp). 
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O Projeto de Integração da Conder deu destaque ao Centro de 

Convivências, um equipamento com funções diversificadas: 

 
[...] centro de lazer e de entretenimento, a função de pequeno centro 
de compras e de prestação de serviços, a função de mirante e novo 
portal de acesso para o Parque de Pituaçu e a função de centro de 
atividades culturais vinculadas ao CAB, ao Memorial e 
principalmente, ao Parque. (CONDER, 2000, sp). 

 

O Centro de Convivências foi construído em 2005, na margem direita da 

Avenida Paralela, em frente ao Memorial Luís Eduardo Magalhães (Foto 32). A sede 

do antigo Departamento de Paisagismo da Sucab foi demolida para dar lugar ao 

novo equipamento, no intuito de atender antigas aspirações do funcionalismo do 

CAB: “[...] um ponto de encontro para um prazeroso ‘happy hour’ entre amigos, com 

ambientes alegres, boa música e muitas amenidades” (CONDER, 2000). 

 

   
Foto 31 – Monumento ao Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, 2006 

Foto 32 – Centro de Convivências/Bahia 
Café Hall 

 

O espaço efetivamente construído se assemelha a uma quadra 

poliesportiva, uma grande área livre plana com cobertura côncava, tendo ao fundo, 

na parte externa, um pátio com mirante para a lagoa de Pituaçu e acesso à Ciclovia 

do Parque (Anexo N). Na parte baixa, nas proximidades da Ciclovia foi construído 

um quiosque de apoio aos ciclistas e, no estacionamento, foram instalados abrigos 

para passageiros de ônibus, funcionando como uma pequena estação de transbordo 

para uma linha gratuita que circula internamente, apenas nas avenidas do CAB, 

fazendo a ligação entre as diversas secretarias e a Av. Paralela (Fotos 33 a 35). 
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Foto 33 – Vista do Mirante do Centro de 
Convivências 

Foto 34 – Abrigo para passageiros no Centro de 
Convivências. Ônibus circulam internamente 
nas vias do CAB, interligando as Secretarias  

 

 
Foto 35 – Mosaico de Bel Borba no acesso à ciclovia 
 

Dos serviços previstos no projeto preliminar  sala para exibição de filmes 

em três dimensões, lojas, bares, restaurantes, livraria, café , foi instalado apenas 

um restaurante. Durante algum tempo, o espaço abrigou eventos promovidos pelas 

diversas secretarias do CAB, mas, em 2005, o Centro de Convivências foi alugado a 

uma empresa que o transformou em uma casa de shows e espetáculos, o Bahia 

Café Hall (CONDER, 2000), restringindo o acesso de usuários e visitantes e as 
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perspectivas de integração CAB–Pituaçu. Mesmo após o vencimento do contrato, o 

equipamento não foi devolvido à Conder. A questão está na justiça: 

 
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou na Justiça, em 
junho deste ano, com um pedido de reintegração de posse do prédio 
público situado na Avenida Paralela, onde atualmente funciona a 
casa de shows Bahia Café Hall. O processo tramita na 7ª Vara de 
Fazenda Pública. Originalmente utilizado como entrada ao Parque de 
Pituaçu, o equipamento público foi alugado pelo governo em 2005. 
Mas o contrato venceu em maio deste ano e o Bahia Café Hall se 
nega a devolvê-lo, além de não pagar o aluguel desde então. A 
utilização do imóvel já foi questionada também em inquérito civil do 
Ministério Público (MP-BA) que investigou danos ambientais no 
Parque Pituaçu. A promotora de Justiça, Hortência Pinho Gomes, 
justifica que o alto volume da música durante os shows realizados no 
local agride a fauna do parque. (BAHIA NOTÍCIAS, 2010). 

 

O Projeto de Integração da Conder também propôs outras intervenções 

que não foram construídas, como a passagem de nível sobre a rampa de subida do 

Viaduto do CAB, Eng. Leonel Brizola, que possibilitaria o acesso permanente no 

sentido do CAB para o Alto do Andu, uma localidade que possui uma via de 

penetração ainda sem pavimentação, percorrendo cerca de 2,0 Km de extensão que 

dá acesso ao interior do Parque, onde é possível desfrutar paisagem de rara beleza, 

propiciando o desenvolvimento de atividades de lazer contemplativo, com vista 

panorâmica para diversas outras áreas do Parque. 

Também foi proposta a construção de um novo viaduto sobre a Av. 

Paralela, partindo do canteiro central da 3ª Avenida, ligando o CAB ao Parque, na 

Zona de Expansão do Horto, que se prolongaria numa via de penetração com novo 

acesso ao Horto, permitindo a implantação de mais um mirante. Esse projeto pode 

ter sido abortado, já que, no local, conforme já mencionado, foi construída uma 

passarela que liga o Horto ao Colégio Bolívar Santana. 

Os estudos realizados pelo MAU acrescentaram outras intervenções às 

propostas da Conder, capazes de reforçar a centralidade de funções – institucionais, 

de educação e cultura, de lazer, turismo e recreação, animação e serviços públicos 

diversos – do conjunto CAB–Pituaçu, com atividades compatíveis aos dois 

compartimentos, que “permitam construir uma unidade de uso e de ocupação do 

solo capaz de transformá-lo num único equipamento de porte metropolitano”. As 

diretrizes propostas nesse estudo estimulam uma maior utilização do CAB: 
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[...] incorporando novas atividades públicas e privadas, compatíveis 
com as características de todo o conjunto [...] a atual área do CAB 
deverá absorver novos usos institucionais, equipamentos urbanos e 
regionais de animação, comércio e serviços de apoio às suas 
atividades internas. (SUCAB, 1996, p. 62-63). 

 

Nesse estudo, o MAU sugeriu a implantação de uma Estação de 

Transbordo do CAB, no futuro corredor de Transporte de Massa de Salvador, que 

funcionaria como elo, proporcionando uma maior integração entre os dois 

subespaços do conjunto CAB–Pituaçu. A articulação também seria feita através de 

passagens em nível de pedestres e ciclovias, passarelas, a partir da futura estação 

de transbordo e através do atual viaduto. 

O Estádio Pituaçu, após uma reforma recente, voltou a sediar jogos e 

eventos. Está em construção um conjunto de passarelas ligando o Estádio ao CAB, 

facilitando o acesso do público com segurança. Essas ações vão estimular uma 

maior integração entre as duas áreas. 
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5  GESTÃO AMBIENTAL NO CAB: RESULTADOS, 

DISCUSSÕES E PROPOSIÇÕES 
 

As práticas de gestão ambiental desenvolvidas no CAB emanam 

principalmente da CCAB, vinculada à Sucab e à Sedur, e do Escritório de Qualidade 

do Gasto Público, vinculado à Saeb. A administração do CAB vem desenvolvendo 

práticas de gestão ambiental desde a sua implantação. A preocupação com o 

paisagismo e com a preservação de áreas verdes sempre foi uma constante. Como 

pode ser constatado no depoimento de uma servidora da CCAB:  Plantamos todas 

as árvores do CAB e da Paralela.  

Existem programas bem consolidados, como o Recicle Já Bahia, o mais 

efetivo e com maior capilaridade, que vem sendo executado pela SUCAB/CCAB há 

cerca de onze anos. Outros foram concebidos mais recentemente, como o Programa 

Compromisso Bahia, da SAEB, que visa imprimir qualidade ao gasto público, 

promovendo, dentre outras, ações que têm uma profunda interface com a gestão 

ambiental, como a racionalização do uso da água, a eficiência energética e as 

licitações e compras sustentáveis.  

As práticas de gestão desenvolvidas no CAB, entretanto, não impedem a 

ocorrência de diversos impactos ambientais no seu território. O CAB tanto sofre, 

como provoca impactos. A Resolução CONAMA 001/86 estabeleceu o conceito de 

impacto ambiental como: 

 
[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: I  a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; II  as atividades sociais e econômicas; III  à biota; IV  
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V  a 
qualidade dos recursos ambientais. 
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A análise das atividades de gestão ambiental desenvolvidas no âmbito do 

CAB, como já referido, realizada a partir da eleição de 5 categorias e 50 indicadores 

de sustentabilidade adequados ao seu contexto. Os resultados permitem afirmar 

que, na administração pública baiana, cresce a adoção de práticas ambientalmente 

corretas fundamentadas na complexidade das relações socioambientais, que 

constituem iniciativas importantes e resultam em ganhos, como a proteção ao 

patrimônio socioambiental do CAB e a economia de recursos públicos, dentre 

outros. A carência de ações ambientais em alguns setores deve ser entendida como 

oportunidade para melhoria.  

A Figura 14 apresenta um fluxograma com a síntese das atividades de 

gestão ambiental desenvolvidas no CAB e que serão detalhadas a seguir. 

 

 
Figura 14 – Fluxograma com as práticas de gestão ambiental no CAB 

 
 

5.1 WORKSHOPS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

Os Workshops de Preservação Ambiental do CAB são eventos 

promovidos desde 2002 pela CCAB, já tendo sido realizadas quatro edições, com 

cada evento abordando temas específicos (Quadro 5).  
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EDIÇÃO ANO N° DE 
PARTICIPANTES 

N° DE 
INSTITUIÇÕES TEMA CENTRAL 

I 2002 33 24 
Impactos ambientais nas áreas de 
preservação; Elaboração do Termo de 
Compromisso e Responsabilidade 

II 2004 50 35 
Ajustes no Termo de Compromisso e 
Responsabilidade; Prevenção e Combate a 
Incêndios 

III 2008 208 66 Meio Ambiente, Educação, Saúde e 
Segurança: uma questão de sobrevivência 

IV 2009 189 57 Sustentabilidade no CAB: recicle materiais, 
hábitos e atitudes! 

Quadro 5 – Workshops de Preservação Ambiental no CAB: ano de realização, números de 
participantes e instituições representadas e temática central 
 

A visível degradação das áreas de preservação ambiental, encostas, 

grotões, lagoas e córregos localizados entre as edificações públicas do CAB motivou 

a realização do I Workshop. A CCAB (2010) constatou os impactos e suas causas: 

 
[...] esta degradação se dava principalmente por causa da falta de 
compromisso de alguns dos responsáveis pela fiscalização e 
realização da manutenção das edificações públicas instaladas no 
CAB, que permitiam que lixo de natureza diversa (lâmpadas, entulho, 
papel, copos plásticos, entre outros) fosse descartado nas encostas.  

 

O I Workshop, realizado em 2002, com a participação de 33 servidores de 

24 instituições, discutiu questões ambientais relativas à manutenção e preservação 

do CAB, destacando os impactos sofridos pelas áreas de preservação. A idéia 

central era sensibilizar os responsáveis pela gestão predial, além de estabelecer 

metas para a remoção e o destino final dos materiais depositados indevidamente 

nas encostas. Durante o evento foi elaborado o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, uma agenda de compromissos ambientais firmada entre a CCAB 

e as diversas instituições sediadas no Centro Administrativo. (Anexo M). 

O II Workshop foi realizado em 2004, com a participação de 50 servidores 

e 35 instituições. Como já referido (no entretítulo 4.3.2), o evento discutiu a 

prevenção e o combate a incêndios no CAB e atualizou o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade. No III Workshop, realizado em 2008, com a participação de 208 

servidores e 66 instituições, o tema central foi “Meio Ambiente, Educação, Saúde e 

Segurança: uma questão de sobrevivência”. Nesse evento, os temas âncoras foram: 

 Redução e reciclagem de resíduos 

 Envolvimento dos servidores na campanha de combate à dengue 
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 Preservação das áreas verdes 

 Criação de brigadas de prevenção e combate a incêndios 

 Termo de cooperação Sucab/Coelba para descontaminação de 

lâmpadas fluorescentes 

Esse evento resultou em dois faxinaços na área do CAB, realizados em 

2008. Com o apoio dos coordenadores de serviços gerais, foram recolhidos os 

resíduos descartados indevidamente nas encostas e áreas de preservação, 

materiais diversos como pneus, entulho da construção civil, plásticos, isopor, 

garrafas, lâmpadas, dentre outros (Quadro 6). Os faxinaços mobilizaram os 

servidores, contribuindo para o combate à dengue, ao tempo em que se constituiu 

uma ação concreta de preservação ambiental. (CCAB, 2010). 

 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADES 
1° Faxinaço 2° Faxinaço 

Unidades contempladas un. 52 48 
Resíduos de poda, capinação e roçagem ton. 440 332 
Entulho de natureza diversa ton. 360 252 
Lâmpadas fluorescentes un. 479 228 
Pneus un. 386 122 

Quadro 6  Resultados dos “Faxinaços” 
Fonte: Adaptado CCAB, 2010 
 

Na análise do Quadro 6, pode-se observar a diminuição da quantidade de 

resíduos coletados no segundo Faxinaço, sugerindo que a realização de uma faxina 

tende a diminuir o lixo coletado na faxina subseqüente, o que pode ser explicado 

pelo curto intervalo de tempo entre as ações que não permitiu o acúmulo da mesma 

quantidade de lixo coletado na primeira. Por outro lado, o efeito pedagógico e 

educativo das faxinas é outra variável que poderá explicar a redução dos resíduos 

coletados. Uma resposta conclusiva requer mais pesquisas nessa área. 

No IV Workshop, realizado em 2009 (Anexo O), com a participação de 

189 servidores de 57 instituições, o tema título foi “Sustentabilidade no CAB: recicle 

materiais, hábitos e atitudes” com o propósito de divulgar a nova missão da Sucab e 

seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Foram 

discutidas as responsabilidades do servidor cidadão e o seu papel na conservação e 

manutenção do CAB, sendo os servidores participantes sensibilizados e mobilizados 

para desenvolver um pensamento crítico sobre seus hábitos e atitudes no trabalho, a 
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fim de melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida no CAB. A partir das 

discussões e resultados desse evento, começou a ser elaborado o Manual de Boas 

Práticas do CAB (CCAB, 2010). 

A maior participação dos servidores nesse Workshop pode ser explicada 

pelo interesse da nova equipe de gestores em conhecer os programas relacionados 

à preservação do CAB.  

 

5.2  PROGRAMA PLANTE SEU FUTURO 

 

O Programa Plante Seu Futuro (Anexo P), que também é desenvolvido 

pela CCAB, visa o plantio de espécies nativas e ornamentais nos jardins do CAB. O 

diferencial desse Programa é o envolvimento nas ações do servidor, que poderá 

plantar e cuidar de uma árvore de sua preferência e seu objetivo é: 

 
[...] proporcionar ao servidor público a oportunidade de plantar e 
cuidar de uma árvore; introduzir espécies nativas e ornamentais nas 
áreas verdes do CAB; minimizar o efeito do desmatamento urbano; 
amenizar os efeitos do aquecimento global por meio da produção de 
mais oxigênio e da absorção do gás carbônico; oferecer conforto 
térmico aos colaboradores do Centro Administrativo da Bahia; 
compensar o desmatamento e a extinção de espécies, gerando 
espaço para a formação de novas vidas. (CCAB, 2010b). 

 

          
Foto 36 – Servidor planta uma muda no CAB 
Fonte: CCAB, 2010b 

 Foto 37 – Jaqueira no Horto 
Metropolitano 
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Foto 38 – Mudas de Pau Brasil no 
Horto Metropolitano 

Foto 39 – O Horto Metropolitano também produz vasos com 
plantas ornamentais para o interior dos prédios públicos 

 

5.3  PROGRAMA RECICLE JÁ BAHIA 

 

Iniciado em 1999 com o nome de Recicla CAB: Programa de Reciclagem 

de Papel (Anexo R), para atuar especificamente junto às instituições do CAB, e 

rebatizado em 2007, o programa Recicle Já Bahia (Anexo S) é o projeto mais antigo 

e com maior capilaridade em desenvolvimento no CAB. Administrado pela CCAB em 

parceria com o Programa Bahia Solidária desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, 

Emprego, Renda e Esporte (SETRE), através da Superintendência de Economia 

Solidária (SESOL), atualmente desenvolve a coleta seletiva de materiais recicláveis 

em órgãos da administração pública localizados em toda a RMS, com a adesão da 

Secretaria da Saúde do município de São Francisco do Conde (SESAU). São seus 

objetivos: 

 
[...] reduzir e reaproveitar o grande volume de materiais recicláveis 
descartados pelo serviço público; gerar trabalho e renda para 
catadores de lixo vinculados a cooperativas; contribuir para a 
ampliação da coleta seletiva de lixo nos municípios da RMS; diminuir 
o volume de lixo que é descartado diariamente nos aterros sanitários 
e lixões da RMS; diminuir, em longo prazo, os custos com a coleta 
regular de lixo; promover a mudança de hábitos e atitudes dos 
servidores públicos; estimular o reuso de materiais antes de serem 
descartados; minimizar impactos ambientais decorrentes da 
utilização intensiva de recursos naturais pelas indústrias de 
transformação e o seu descarte indevido. (CCAB, 2010c). 
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O Programa atua nas três esferas de poder desenvolvendo ações de 

educação ambiental dirigidas ao servidor público e estimulando a adoção de novas 

posturas voltadas à conservação ambiental. Em cada instituição parceira, forma um 

grupo gestor responsável pela implantação e monitoramento da coleta seletiva. Os 

funcionários das empresas terceirizadas para a limpeza são orientados para coletar 

os materiais recicláveis em sacos de cor azul e o lixo comum em sacos de cor preta. 

A separação dos materiais recicláveis ocorre na sua fonte geradora. Os recipientes 

para a coleta dos papéis ficam nas salas de trabalho (Foto 40) e os outros 

recicláveis  ferro, vidro e plásticos  são depositados nas copas. (CCAB, 2010c). 

Nesses onze anos, o Programa coletou, em parceria com cooperativas de 

catadores, aproximadamente 2.800 toneladas de materiais recicláveis, contribuindo 

para a preservação ambiental e a geração de trabalho e renda (Gráficos 5 e 6). Os 

resultados socioambientais do Programa são estimados em economia de: 7.840 m³ 

de água; 470.840 litros de combustível; 980.000 kw/h de energia; 7.840 árvores 

utilizadas para a fabricação de papel; além de 1.932 m³ de espaço no aterro 

sanitário. (CCAB, 2010c).  

 

 
Foto 40 – Coleta seletiva de papel do Recicle Já Bahia 
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Gráfico 5 – Resultado da coleta seletiva por tipo de material reciclável do 
Programa Recicle Já Bahia 
Fonte: CCAB, 2010c 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 – Resultado da coleta seletiva (ton/ano) de materiais recicláveis 
do Programa Recicle Já Bahia 
Fonte: CCAB, 2010c 

 

Todos os materiais recicláveis segregados nos órgãos públicos são 

coletados por oito cooperativas de catadores da RMS que realizam sua 

comercialização. (Quadro 7) 
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ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL ENDEREÇO/CONTATO INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 
CAMAPET – 
Cooperativa de Coleta 
e Processamento de 
Plásticos e Proteção 
Ambiental 

Rua Luiz Maria, nº 10, Baixa do 
Fiscal, Calçada, Salvador 
Telefone: (71) 3313-5542 
Email: camapet@gmail.com 

Parceira desde março de 
2005, quando o programa foi 
implantado no IMA. Atua em 
Itapagipe e na Grande 
Salvador com 30 cooperados 

COOPERBRAVA – 
Cooperativa dos 
Recicladores da 
Unidade de 
Canabrava 

Rua Artêmio Castro Valente, s/n, 
Canabrava, Salvador 
Telefone: (71) 3366-9037 

Parceira desde junho de 
2005. Formada por 60 
mulheres, ex-badameiras no 
lixão de Canabrava, recolhe 
recicláveis da Divisão de 
Suprimentos da Embasa e 
outros fora do CAB 

AÇÃO RECICLAR 

Trav. Prudente de Morais, 65, Rio 
Vermelho, Salvador 
Telefone: (71) 3017-6455 
E-mail: pacviva@yahoo.com.br 

Parceira recente, a 
cooperativa, fundada em 
março de 2002, com 25 
catadores(as) do Rio 
Vermelho, tem apoio da ONG 
Paciência Viva. Recolhe 
recicláveis da Fapesb e 
Conder, em São Lázaro 

CANORE – Catadores 
da Nova República 

Av. Nova República, s/n, atrás do 
Parque da Cidade, Salvador 
Telefone: (71) 3346-3050 
Presidente: Manoel Bernardo dos 
Santos  

Em 2006, 20 catadores da 
Santa Cruz se juntaram em 
cooperativa. É parceira 
recente, coletando os 
recicláveis do CAB 

COOPERSSF  
Coop. Reciclagem e 
Serviços do Subúrbio 
Ferroviário 

Tel: (71) 3218-2317/9991-5792 
Edson Palmeira de Jesus 
cooperssf@hotmail.com  

Cooperativa com 38 
cooperados atua a 6 anos no 
subúrbio e em outras áreas 
da cidade 

COOPERATIVA 
AMIGOS DO 
PLANETA 

Rua Milton da Silva Pires, nº 29, Jd. 
Solar União, Portão, L. de Freitas 
Telefone: (71) 3379-4205  
Presidente: Manoel 

Funciona desde 2004. Possui 
15 cooperados 

RECICOOP  
Reciclagem, Meio 
Ambiente e Promoção 
a Cidadania 

2ª Trav. Paulo César, nº 3, Nova 
Constituinte, Alto de Coutos, SSA 
Telefone: (71) 8772-8298 
Presidente: Edson de Jesus: E-mail: 
edsondejesus2005@gmail.com  

Funciona desde fevereiro de 
2003. Possui 15 cooperados. 
Começou a coletar os 
resíduos do CAB no ano 
passado 

ACOPA  Associação 
de Coleta Seletiva 
Preservando a Vida 

Fazenda 11 Casas, S. Francisco do 
Conde 
Telefone: (71) 9612-1165 
E-mail: acopa.sfc@gmail.com 

 

Quadro 7 – Cooperativas beneficiadas pelo Programa Recicle Já Bahia 
Fonte: Adaptado de CCAB, 2010c 

 

Como se observa no Quadro 7, as parcerias desenvolvidas entre o 

Recicle Já Bahia e as cooperativas de catadores geram emprego e renda, 

exercendo impacto direto sobre a vida de cerca de duzentas famílias. 
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5.4  PROGRAMA COMPROMISSO BAHIA 

 

No âmbito da SAEB (Anexo T), no final de 2007, foi instituído, através do 

Decreto nº 10.655, o programa Compromisso Bahia – Programa de Qualidade do 

Gasto Público (Anexo U), com o objetivo de “estimular o desenvolvimento, a 

implantação e a disseminação de práticas voltadas para a melhoria da gestão da 

qualidade do gasto público” (SAEB, 2007). Para a sua operacionalização foi criado 

um grupo de trabalho denominado Escritório da Qualidade do Gasto Público. Eis 

como este escritório vê o seu trabalho: 

 
Com as informações sistematizadas das unidades estaduais, o Escritório 
da Qualidade do Gasto realiza o monitoramento das despesas e emite 
boletins trimestrais de avaliação, além de relatórios semestrais. Através 
desse procedimento, é possível acompanhar quais medidas foram 
adotadas por cada unidade para otimizar a aplicação das verbas 
públicas, articulando os conceitos de bom desempenho, economia de 
recursos e satisfação do cidadão (SAEB, 2010b). 

 

O gasto público é proveniente de recursos compulsórios e visa atender ao 

interesse público. Na dimensão política, deve ter legalidade e legitimidade sem 

desvios de finalidade, atender à vontade coletiva, privilegiar a transparência e 

obedecer a processos e procedimentos legais. No aspecto técnico, observa-se a 

qualidade do gasto, sua “eficiência, eficácia, efetividade e economicidade”, uma 

articulação entre o volume do dispêndio e os seus benefícios. (SAEB, 2008). 

O Programa pretende melhorar o atual cenário de gestão: operações no 

limite máximo da carga tributária, dificuldades de aumentar a arrecadação, alto grau 

de vinculação de recursos, aumento das despesas correntes e obrigatórias, 

deficiência de instrumentos de avaliação e monitoramento do gasto público. Como 

estratégia de economia de gastos, a administração pública sempre recorreu a cortes 

lineares de custeio e pessoal. A idéia é evitar os cortes pontuais e não-planejados 

utilizando medidas como a introdução de novas ferramentas de gestão para 

monitorar e avaliar o gasto público; a reestruturação e aperfeiçoamento de 

processos administrativos; informação ao público sobre a quantidade e qualidade do 

gasto; e o estímulo à inovação organizacional e tecnológica. 

Propõe-se, ainda, a frear o desperdício nos cofres públicos, fazendo uma 

“profunda análise sobre a origem, o alcance e a importância de cada gasto”, e 

reduzir o consumo e os custos, sem comprometer a eficiência e a qualidade dos 
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serviços públicos. A SAEB (2008) pretende criar na administração pública a cultura 

da eficiência e do controle gerencial ao agregar e integrar conceitos como bom 

desempenho, economia de recursos e satisfação dos usuários. Aderiram ao 

Programa as 23 secretarias estaduais e órgãos anexos da administração direta, 

formalizando um Protocolo de Intenções, um pacto de ações. Na adesão, cada 

unidade designa os servidores responsáveis para desenvolver as atividades (Anexo 

V). Para a operacionalização das condutas pactuadas são produzidos materiais de 

referência e apoio e promovidos eventos para a formação dos servidores. 

O desempenho das instituições é avaliado através de indicadores para 

contas de consumo, licitações e gestão de pessoas cujo comportamento possibilita o 

acompanhamento das medidas adotadas em cada unidade, onde é monitorado o 

consumo de itens como energia elétrica, abastecimento de combustível, 

aperfeiçoamento de pessoal, assinatura de periódicos, correios e telégrafos, 

reprografia, telefonia e água e esgoto. A meta é economizar cerca de R$ 492 

milhões até 2010, apenas com o corte de gastos considerados ruins. (Gráfico 7). Os 

recursos economizados com essas ações serão investidos em áreas prioritárias: 

saúde, educação, segurança e emprego e renda. (SAEB, 2008a). 

 

 
Gráfico 7  Economia esperada por áreas de atuação do Programa 
Compromisso Bahia até 2010 
Fonte: SAEB, 2010a 
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5.4.1  Projeto Atitude Positiva  
 

Este Projeto visa à formação do servidor para a profissionalização da 

gestão do gasto público. Através de seminários, oficinas, fóruns e cursos, pretende 

sensibilizar, mobilizar e instrumentalizar os servidores para a implementação de 

mudanças gerenciais e o combate ao desperdício (Anexo W). A formação do 

servidor é fundamental para a profissionalização da gestão: 

 
[...] é o ponto central do sistema de gestão da qualidade do gasto e 
da disseminação de uma nova cultura de trabalho constituída a partir 
de metas e controles mensais. A tarefa de tornar o serviço público 
cada vez mais competente, eficiente e comprometido será cumprida 
através do esforço coletivo de todos os servidores. (SAEB, 2008b). 

 

São desenvolvidos eventos de formação nas seguintes áreas: a) 

coordenação e legislação de recursos humanos; b) licitações e noções de contratos; 

c) formação de pregoeiros; d) eficientização energética; e) sistema de gestão de 

telefonia móvel; f) gestão de frota de veículos – abastecimento; g) gestão predial; h) 

fiscalização de contrato; e i) sistema de controle de consumo.  

Para incentivar o “profissionalismo, responsabilidade e comprometimento” 

na equipe de gestores foi elaborado o “Guia de Boas Práticas do Gestor” que 

contém recomendações gerais nas áreas de licitação, folha de pagamento e custeio 

visando “mudanças de postura e de hábitos de consumo na rotina do serviço 

público, racionalizando os gastos e otimizando os recursos financeiros e humanos”. 

No custeio, são sinalizadas ações para economia de recursos com energia elétrica, 

água, correios e telégrafos, manutenção e abastecimento de veículos, viagens e 

manutenção predial preventiva. (SAEB, 2008). 

Foi também criado o “Guia de Boas Práticas do Servidor” com orientações 

de combate ao desperdício a serem aplicadas nas atividades cotidianas em órgãos, 

autarquias e empresas estatais e que propõe mudanças de hábitos no uso de 

energia elétrica, água, impressão corporativa, dos recursos de rede e da Assistência 

à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv), sugerindo tarefas 

aparentemente simples, mas que, em conjunto, poderão produzir uma grande 

economia de recursos. 
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5.4.2  Prêmio Boas Práticas do Servidor 

 

O Prêmio de Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público foi instituído 

pela Lei nº 10.848, de 3 de dezembro de 2007, para ser concedido aos  

 
[...] servidores públicos estaduais dos três Poderes, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, que desenvolvem ações que 
promovam um ambiente de trabalho decente, o estímulo à 
criatividade, à produtividade, à eficiência, à economicidade e à 
melhoria da qualidade do serviço público. (SAEB, 2009a).  

 

O Prêmio procura incrementar a busca de soluções e procedimentos 

diferenciados capazes de melhorar o ambiente de trabalho, a qualidade do gasto e o 

atendimento ao cidadão e pretende criar um banco de práticas bem-sucedidas e um 

de talentos de referência no serviço público, valorizando e dando maior visibilidade a 

práticas que motivem a organização e melhorem a qualidade do serviço público. 

(SAEB, 2009a). 

Os dez melhores exemplos de Boas Práticas são premiados com 

participação em congressos, eventos, visitas técnicas, publicação de livros ou 

artigos, bolsa de idiomas, vivências, cursos ou outros eventos que caracterizem 

situação de aprendizagem, em âmbito estadual, nacional ou internacional. (SAEB, 

2009a). 

Na primeira edição do prêmio, em 2009, foram inscritos 36 trabalhos. As 

ações vencedoras contemplaram projetos na área de saúde, educação, segurança 

pública, agricultura, sustentabilidade ambiental e planejamento estratégico. (Anexo 

X). Os servidores públicos que apresentaram as melhores propostas foram 

premiados com cursos de formação para aprimoramento profissional, na Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), em Brasília. (SAEB, 2009a). 

 

5.4.3  Racionalização do Consumo de Água e Energia 
 

Em 2009, a SAEB firmou um protocolo de ação com a UFBA para 

implantar o Programa de Racionalização do Consumo de Água e Energia dos 

Prédios Públicos Estaduais com a finalidade de acompanhar o consumo de água e 

de energia visando à economia de gastos e à preservação do meio ambiente.  
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O Programa é executado através da Rede de Tecnologias Limpas da 

Escola Politécnica (TECLIM), que desenvolveu um software, o Aguapura Vianet 3.0, 

que faz o acompanhamento diário do consumo de água e energia em cerca de 400 

prédios públicos. A partir da análise das características de consumo das edificações 

serão propostos procedimentos e melhorias técnicas envolvendo instalações e 

equipamentos, redução de desperdícios e aproveitamento de fontes alternativas. 

(SAEB, 2009b), tendo sido realizado um diagnóstico das instalações e o 

acompanhamento do consumo em quatorze unidades localizadas no CAB.  

A SAEB vem formando grupos de servidores responsáveis pelas 

medições do consumo de água e energia, os Ecotimes. Para o funcionamento do 

sistema, é fundamental a leitura, o registro e a análise do consumo diário em cada 

instituição. A análise dos gráficos de consumo diário emitidos pelo Vianet permite 

detectar problemas em instalações hidráulicas e elétricas e antecipar soluções. O 

gestor poderá identificar elevações no consumo de água e energia e investigar 

internamente a sua causa. (SAEB, 2010). 

Nos 3,7 mil prédios públicos os gastos anuais com água chegam a 

R$80,2 milhões e as despesas com energia somam R$52,1 milhões. Nos prédios 

monitorados existe a possibilidade de reduzir o consumo de água em até 50% e o 

consumo de energia em até 25%. 

 

5.4.3.1  Racionalização do Uso de Água 

 

O consumo de água em edificações é a soma do consumo do usuário (da 

sua percepção individual de necessidade), do desperdício gerado (volume 

excedente utilizado na realização das atividades) e das perdas físicas (relativas às 

instalações, ao design dos equipamentos e à manutenção do sistema). As estações 

do ano e a qualidade ambiental do prédio também exercem influência no consumo. 

A medição é um mecanismo de controle imprescindível, um importante instrumento 

de gestão, possibilitando traçar um perfil do consumo. O nível de consciência do 

usuário influencia diretamente na racionalidade do consumo. (SANTANA; 

KIPERSTOCK, 2010, p. 2). 

Para subsidiar a proposição das ações de racionalização do consumo de 

água no CAB foi elaborado diagnóstico prévio em 14 prédios. Os edifícios do CAB 

possuem instalações hidráulicas com aproximadamente 30 anos de uso. Existem 
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grandes reservatórios, inferiores e elevados, não ocorrendo interrupção de 

fornecimento. Alguns prédios abrigam várias secretarias, como ocorre na plataforma 

que abriga a SETRE, SAEB e SECOM, porém, a fatura é única. (SANTANA; 

KIPERSTOCK, 2010). 

Não há gerenciamento do consumo, nem um plano de manutenção 

estruturado, apenas ações pontuais e emergenciais de manutenção. Somente 40% 

das unidades avaliadas fazem acompanhamento das faturas de consumo. Em 71% 

delas, há uma pequena equipe de manutenção corretiva que se desdobra para 

atender às demandas existentes. As demais enfrentam procedimentos burocráticos 

para contratar serviços de reparos e a demora no conserto de defeitos e vazamentos 

nas instalações provoca maior desperdício. (SANTANA; KIPERSTOCK, 2010). 

Nos prédios, a maioria das descargas das bacias sanitárias (75%) é 

acionada por válvulas, conferindo autonomia de gestão ao usuário em um 

equipamento que consome de 23% a 78,8% de água nos prédios públicos. Também 

a maioria das torneiras (61%) é convencional, com abertura por enroscamento: 

apenas 39% possuem temporizador mecânico com acionamento manual, contudo, 

algumas marcas não permitem ajuste de vazão. A maioria dos mictórios (57%) é de 

uso individual sendo acionados com temporizador, porém, em muitos deles, a falta 

de privacidade poderá levar o usuário a preferir cabines de bacias com porta 

aumentando o consumo. 

A lavagem de veículos ocorre em 57% das unidades, sendo que: 29% 

utilizam mangueira e em outros 29%, a lavagem se dá com a utilização de 

equipamento com pressurização do tipo lava-jato. A rega dos jardins é feita em 36% 

das unidades. A SEFAZ e a SEAGRI possuem na entrada dos prédios piscina 

ornamental para peixes, porém, o consumo desses equipamentos não é mensurado. 

(SANTANA; KIPERSTOCK, 2010). 

Os principais consumidores são os funcionários, embora haja 

atendimento ao público em 67% das unidades. Não há, porém, registros precisos de 

freqüência do público e do seu tempo de permanência nem evidências de 

campanhas de sensibilização do consumidor para o uso racional da água. Foram 

encontrados adesivos educativos apenas nos sanitários da SEC e do IMA. O Gráfico 

8 demonstra o consumo litro/funcionário/dia que foi elaborado com base nas faturas 

pagas à Embasa, no ano de 2007, e no número de funcionários das unidades. 

(SANTANA; KIPERSTOCK, 2010). 
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Gráfico 8  Demonstrativo de estatísticas de consumo por litro/funcionário/dia para cada 
unidade avaliada – jan.-dez. 2007 
Fonte: Santana; Kiperstock, 2010 
 

O consumo médio diário por funcionário foi segmentado em três faixas, 

tendo sido levantadas as intervenções necessárias para a redução desses valores. 

Nessa tipologia, considera-se 50l/funcionário/dia como média de consumo per 

capita. O Quadro 8 detalha as faixas de consumo das unidades estudadas e as 

intervenções propostas para a redução do consumo. 

 

CONSUMO PER 
CAPITA (l/fun/dia) INSTITUIÇÃO INTERVENÇÕES INICIAIS 

<25 Referência Inicial SEC, AGERBA/SEI, 
SESAB e SAEB/SETRE 

Medidas de manutenção e qualidade 
mínima das instalações 

25 a 50 IMA1, SSP, SEFAZ, 
Plataforma IV e SICM 

Instalações hidráulicas inadequadas ou 
vazamentos de menor ordem 

>50 SJCDH, SEINFRA, DAL, 
SEPLAN E DERBA 

Sinalização de grandes vazamentos 
nas instalações hidráulicas 

1. O IMA está localizado em Mont Serrat, fora do CAB. 
Quadro 8 – Faixas de Consumo Per Capita (l/func/dia) e intervenções propostas para sua 
redução 
Fonte: Santana; Kiperstock, 2010 
 

Considerando a semelhança das atividades desempenhadas no CAB, 

diferenças tão significativas no consumo podem ser atribuídas à inexistência de 

gestão predial, precariedade das instalações, presença de vazamentos, 

obsolescência dos equipamentos e/ou à falta de envolvimento dos usuários. São 

grandes as possibilidades de minimização de consumo. O Quadro 9 apresenta 

alguns cenários de redução no consumo e, conseqüentemente, dos valores pagos à 

concessionária. 
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CENÁRIO METAS 
(l/fun/dia) 

% DE 
REDUÇÃO INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS 

Pessimista I 50 30 Padrão mínimo de manutenção 
Pessimista II 35 41 Gerenciamento de consumo e manutenção 

Otimista I 25 52 Gerenciamento + apurado, plano de manutenção 
preventiva e engajamento de pessoal 

Otimista II 20 59 Eficientização dos processos e uso de tecnologia 

Otimista III 10 77 Intervenções anteriores, maior tecnologia e outras 
fontes de captação 

Quadro 9 – Cenários de redução do consumo de água no CAB 
Fonte: Santana; Kiperstock, 2010 
 

O estudo de Santana e Kiperstock (2010) concluiu que não existe um 

controle efetivo do consumo de água nos prédios estudados e que, 

aproximadamente, 43% dos prédios apresentam perdas de água consideráveis. 

Existe, portanto, elevado potencial para a redução do consumo e dos 

gastos através de medidas simples de gestão, de controle dos recursos e de 

manutenção das instalações. O monitoramente do consumo através de sistema 

informatizado via internet facilita a gestão possibilitando decisões rápidas e precisas. 

A eficientização dos gastos de água requer sua gestão integrada a um sistema de 

gestão predial mais amplo, envolvendo aspectos gerenciais, físicos (técnicos) e 

comportamentais (usuários). 

 

5.4.3.2  Eficiência Energética 

 

A SAEB vem desenvolvendo, desde 2008, em convênio com a Coelba, o 

“Plano de Eficientização Enérgica” em prédios públicos. O Plano, a custo zero para o 

Estado, que foi implementado no Teatro Castro Alves (TCA) e em mais oito órgãos 

estaduais, a partir de um diagnóstico energético da instituição, verificando o 

consumo de energia por item, substitui as instalações e equipamentos de iluminação 

obsoletos. Também foi feita a revisão dos contratos de alta tensão com a adequação 

tarifária e o ajuste da especificação técnica de equipamentos elétricos, priorizando 

itens certificados pelas normas do Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (PROCEL). (SAEB, 2008). 

O convênio pretende a formação continuada de 400 servidores com foco 

na utilização eficiente e racional da energia elétrica. Os cursos são destinados a 

servidores que atuam no planejamento e acompanhamento de construções e 
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reformas dos prédios públicos e àqueles que atuam na área de compras e na 

manutenção predial. Com duração de vinte horas, discute as últimas tendências 

para a eficiência energética no planejamento das obras e instalações de 

equipamentos e também os critérios na especificação dos produtos que integram o 

catálogo de materiais. (SAEB, 2010). Os contratos do Estado com a Coelba 

estabelecem um consumo médio mensal que, quando ultrapassado, as multas 

podem chegar até 300% sobre o consumo excedente.  

Segundo a SAEB, desde que a empresa era estatal ocorria uma gestão 

distorcida, um superfaturamento nas contas e, após a sua privatização, em 1997, 

poucos contratos foram adequados à realidade do consumo. Na revisão de 3.683 

contratos, muitos tiveram a média de consumo elevada, para não haver multas. Em 

outros, o teto foi reduzido, para não haver o pagamento de uma energia não 

consumida. (A TARDE, 2008). 

Em 2007, o governo gastou R$ 67,1 milhões em energia elétrica. Os 

novos contratos de fornecimento de energia, em 192 órgãos da administração direta, 

reduziram os gastos em cerca de cinco mil prédios públicos. Em 2009, essas 

medidas de racionalização economizaram R$ 9 milhões, reduzindo para R$ 52 

milhões o gasto total com energia, uma redução de 14% no período de um ano. (A 

TARDE, 2008; SAEB, 2010). 

A abrangência e a efetividade dos programas tratados até aqui serão 

discutidas e avaliadas a seguir, considerando categorias e indicadores de 

sustentabilidade eleitos para o CAB. Nossa ambição é que essas categorias e 

indicadores possam subsidiar a construção de um SGA específico para o CAB, 

servindo de alicerce para a criação do EcoCAB.  

 

5.5  CATEGORIAS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA O CAB 

 

A promoção da sustentabilidade ambiental requer a adoção de novos 

processos de apreensão da realidade, em uma percepção integrada dos aspectos 

sociais, econômicos e ecológicos que influenciam a qualidade ambiental. Nessa 

perspectiva, é fundamental a definição de indicadores, articulando a sustentabilidade 

ambiental aos diferentes padrões da produção social. 

Segundo a SEI/UFBA (2006), a criação de indicadores ambientais é um 

processo complexo considerando que os níveis de desenvolvimento econômico e 



 
171 

social, a organização das instituições governamentais e as características do 

ambiente natural são bastante distintos entre as nações, regiões e localidades. 

Assim, a determinação de indicadores ambientais exige adaptações às 

características de cada localidade, é específica para cada realidade, também 

segundo Deponti e Almeida (s.d.). 

 
 [...] não há um conjunto de indicadores globais adaptáveis a 
qualquer realidade, pois os indicadores descrevem um processo 
específico e são particulares a esses processos, podendo ser 
apropriados para um sistema e impróprios para outros.  

 

E definem: 

 
Sustentabilidade vem do latim sustentare que significa suster, 
suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. Nos dicionários 
em português, sustentar significa impedir a ruína, resistir, manter, 
conservar a mesma posição, suster-se, manter o nível apropriado. 
Sustentável é tudo que é capaz de ser suportado, mantido. 
(DEPONTI; ALMEIDA, s.d.) 

 

A sustentabilidade no CAB, ou seja, no contexto da administração pública, 

é um caso único, idiossincrático, que envolve aspectos peculiares, pois não se trata 

da gestão ambiental de um órgão ou de uma empresa pública isolada, mas de um 

conjunto de repartições públicas, federais e estaduais, dos três poderes, localizadas 

em uma área de 204ha, com remanescentes de Mata Atlântica, rica em 

biodiversidade e em recursos hídricos, com espelhos d’água de rara beleza cênica, 

como a barragem do rio Cachoeirinha, e vizinha ao Parque de Pituaçu, a maior área 

verde da cidade.  

Nossa pesquisa elegeu categorias e indicadores de sustentabilidade 

considerados como mais adequados ao contexto do CAB, como mais apropriados à 

sua realidade. Essa escolha foi baseada em experiências de gestão ambiental 

desenvolvidas em diversas instituições públicas e, dentre elas aquelas relativas aos 

campi universitários são as que possuem características mais próximas, mais 

semelhantes ao seu contexto e sua realidade por serem esses geralmente 

instalados em grandes áreas naturais onde funcionam serviços públicos de pesquisa 

e educação. Alguns indicadores elencados também fazem parte dos sistemas de 

gestão ambiental desenvolvidos em Unidades de Conservação. 
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Em Salvador, os campi da UFBA do Canela/Graça e da 

Federação/Ondina possuem características semelhantes ao CAB e também sofrem 

as pressões do crescimento urbano. Silva, estudando a sustentabilidade no ensino 

superior, destaca o ambiente físico como uma categoria de análise da 

sustentabilidade. Para a autora, um ambiente físico sustentável facilita a promoção 

de eventos para a construção da cidadania ambiental, a comunhão entre as 

pessoas, instituições e organizações, com espaço para exercícios físicos e 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, destacando ainda que: 

 
Devem existir áreas naturais cobertas de vegetação e grama [...] 
como jardins, parques, represas lagos e corredeiras, entre outros, 
que promovam a interação e integração com natureza, 
desenvolvendo o sentir, a percepção, a consciência e a emoção. [...] 
As políticas ambientais que podem ser adotadas em termos de forma 
física começam no design da arquitetura dos prédios, adaptados 
para ter baixo gasto de energia, para atender as necessidades de 
cada departamento; para instalar, cuidar e monitorar o recolhimento 
e o sistema de tratamento do lixo; para controlar o risco de 
detrimento do meio ambiente por barulho, poluição visual, mediante 
gestão eficiente dos prédios, plantas e equipamentos. (2005, p. 130). 

 

A sustentabilidade no CAB engloba características e atributos que podem 

ser agrupados em cinco categorias, definidas como linhas de ação a serem 

desenvolvidas e avaliadas através de cinquenta indicadores, a partir das quais 

buscamos organizar a complexidade do caso estudado e que serão caracterizadas a 

seguir (Figura 15).  

 gestão do território e do patrimônio natural ali existente  preservação 

e conservação da vegetação, da fauna, rios e lagos; paisagismo e urbanismo; 

recuperação da mata ciliar e enriquecimento da vegetação original; criação de 

biblioteca natural, espaços verdes;  

 arquitetura, construção, gestão predial e reformas sustentáveis  

instalações elétricas e hidráulicas ecoeficientes; qualidade e conforto térmico; gestão 

de resíduos, coleta e destino final de esgotos e resíduos sólidos;  

 gestão do consumo da administração pública  licitações e compras de 

materiais e equipamentos, obras e serviços sustentáveis, com critérios ambientais; 

 educação ambiental  envolve a formação de servidores, gestores e 

comunidades do entorno, mobilizando e sensibilizando as pessoas para a adoção de 
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práticas e comportamentos sustentáveis no ambiente de trabalho, na família e no 

convívio social; e 

 gestão ambiental  envolvendo a criação de um sistema adaptado ao 

CAB e a sua realidade ambiental e institucional. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Sustentabilidade no CAB: linhas de ação 
 

5.6  ANÁLISE DOS INDICADORES POR CATEGORIAS DE 

SUSTENTABILIDADE  

 

As práticas de gestão ambiental implantadas no CAB foram identificadas 

e analisadas a partir das categorias e dos indicadores de sustentabilidade 

escolhidos como os mais adequados ao seu contexto. O CAB e o seu entorno foram 

percorridos sistematicamente, observando-se o comportamento desses indicadores 

e os possíveis impactos gerados pelas atividades da administração pública ou 

sofridos pelos sistemas naturais e/ou pelo patrimônio arquitetônico existentes no seu 

território.  

As observações realizadas durante a pesquisa nos possibilitaram avaliar, 

a partir das categorias e indicadores de sustentabilidade, o estágio de 

implementação das práticas sustentáveis que vêm sendo desenvolvidas no CAB. Os 

resultados aqui apresentados devem, evidentemente, ser discutidos e reavaliados 

pelos gestores das diversas instituições, podendo servir de subsídio para estudos 

mais detalhados e aprofundamento das pesquisas nessa área.  
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A avaliação das ações de gestão ali desenvolvidas teve como base as 

observações realizadas em campo e os dados obtidos na pesquisa documental e 

bibliográfica. Optou-se por uma avaliação em três critérios, de acordo com o estágio 

de implementação das ações referentes ao indicador de sustentabilidade em 

questão.  

Dos cinquenta indicadores eleitos, apenas três foram considerados 

satisfatórios, com ações de gestão ambiental consistentes e mensuradas. Foram 

observadas 23 práticas de gestão ambiental em estágio inicial de execução. E para 

25 indicadores, em metade, não foi observada nenhuma ação de gestão em 

desenvolvimento.  

As práticas sustentáveis desenvolvidas, mesmo considerando os 

diferentes estágios de implementação, contemplam boa parte dos indicadores de 

sustentabilidade elencados em nossa pesquisa. Contudo, para muitos indicadores, 

não existem ações em andamento. Também foram observados e identificados 

diversos impactos que o CAB vem sofrendo.  

A inexistência ou imprecisão de alguns dados e informações 

impossibilitou uma análise mais detalhada de muitos indicadores dificultando sua 

avaliação e, nesses casos, as análises se pautaram mais nas observações do 

pesquisador. Optou-se, então, por uma avaliação estabelecendo três critérios, 

conforme o estágio de desenvolvimento das ações: 

 sim  para quando foram observadas evidências substantivas, ações 

consolidadas para o atendimento ao indicador em questão; 

  não  quando não foram identificadas ações para o indicador; e 

 parcialmente  quando as ações estão em estágio inicial de 

implementação.  

O Quadro 10 apresenta as categorias propostas com os respectivos 

indicadores de sustentabilidade relacionando-os aos critérios acima estabelecidos 

para a avaliação do estágio de implementação das ações de gestão ambiental no 

âmbito do CAB. Os resultados apresentados são acompanhados de uma ampla 

documentação fotográfica, com imagens captadas em diferentes momentos da 

pesquisa. 
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CATEGORIA INDICADOR IMPLEMENTAÇÃO 
Sim Parc. Não 

Gestão do 
Território 

Demarcação da área/Delimitação da área    
Jardinagem e paisagismo    
Espaços verdes e trilhas interpretativas     
Catálogo de fauna e flora    
Programa de enriquecimento da vegetação (PREV)    
Proteção a biodiversidade    
Proteção aos recursos hídricos    
Qualidade da água    
Integração com o Parque Pituaçu    
Transporte público interno     
Ciclovias    
Centros de convivência e serviços    
Equipamentos de esporte, lazer e recreação    
Sinalização educativa    

Arquitetura, 
Construção e 
Gestão Predial 

Arquitetura sustentável    
Construções sustentáveis    
Reformas sustentáveis    
Instalações elétricas ecoeficientes    
Uso de energias limpas/alternativas    
Instalações hidráulicas ecoeficientes     
Sistema de captação de águas pluviais    
Reuso da água    
Sistemas de coleta e tratamento de efluentes/esgoto    
Sistemas de segurança e combate a incêndios    
Acessibilidade    

Funcionamento 
da 
Administração 
Pública 

Racionalização do uso de combustíveis     
Uso de combustíveis alternativos    
Controle do consumo de energia     
Controle do consumo de água    
Utilização de papel reciclado    
Gestão de resíduos sólidos – Programa de Coleta Seletiva    
Licitações – obras e serviços sustentáveis    
Compras – materiais e equipamentos sustentáveis    
Alimentação orgânica    
Programas de saúde para o servidor    

Educação 
Ambiental 

Organização de eventos na área ambiental     
Guia com práticas sustentáveis    
Sensibilização e formação dos servidores    
Cursos de formação de gestores ambientais    
Disseminação das práticas sustentáveis nas instituições    
Ações de Educação Ambiental nas comunidades do entorno    

Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
(SGA) 

Elaboração do PLANCAB    
Núcleos de Gestão e Educação Ambiental nos órgãos do CAB    
Parceria com instituições para soluções sustentáveis    
Coleta de indicadores ambientais    
Diagnóstico dos impactos ambientais    
Criação de ferramentas para análise da sustentabilidade    
Soluções de gestão baseadas na ISO 14001    
Plano de ação para melhoria contínua    
Auditoria ambiental para indicar melhorias necessárias    

Quadro 10 – Categorias, indicadores de sustentabilidade e estágios de implementação no 
CAB 
Fonte: adaptado de Tauchen; Brandli, 2006 
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5.6.1  Gestão do Território 

 

Nesta categoria, dentre os quatorze indicadores de sustentabilidade 

agrupados, consideramos prioritária a demarcação e delimitação do território do 

CAB, tendo em vista que, ao longo dos anos, o crescimento urbano de Salvador 

favoreceu a ocupação desordenada, das áreas adjacentes previstas para a sua 

expansão, pelas populações do entorno. Conforme já visto no Intertítulo 4.3.1.1, a 

relação com essas comunidades é um grave problema a ser enfrentado. (Foto 41).  

Nos limites do CAB, grande número de famílias vive em moradias 

precárias, sem saneamento básico e equipamentos de infraestrutura urbana. Nessas 

comunidades, o lixo se avoluma e os esgotos domésticos são lançados nos córregos 

que drenam os vales, poluindo os rios Pituaçu e Cachoeirinha. São necessários, 

portanto, projetos e intervenções para conter o avanço dessas populações assim 

como para lhes proporcionar saneamento e melhorias urbanas e habitacionais.; 

(Fotos 42 a 48). 

 

 
Foto 41 – A aproximação das comunidades do entorno pressiona as 
áreas do CAB e do Parque Pituaçu 
Fonte: Google Earth 
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Foto 42 – Ocupação do arenoso se 
aproxima das matas do CAB 

Foto 43  Construções se aproximam da 
área do Horto Metropolitano 
Fonte: Google Earth 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 44 – Na Av. Gal Costa, a população ocupou área ao fundo do 
DNOCS 
 

 
Foto 45 – Lixo se acumula na baixada entre o CAB e Sussuarana 
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Foto 46 – O Rio Pituaçu, nos limites do CAB, perdeu sua mata ciliar e está 
contaminado por esgotos domésticos 
 

 

 
Foto 47 – Estação Elevatória da Embasa, no final da Av. Gal Costa, bombeia 
as águas do Rio Pituaçu para o emissário do Rio Vermelho 
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Foto 48 – Barragem do Rio Cachoeirinha: vegetação indica processos de 
eutrofização da água contaminada por esgotos domésticos 

 

A ocupação de áreas públicas é um fato comum em Salvador e essa 

situação é mais grave nos parques urbanos que, paulatinamente, vêm perdendo 

suas áreas devido à ocupação das comunidades do entorno. O Parque da Cidade, 

por exemplo, já perdeu mais de 10 ha desde a sua criação: 

 
A mais nova edição do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU), aprovada após processo turbulento em 2008, evidencia que 
os limites do Parque da Cidade encolheram. De uma área original de 
748.700 metros quadrados, em 1975, passou para 640.800 m², 
conforme a delimitação que consta nos mapas do plano diretor. Ao 
se observar a confrontação dos limites de 1975 com os atuais, nota-
se que a maior perda se deu nas partes sul e sudeste, por onde 
avançou a invasão que se consolidou como o bairro Nova República. 
Ali foram tomados do parque cerca de 80 mil metros quadrados, 
onde hoje abriga população estimada em 27 mil habitantes de baixa 
renda. (BAHIA NOTÍCIAS, 2009). 

 

Fato semelhante vem ocorrendo com o Parque de Pituaçu, vizinho ao 

CAB, onde existem, inclusive, invasões de “colarinho branco”: 

 
O Ministério Público estadual está realizando um levantamento e 
estudando medidas a tomar sobre a absurda invasão do Parque do 
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Pituaçu, abandonado pelos poderes públicos. Aliás, a Conder, 
sempre diligente em explicações, ainda não ofereceu nenhuma, e da 
mesma forma se comporta a Prefeitura de Salvador. É de estarrecer 
que os bacanas tenham grilado as áreas, lá construíram mansões, 
casa de shows, assim COMO a faixa de baixa renda. O parque é 
uma homenagem à bela natureza que Salvador perdeu. Foi 
construído em torno da lagoa, na época do governador Roberto 
Santos. Como sempre acontece nesta cidade, depredam-se tudo, 
invade-se o que pode e o que não pode. Enquanto isso, as 
autoridades ficam com cara de paisagem e a população perde. 
(BAHIA NOTÍCIAS, 2010). 

 

Em 2008, o Governo do Estado se preocupou com essa situação, 

firmando um convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Estado (Semarh), a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) e a 

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) cujo objeto, 

segundo a Assessoria Geral de Comunicação (AGECOM) (2008), foi:  

 
[...] intensificar a fiscalização e o monitoramento, em caso de novas 
tentativas de invasões nas áreas dos Parques Metropolitanos de 
Pituaçu e do Abaeté [...] A idéia é fortalecer as ações e o diálogo 
entre os diferentes órgãos envolvidos na proteção, além de fazer o 
levantamento fundiário das áreas dos parques, a ser realizado pela 
Conder.  

 

Como se vê, a área do CAB não foi incluída nesse convênio. Assim, a 

Mata Atlântica remanescente não é protegida, de forma eficaz, da expansão urbana, 

da especulação imobiliária e das invasões, o que torna necessária uma efetiva 

demarcação e a sua proteção, para a manutenção da integridade dos ecossistemas, 

visto que, dos 700 a previstos no primeiro decreto de criação do CAB, restam 

apenas 204.3  

Outro importante indicador de gestão territorial é a integração do CAB 

com o Parque de Pituaçu. O Centro de Convivências, único equipamento que 

facilitava essa integração e que funcionava, também, como espaço para a promoção 

de diversos encontros e eventos da administração pública  como ocorreu na 

solenidade de entrega do Prêmio Bahia Ambiental de 2006 , foi terceirizado ao 

Bahia Café Hall impedindo o livre acesso dos servidores e da população ao Parque 

Pituaçu e ao Mirante da Lagoa ali instalado. Assim, o serviço público perdeu um bom 
                                                
3  Acredita-se que as únicas reservas de Mata Atlântica efetivamente protegidas, em 

Salvador, são duas glebas, uma pertencente ao 19º Batalhão de Caçadores (19 BC), no 
Cabula, e outra à Polícia do Exército (PE), na Paralela. 
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espaço para a realização desses eventos e a população uma área de lazer e de 

acesso ao Parque Pituaçu na Paralela. 

Transformado em uma casa noturna para a realização de grandes shows 

musicais, os portões permanecem fechados à população, mesmo durante o dia, 

quando não há eventos com bilheteria paga. Além disso, em uma árvore da entrada 

lateral, uma placa fixada alerta para “cão perigoso” intimidando a presença de 

usuários.  

A capacidade de suporte do equipamento deve ser avaliada. As noites de 

festa reúnem milhares de pessoas, superlotando o local. Também há preocupação 

com o impacto sonoro na fauna do Parque. As rampas de acesso e o quiosque de 

apoio à Ciclovia do Parque se encontram abandonados. Após os shows, bastante 

lixo fica espalhado no entorno do equipamento cujo recolhimento é feito por garis da 

Prefeitura Municipal de Salvador (PMS). Contudo, uma parte se deposita nas áreas 

verdes adjacentes, em locais de difícil acesso para coleta. (Fotos 49 a 55). 

 

 
Foto 49 – O Mirante do Centro de Convivência/Bahia Café Hall foi ocupado por toldos para 
abrigar shows de musicais. No muro de contenção, a arte de Bel Borba 
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Foto 50 – Shows no Centro de Convivência/ 
Bahia Café Hall movimentam o CAB... 

 

 
Foto 51 – ...e estimulam o comércio de 
ambulantes 

 
 

 
Foto 52 – Placa amedronta/intimida usuários 
do Centro de Convivência 
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Fonte: Google   
 

Fonte: Fabíola Gomes, 2008  
 

 
Fotos 53, 54 e 55 – Seqüência de fotos de 2005, 2008 e 
2010 que mostra a degradação de equipamentos de 
apoio à Ciclovia do Parque e a proliferação da vegetação 
aquática, o que indica alto grau de eutrofização das 
águas da lagoa 
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O paisagismo do CAB, desde o projeto inicial de Burle Marx, é realizado 

pela CCAB, que desenvolve o Programa Plante Seu Futuro e é, também, 

encarregada da manutenção dos jardins e da proteção às áreas verdes. As críticas 

ao projeto original se reportam à falta de sombra nas avenidas e caminhos entre os 

prédios, sugerindo-se um maior adensamento da vegetação, com árvores de maior 

porte e com a transformação dos imensos gramados em bosques. Muitos 

estacionamentos não possuem arborização e em outros ela é insuficiente. As mudas 

necessárias ao paisagismo são produzidas no Horto Metropolitano. (Fotos 56 e 57). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 56 – Serviços de apoio oferecidos são 
precários: lanchonete improvisada em uma 
pick up no estacionamento da SEC 

 

 
Foto 57 – Sob a sombra das árvores, entre os carros, foi 
improvisado um mirante e espaço de convivência para os 
servidores 

 

Não existem equipamentos para recreação, esporte e lazer, tais como 

espaços verdes, trilhas interpretativas, pequenos centros de convivência e serviços, 
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ciclovias, dentre outros. Como vimos no Intertítulo 4.5, a instalação desses 

equipamentos no canteiro central da Av. Paralela foi aprovada pela população, que 

os usa intensamente.  

Em 1998, com a transformação da antiga Fundesp em Flem, uma 

entidade com personalidade jurídica de direito privado, foram desativadas a piscina 

e as quadras esportivas, anteriormente bastante utilizadas pelos servidores. 

Também foram interrompidos programas de formação inicial (nível médio e 

fundamental) e continuada, que promovia, inclusive, cursos de pós-graduação.  

A terceirização da Fundesp e do Centro de Visitantes deve ser 

repensada, diante da perda de serviços anteriormente oferecidos por estas 

instituições. A insatisfação dos servidores é visível no desabafo de uma professora 

da rede pública: “ Tudo que presta no Estado dão um jeito de acabar. Eu fazia 

natação na Fundesp. Era excelente” (Foto 58). 
 

 
Foto 58 – Na antiga Fundesp, piscina e quadras eram 
utilizadas em atividades esportivas para servidores. Após se 
tornar Flem, esses programas foram abandonados 

 
5.6.2  Arquitetura, Construções e Gestão Predial 

 

Esta categoria contempla onze indicadores extremamente importantes 

para a sustentabilidade ambiental do CAB, relativos à arquitetura, construções, 

reformas e gestão predial. Os edifícios do CAB precisam se adequar aos novos 

paradigmas de arquitetura sustentável. As plataformas e prédios concebidos na 
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primeira etapa de sua implantação até incluíram alguns critérios de sustentabilidade 

havendo a preocupação em localizar os edifícios de forma a melhor aproveitar a 

topografia, ventilação e iluminação naturais.  

A expansão da administração pública no CAB implica em construções de 

novos prédios e ampliações e reformas nos existentes. Como foi mencionado no 

Intertítulo 4.2.4, diversos prédios foram construídos na última gestão, a exemplo do 

anexo ao Tribunal de Justiça, um segundo anexo à Assembléia Legislativa e a sede 

do Ministério Público. A antiga plataforma da SEC, destruída por incêndio, foi 

totalmente recuperada. Estão em andamento a construção das passarelas que ligam 

o CAB ao Parque Pituaçu, a nova sede do TRT e a ampliação do prédio da antiga 

sede das Voluntárias Sociais que sediará a PGE.  

Alguns critérios de arquitetura sustentável são contemplados nos projetos 

mais recentes de Lelé, como o prédio do TRE e o conjunto de edifícios do TRT, 

atualmente em construção. Porém, a existência desses critérios nos projetos não 

impede a ocorrência de impactos durante as obras.  

Por outro lado, reformas e ampliações realizadas nem sempre mantêm os 

padrões originais dos edifícios, descaracterizando e quebrando a unidade 

arquitetônica do conjunto (Foto 59). Alterar a arquitetura do CAB é como modificar o 

casario colonial do Pelourinho. Ambos são patrimônios, embora símbolos de 

diferentes épocas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 59 – Ampliações não obedecem ao padrão arquitetônico 
original 
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As novas construções retiram parte da vegetação nativa, como ocorreu na 

nova sede do TRT, onde, também foram feitos cortes de taludes e terraplanagem 

(Fotos 60 a 62). Observa-se, ainda, a presença de resíduos de construção civil e 

entulhos depositados em diversas encostas do CAB. (Fotos 63 e 64). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 60 – Construção do TRT: 
retirada da vegetação... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 61  ...terraplenagem... 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 62  ...e corte de taludes 
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Foto 63  Obras do TRT: construção da estrutura dos prédios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 64 – Entulho se acumula na encosta ao fundo do prédio anexo 
ao Tribunal de Justiça 

 

Na plataforma da SAEB, no terraço do terceiro piso foi instalado 

permanentemente um toldo de lona. (Fotos 65 e 66). A construção das passarelas 

que ligam o estádio de Pituaçu ao CAB destruiu parte da mata ciliar no trecho a 

jusante da Av. Paralela, provocando erosão e assoreamento do leito do rio Pituaçu. 

(Fotos 67 a 69). 
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Foto 65 – Toldo permanente instalado no terraço descaracteriza 
arquitetura original da plataforma da SAEB. Em primeiro plano, o 
desmonte da estrutura da Stock Car 

 

 
Foto 66 – Detalhe do toldo instalado no terraço da plataforma da 
SAEB 
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Foto 67 – Conjunto de Passarelas ligará o CAB ao Estádio de 
Pituaçu 

 

 
Foto 68 – Construção de passarelas: corte 
de taludes e terraplanagem na APP do rio 
Pituaçu 
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Foto 69 – Construção de passarelas provocou erosão das margens 
e assoreamento do rio Pituaçu 
 

A falta de espaço nos estacionamentos no CAB se tornou um grave 

problema. Os veículos são estacionados em jardins, passeios e na pista lateral das 

principais avenidas. A grande quantidade de veículos no CAB também é um reflexo 

da falta de transportes públicos eficientes que ofereçam qualidade e conforto aos 

servidores e usuários. As guaritas construídas fogem ao padrão arquitetônico 

original. (Fotos 70 a 72). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 70 – Estacionamentos 
lotados não comportam mais 
automóveis que ocupam 
passeios e jardins 
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Foto 71 – Até carros oficiais 
ocupam os passeios  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 72 – Na reforma da antiga SEC, 
as guaritas para segurança dos 
estacionamentos destoam da 
arquitetura original da plataforma 

 
Os novos estacionamentos da antiga SEC aumentaram a 

impermeabilização de áreas com concreto e asfalto e também não foram plantadas 

árvores para oferecer sombra e conforto térmico. A encosta ao fundo da CBPM foi 

totalmente impermeabilizada (Fotos 73 e 74). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 73 – Novo estacionamento na 
plataforma antiga da SEC 
impermeabilizou uma grande área e 
nenhuma árvore foi plantada para o 
sombreamento do pátio 
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Foto 74 – Encosta nos fundos da 
CBPM sendo preparada para a 
aplicação de cortina de concreto  
 

Conforme já visto no Intertítulo 4.3.2, a prevenção e o combate a 

incêndios são ações previstas pelo PPCI/CAB, que vem formando brigadistas em 

diversas instituições e realizando vistorias nos equipamentos de combate e nas 

instalações elétricas dos prédios, principal causa dos incêndios que ocorreram no 

CAB. Na reforma da antiga plataforma da SEC foram instalados modernos 

equipamentos de prevenção e combate a incêndio, assim como os prédios visitados 

na pesquisa foram adaptados, sendo construídas rampas para permitir o acesso de 

portadores de necessidades especiais (Foto 75). 

 

 
Foto 75 – Os prédios do CAB foram 
adaptados com rampa de acesso para 
cadeirantes 
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O CAB não utiliza energias limpas, alternativas. Uma parceria com a 

Coelba vem modernizando as instalações elétricas conforme normas do Procel. 

Porém não foram obtidos dados detalhados dessas ações, como os equipamentos 

trocados, fiações substituídas e energia economizada. Os edifícios também não 

fazem a captação de águas pluviais nem o reuso da água e as ações referentes à 

racionalização do uso da água estão apenas iniciando, não tendo sido encontrados 

dados referentes a melhorias na rede hidráulica tendo em vista sua ecoeficiência. 

Algumas avenidas foram adaptadas para a realização de uma das etapas 

da Stock Car, o Circuito Ayrton Sena. Serão cinco anos consecutivos do primeiro 

circuito de rua da categoria no Brasil. Já foram realizadas duas corridas, em 2009 e 

2010. Esse grande evento do automobilismo brasileiro vem sendo considerado 

propulsor do turismo no período da baixa estação, atraindo público e imprensa de 

todo o país: 

 
O secretário do Turismo, Domingos Leonelli, disse que o patrocínio 
do evento, via Bahiatursa, de R$ 3 milhões até 2014, justifica-se com 
a consolidação de um produto turístico. ‘A partir de agora, as 
agências vão poder criar pacotes específicos e os hotéis terão 
ocupação garantida nesta época. Será uma data importante no 
calendário turístico’, observou. (VIANA, 2009). 

 

Entretanto, a adequação da pista, com uma extensão de 2,9 mil metros, 

implicou na pavimentação de áreas do canteiro central e das laterais de algumas 

avenidas (Fotos 76 e 77). O trânsito foi modificado em alguns trechos, e alguns 

retornos foram fechados utilizando-se, para disciplinar o tráfego, grandes blocos de 

concreto, de estética discutível, que foram colocados permanentemente em diversos 

pontos, funcionando como uma espécie de guard rail.  

A realização dessa corrida vem gerando polêmica devido aos transtornos 

no funcionamento do CAB causados pela montagem e posterior desmontagem da 

infra-estrutura necessária para a realização do evento: arquibancadas que podem 

comportar até 60 mil pessoas, camarotes, área de escape, pit stop e outros itens. O 

Procurador Regional Eleitoral, Sidiney Madruga, solicitou que a corrida não volte a 

acontecer na área de abrangência do CAB devido aos transtornos causados em um 

período pré-eleitoral de grande movimento de público no órgão. De acordo com a 

nota oficial,  
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[...] o circuito ocasionou transtornos a vários órgãos públicos 
localizados no CAB, em virtude do trânsito restrito de veículos e 
pessoas, além das mudanças nos horários normais de expediente de 
repartições públicas que tiveram de ser convertidos em plantões.  [...] 
não há sentido em restringir o atendimento e o funcionamento de 
todos os órgãos públicos estabelecidos no interior do CAB [...]. 
(PROCURADOR...). 

 

 
Foto 76 – Adaptação das vias para a Stock Car: os canteiros 
centrais das avenidas foram asfaltados... 

 

 
Foto 77 – ...e o alargamento retirou parte 
da vegetação original e provocou erosão 
de taludes 
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A Sema concedeu à Stock Car o selo Carbono Zero, sendo a primeira 

corrida verde da história dessa categoria do automobilismo nacional. O selo criado 

pelo programa Floresta Bahia Global é pioneiro no setor público brasileiro e visa à 

recuperação de florestas e à descarbonização do meio ambiente. Durante a prova, 

os trinta pilotos utilizam cerca de vinte mil litros de combustível, produzindo 45 ton 

de gás carbônico.  

Para neutralizar o dióxido de carbono emitido pela corrida serão plantadas 

mais de 1,5 mil mudas de espécies nativas no Parque Metropolitano de Pituaçu. A 

descarbonização da Stock Car vai recuperar uma área equivalente a um campo de 

futebol com espécies nativas, como o ipê-amarelo, o pau-brasil e o vinhático. As 

primeiras cinquenta mudas foram plantadas pelo governador Jaques Wagner, pilotos 

e dirigentes do GP (Foto 78).  

 

 
Foto 78  Governador, Secretários e piloto da Stock Car plantam 
muda no Parque Pituaçu 
Fonte: Manu Dias/AGECOM 
 

Após o plantio de uma muda de pau-brasil, o governador declarou: “Essas 

mudas servirão para neutralizar a emissão dos gases e minimizar os efeitos das 

mudanças climáticas e do aquecimento global, além de preservarmos espécies da 

Mata Atlântica e de recuperarmos áreas do parque que estão degradadas”. 

(PILOTOS...). 
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5.6.3  Funcionamento da Administração Pública 

 

Nesta categoria foram elencados dez indicadores de sustentabilidade 

ambiental referentes ao funcionamento da administração pública do CAB. Essa 

categoria de indicadores é da maior importância, visto que as instituições públicas, 

no seu cotidiano, consomem grande quantidade de energia elétrica, água e 

materiais de escritório, principalmente papel, copos plásticos, cartuchos, tintas de 

impressão e combustível, assim como produzem resíduos gasosos, líquidos e 

sólidos: CO2, esgoto e lixo (Fotos 79 e 80).  

 

   
Foto 79 – No IAT, monitores substituídos serão 
descartados... 

Foto 80 – ...e aparelhos de ar 
condicionado descartados serão 
substituídos 

 

A inserção da dimensão ambiental na gestão do CAB poderá ter um efeito 

multiplicador grandioso. A cúpula governamental do CAB planeja políticas públicas 

para atender às demandas da população em todos os cantos do Estado, que se 

materializam em projetos, obras e serviços como estradas, portos, aeroportos, 

escolas, creches, hospitais, postos médicos, delegacias, sistemas de abastecimento 

de água e energia, irrigação e produção agrícola, dentre outros. 

Por outro lado, a opinião pública freqüentemente vê o governo e os 

servidores como gastadores e perdulários que oferecem em troca serviços de baixa 

qualidade. São freqüentes na mídia as notícias sobre o desperdício de recursos, a 
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exemplo da merenda escolar que estraga em armazéns, remédios que venceram o 

prazo de validade, livros didáticos que vão para o lixo, veículos que são sucateados, 

etc., um tipo de desperdício que, geralmente, é detectado com maior facilidade. 

Contudo, estabelecer no cotidiano da administração pública, na rotina dos 

procedimentos, o consumo realmente necessário para o seu bom funcionamento, e 

o que se configura como desperdício, é uma tarefa mais difícil por se tratar de um 

exercício permanente de avaliação dos procedimentos que implicam em consumo e 

envolver, ainda, a discussão de valores e padrões subjetivos intrínsecos a cada 

servidor. 

O Escritório de Qualidade do Gasto Público dentro da SAEB, monitora o 

consumo de diversos itens, inclusive energia e água. Como já mencionado no 

Intertítulo 5.4.3, os estudos do TECLIM indicam um potencial de redução de 50% no 

consumo de água e de 25% no consumo de energia para a administração do CAB 

(Fotos 81 e 82) e, logicamente, índices semelhantes poderão ser alcançados na 

redução do consumo de outros itens. Não obtivemos resultados detalhados do 

consumo dos dez itens monitorados.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 81 – O CAB consome energia: cobertura do antigo 
prédio da SEC, repleta de aparelhos de ar condicionado... 

 

Um diagnóstico da rede elétrica e do consumo de energia em sete 

escolas da rede pública, feito pelo Projeto Escola Ecológica desenvolvido pelo IAT 

apresentou resultados preocupantes: instalações deterioradas, circuitos e iluminação 
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mal dimensionados, inexistência de manutenção preventiva e corretiva, fugas devido 

a “gatos” de energia, equipamentos e eletrodomésticos antigos sem selo do 

PROCEL, ventiladores em curto-circuito ligados, ventiladores e aparelhos de ar 

condicionado ligados ao mesmo tempo, vidros das janelas sujos impedindo a 

iluminação natural, salas fechadas com ventiladores ligados e lâmpadas acesas, 

dentre outros. (IAT, 2010). 
 

 
Foto 82 – ...e central de ar condicionado no Tribunal de Justiça 

 

A falta de manutenção e cuidado com as instalações elétricas chamam a 

atenção. Para evitar o vandalismo, muitas escolas públicas não instalam mais 

interruptores nas salas de aula. Todas as lâmpadas de um mesmo piso são acesas 

simultaneamente, por um único disjuntor instalado em uma caixa com acesso 

exclusivo por funcionários. O desperdício é tanto que, na área externa de uma 

escola, foram encontradas quarenta lâmpadas acesas durante o dia. O fato é 

relatado por uma diretora:  Como é um único disjuntor para acender as lâmpadas 

de todo o pavimento, mesmo que só uma sala esteja em aula, temos que manter 

todas as luzes acesas. (IAT, 2010). 

Situações semelhantes, em diferentes graus, ocorrem em muitas outras 

escolas, postos médicos, hospitais, delegacias e outras instituições públicas 

espalhadas pelo Estado. No CAB, a realidade é bem melhor, até porque ali não 

ocorre o vandalismo, que é comum nas escolas públicas. (Foto 83).  
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Foto 83 – Cadeiras quebradas na Escola de Aplicação: um retrato do 
que se repete em muitas escolas públicas 

 

A administração pública ainda pode economizar muito. O desperdício de 

recursos é provocado tanto por falta de manutenção na infra-estrutura, nas 

instalações e equipamentos, como também pelos hábitos dos servidores. Foi 

observada a falta de manutenção nas instalações hidráulicas, com torneiras e 

descargas quebradas ou desreguladas; instalações elétricas provocando perdas e 

oferecendo riscos; luzes acesas em ambientes claros, com boa iluminação natural; 

computadores ligados sem ninguém trabalhando; impressões e cópias 

desnecessárias; bem como o desperdício de copos plásticos e toalhas de papel.  

A redução do consumo também é dificultada pela visão patrimonialista 

que persiste na administração pública, aliada à idéia de um Estado poderoso, 

opulento e farto. Não existem campanhas educativas sistemáticas estimulando 

novos hábitos, tendo em vista a redução do consumo e a criação de valor público. 

Vem sendo iniciado um programa de compras e licitações sustentáveis. 

No catálogo de compras, os produtos ecoeficientes disponíveis ainda são em 

pequeno número e nem sempre priorizados pelos gestores. Nas rotinas diárias, o 

uso de papel é mínimo. É necessário um programa específico para a aquisição de 

veículos menos poluentes, racionalização do consumo de combustíveis e 

manutenção da frota, com vistas a diminuir a emissão de gases.  
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Os principais resíduos sólidos produzidos no CAB, papel e papelão, são 

coletados por cooperativas de catadores ligadas ao Recicle Já Bahia, beneficiando 

cerca de duzentas famílias: um estímulo à economia solidária. Os demais são 

destinados à coleta comum. As observações de campo detectaram lixo espalhado 

nas áreas de vegetação nativa e nas proximidades das lagoas e grupos de 

badameiros coletando lixo de um contêiner próximo à UPB. (Fotos 84, 85 e 86).   

Com relação à coleta seletiva de papel, uma funcionária de empresa 

terceirizada de limpeza comenta os hábitos dos servidores:  Em muitas salas que 

faço a limpeza os funcionários não usam o cesto azul para botar o papel, misturam 

tudo no lixo comum. Precisa uma maior consciência. 

 

   
Foto 84 – Contêiner de lixo entre a FLEM e 
a UPB é disputado por catadores  

Foto 85 – Contêiner para coleta seletiva 
abandonado em frente à plataforma da 
Governadoria 

 

 
Foto 86 – Contêineres para coleta seletiva na 
CCAB  

 

 
Foto 87 – Na administração pública o 
consumo de copos plásticos é grande 
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As lâmpadas fluorescentes, mesmo pós-consumo, ainda contêm vapor de 

mercúrio e outros metais pesados poluentes. Em parceria com a Coelba, o Recicle 

Já Bahia promove a descontaminação das lâmpadas fluorescentes utilizadas nas 

instituições públicas antes do seu descarte. Os gestores são orientados para 

armazenar as lâmpadas queimadas até a descontaminação. Entre 2007 e 2010 

foram descontaminadas mais de 54.000 lâmpadas. (Foto 88). 

 

 

 
Foto 88 – Lâmpadas recolhidas no IAT 
aguardam descontaminação 

 

Os servidores do CAB não dispõem de programas de orientação 

nutricional nem de restaurantes que ofereçam alimentação natural e orgânica. 

Também não há um centro de terapias para oferecer ao servidor programas de 

saúde básicos para acompanhamento da pressão arterial, das taxas de glicose e 

colesterol, massagens, fisioterapia, atividades físicas, dentre outros.  

A avaliação dos impactos provocados pelo funcionamento da 

administração pública do CAB, o consumo de recursos e produção de resíduos, 

exige estudos mais detalhados e dados mais precisos para sua mensuração.  
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5.6.4  Educação Ambiental  

 

Nesta categoria foram estabelecidos seis indicadores. A Educação 

Ambiental deve sublinhar e nortear as outras linhas de ação como uma categoria 

transversal, permeando todos os programas e projetos, estimulando e incentivando 

a adoção de hábitos, práticas e rotinas sustentáveis no cotidiano da administração 

pública. Suas ações envolvem campanhas e atividades de sensibilização, formação 

e informação dos gestores, servidores e colaboradores. Concordamos com Silva 

quando diz que é “[...] uma das condições sine qua non para se atingir a 

sustentabilidade [...]” (2005, p. 163). 

As ações de Educação Ambiental devem ser reforçadas no âmbito do 

CAB. O uso intensivo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é 

fundamental nesse processo, facilitando as ações. A Rede Educação, estrutura de 

educação à distância (EAD) do IAT, que dispõe de um estúdio central e cerca de 

trinta salas de videoconferência espalhadas em todo o Estado, poderá dar uma 

grande contribuição neste sentido. 

Cursos de Educação Ambiental podem ser ministrados através da 

Internet, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle; o Expresso, uma rede 

de Intranet com correio interno é uma boa oportunidade de divulgação de ações e 

projetos de Educação Ambiental. Além disso, o CAB possui ainda bons auditórios 

para eventos presenciais. 

A grande rotatividade de trabalhadores na administração pública reduz a 

efetividade das ações de Educação Ambiental desenvolvidas no CAB. Atualmente, 

os servidores estatutários com vínculo permanente representam uma minoria. A 

rotatividade nos cargos comissionados é benéfica e resulta da alternância das 

diferentes correntes políticas no poder, porém, tornou-se uma constante, mesmo 

fora do período eleitoral.  

Há, também, alta rotatividade de trabalhadores de empresas 

terceirizadas, em Regime Especial da Administração Direta (REDA), Prestadores de 

Serviço Temporário (PST) e estagiários, categorias que representam um percentual 

significativo do número de servidores públicos. O fato chama a atenção até de 

servidores com pouco tempo de atividade, mas que observam as constantes 

mudanças:  Não conheço mais ninguém, muitos colegas saíram e chegou muita 

gente nova! 
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Materiais educativos produzidos, como os manuais de boas práticas para 

gestores e servidores, estão disponibilizados apenas no site da SAEB, mas não são 

trabalhados rotineiramente em eventos e cursos de formação. Muitos servidores e 

gestores sequer têm conhecimento da sua existência. O Manual de Boas Práticas do 

CAB, fruto do último Workshop, ainda não foi finalizado nem amplamente discutido 

com servidores e gestores. 

O Workshop de Preservação Ambiental (Foto 89), promovido pela CCAB 

deve se tornar um evento de periodicidade anual, assim como o já instituído Prêmio 

“Boas Práticas do Servidor”, também é um grande avanço para estimular a 

criatividade e o protagonismo dos servidores. 

 

 
Foto 89 – Amélia Hilda, coordenadora da CCAB abre Workshop de 
Preservação Ambiental do CAB no auditório da UPB 
Fonte: http://informesedur.blogspot.com/2009_10_01_archive.html 

 

A exuberante natureza do CAB é uma fonte permanente de ensinamentos 

a ser utilizada em cursos de formação de servidores. Britto defende a realização de 

programas de educação ambiental em áreas naturais, pois, segundo ele, “a 

natureza, cheia de cores, formas, cheiros e movimentos, dá uma nova motivação às 

aulas. Ela vem demonstrar na prática, os conhecimentos adquiridos através de bons 

textos” (1991, p. 42). 
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As comunidades do entorno do CAB carecem da presença do Estado e 

de suas políticas públicas, principalmente relacionadas à Educação Ambiental. A 

necessidade de ações educativas para as comunidades do entorno das áreas de 

proteção ambiental também é constatada por Britto:  

 
É possível ainda promover-se uma educação voltada para as 
populações destas invasões, visando diminuir o impacto causado por 
elas ao acervo dos parques. Dessa forma, os parques devem ser 
utilizados para o processo de educação formal e não formal, 
justamente por sofrerem os mais diversos tipos de agressões, tais 
como desmatamento, agressões à fauna, acúmulo de lixo, etc. 
(BRITTO, 1990, p. 41). 

 
 

 
Foto 90 – Vanuza Gazar, coordenadora do Recicle 
Já Bahia faz palestra sobre coleta seletiva para 
servidores do IAT 

 

 
Foto 91 – Servidores do IAT participam de evento de 
Educação Ambiental 
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5.6.5  Sistema de Gestão Ambiental 

 

Nesta categoria foram estabelecidos nove indicadores. A organização de 

um SGA adaptado às características do CAB é fundamental para a sua 

sustentabilidade, pois as práticas sustentáveis desenvolvidas estão dispersas entre 

várias instituições, não existem ferramentas, não foram definidos indicadores para a 

análise da sustentabilidade nem coleta sistemática de dados para a elaboração de 

diagnósticos e tampouco são implantadas soluções de gestão baseadas na ISO 

14001 ou realizadas auditorias ambientais. 

A gestão ambiental do CAB deve ser contemplada no seu Plano Diretor 

(PLANCAB) cuja elaboração envolve profissionais de diferentes disciplinas, inclusive 

aqueles que trabalharam na concepção e implantação do CAB quatro décadas atrás. 

Também devem ser ouvidos os servidores antigos, que ali atuam desde a sua 

implantação, pois são eles a memória viva do serviço público baiano. 

Na elaboração do PLANCAB, sugerimos que, além das categorias e 

parâmetros de gestão ambiental elencados nesta pesquisa, sejam resgatadas 

algumas diretrizes propostas nos diagnósticos e estudos já existentes, a exemplo 

dos critérios ambientais sugeridos em 1978 pelo Projeto CAB para a ocupação da 

área federal. Também deve ser considerado o zoneamento proposto, em 1996, pela 

Escola de Arquitetura Urbanismo da UFBA, que delimita áreas de preservação 

ambiental (APP) – encostas, talvegues, cursos e espelhos d’água  preservando 

70,87 ha, o equivalente a 34, 63% da área do CAB como non aedificandi. 

A CCAB não tem ingerência direta na gestão das instituições instaladas 

no CAB, entretanto, mesmo diante da autonomia de gestão de cada órgão, há um 

esforço de articulação para desenvolver ações integradas, articulando parcerias, 

sensibilizando e mobilizando os gestores e servidores para o envolvimento e 

compromisso na execução dos programas e projetos de sustentabilidade.  

Um instrumento de gestão fruto da parceria firmada entre a CCAB e as 

organizações públicas instaladas no seu perímetro é o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade (TCRE) (Anexo M), além das ações que a SAEB vem 

desenvolvendo com a Coelba e TECLIM para monitoramento e redução do consumo 

de energia e água. Outra parceria da SAEB com a Iclei visa à adoção de critérios de 

sustentabilidade nas compras públicas. 
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Propomos a criação de Núcleos de Gestão e Educação Ambiental 

(NUGEAs) nas diversas instituições públicas, que seriam coordenados e articulados 

pela CCAB, em parceria com a SEMA e com o Programa Compromisso Bahia da 

SAEB, encarregados do desenvolvimento de um SGA adaptado ao contexto do 

CAB. A estrutura ora sugerida possibilita a distribuição das responsabilidades e a 

integração das ações facilitando a educação ambiental dos servidores. (Figura 16). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Fluxograma de um SGA para o CAB 
 

 

Os Ecotimes, criados pela SAEB para o monitoramento do consumo de 

água e energia no CAB, que já vêm atuando na gestão do consumo, poderiam ser 

aproveitados como embrião dos NUGEAs. O sistema ora proposto visa a criação do 

EcoCAB, estabelecendo categorias e indicadores de sustentabilidade adaptados à 

realidade do CAB, bem como o seu monitoramento e avaliação (Figura 16).  

Dentre os servidores que desenvolvem os projetos e as práticas de 

gestão ambiental é visível a dedicação, o compromisso e uma satisfação intrínseca 

em proteger e cuidar do CAB (Foto 92). Os funcionários antigos, que ali trabalham 

desde a sua implantação, estabeleceram laços afetivos de pertencimento e amor ao 

lugar, como está implícito nas palavras de uma servidora da SEPLAN pioneira no 

CAB:  Já avisei aos meus filhos; quando eu morrer, quero ser cremada e ter minhas 

cinzas espalhadas sobre o CAB  disse ela em tom de graça.   
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Foto 92 – Servidores de empresas terceirizadas de limpeza dão uma importante 
contribuição ao sucesso do Programa Recicle Já Bahia. 

 

 
Foto 93 – Sede da CCAB no Horto Metropolitano 
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5.7  CONSTRUINDO O ECOCAB: UMA PROPOSTA INTEGRADA 

 

Após quatro décadas de implantação, o CAB deve ser repensado sob a 

ótica da sustentabilidade. É fundamental desenvolver e implementar um SGA 

adaptado ao seu contexto para preservar o patrimônio natural e arquitetônico 

existente e inserir a dimensão ambiental nas atividades da administração pública.  

A gestão ambiental do CAB deve considerar a atual realidade urbana que 

pressiona os seus ecossistemas. É prioridade desenvolver políticas e intervenções 

que extrapolem o seu território e se estendam às áreas circunvizinhas, com 

investimentos na melhoria da qualidade de vida das populações do entorno. Afinal 

de contas, o poder público não pode conviver com a favelização e a degradação 

ambiental; não pode ficar alheio aos problemas dessas comunidades que terminam 

repercutindo nas suas áreas de proteção ambiental.  

Um SGA adequado ao CAB deve contemplar ações para o controle do 

uso e ocupação do solo, proteção às APP, controle das fontes poluidoras, estímulo 

ao consumo sustentável, gestão de resíduos, saneamento e educação ambiental. A 

sustentabilidade do CAB requer recursos para a formulação e execução de projetos 

urbanísticos, paisagísticos, arquitetônicos, de manutenção das áreas comuns, de 

conservação dos bosques e dos recursos hídricos e da delimitação do seu território 

e a integração com o Parque de Pituaçu.  

Propomos, a seguir, algumas estratégias e intervenções prioritárias para a 

construção do CAB sustentável, o EcoCAB: 

 Melhorias Urbanas, Habitacionais, Equipamentos de Esportes, 
Lazer e Recreação nas áreas limítrofes do CAB com as comunidades 
do Arenoso, Beiru, Sussuarana e Pau da Lima 

A construção de quadras de esportes, pistas de skate, pistas de Cooper, 

ciclovias, quiosques, praças e jardins é uma forma de melhorar a qualidade de vida 

das populações do entorno e de delimitar o território do CAB, detendo as invasões 

que vêm ocorrendo aos fundos das edificações localizadas nas 2ª, 4ª e 5ª Avenidas. 

Mesmo com a instalação desses equipamentos, talvez ainda seja necessário 

delimitar a área do CAB com cercas, muros ou grades, como fez a UFBA 

recentemente, que gradeou os campi do Canela/Graça e Federação/Ondina. 
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 Criação de um Parque Educativo unindo as glebas sob a 

administração da Coelba e Embasa, respectivamente, a jusante e a 
montante da barragem do rio Cachoeirinha 

Essa proposta requer a recuperação da qualidade da água, implantação 

de trilhas interpretativas, criação de mini-usina de geração de energia, rodas d’água, 

dentre outros equipamentos. A Coelba já vem utilizando a área para educação 

ambiental de grupos escolares através de visitas acompanhadas às trilhas na mata 

do entorno de sua sede, ações essas que devem ser ampliadas. 

 Construção de Centros de Convivência 

Esses funcionariam como pontos de encontro, oferecendo serviços, 

equipamentos de lazer contemplativo, buscando atender às necessidades dos 

usuários, a serem implantados em locais estratégicos, de forma descentralizada, de 

modo que os servidores possam se deslocar do trabalho e acessá-los em pequenas 

caminhadas.  

 Construção de Equipamentos Esportivos  

Em locais estratégicos do CAB, a construção desses equipamentos 

buscaria estimular a prática de esportes entre os servidores. A piscina e as quadras 

esportivas da Flem, únicas existentes, devem ser reativadas para a promoção de 

eventos e competições. 

 Maior Utilização da Igreja do CAB e de sua Área Externa pelos 
Servidores 

Eventos, comemorações e confraternizações que as secretarias e 

instituições fazem isoladamente, poderiam ser ali centralizados, promovendo maior 

aproximação e integração dos servidores. O largo do entorno da Igreja deve acolher 

os eventos da Páscoa, São João, Dia do Servidor Público e Natal, dentre outros. 

 Utilização de Energias Limpas ou Menos Poluentes 

Instalação de placas solares em terraços, janelas, coberturas dos prédios, 

postes de iluminação pública, dentre outros; implantação de turbinas eólicas, mesmo 

que apenas pelo significado simbólico são medidas necessárias aliadas à 

implantação de sistemas, instalações e equipamentos elétricos ecoeficientes.  

No EcoCAB, os serviços de transportes internos e a frota oficial utilizará 

veículos e combustíveis menos poluentes e com acessibilidade aos usuários 

portadores de necessidades especiais. 
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 Captação de Águas Pluviais; Reuso das Águas  

Reutilização das águas de pias e chuveiros em bacias sanitárias, 

mictórios e jardins; instalação de sistemas e equipamentos hidráulicos ecoeficientes; 

coleta e tratamento de esgotos do CAB e das populações do entorno, evitando 

lançamento de despejos nos rios Cachoeirinha e Pituaçu; e, ainda, um estudo da 

ictiofauna local, avaliando a necessidade de peixamento das lagoas, rios e 

barragens. 

 Plano de Revegetação, Recuperação ou Enriquecimento da 
Vegetação (PREV)  

Envolve o plantio de diversas espécies da Mata Atlântica adequadas às 

diferentes aptidões, pioneiras, secundárias ou clímax, como as específicas para as 

nascentes e matas ciliares ou adequadas ao paisagismo e à arborização de 

estacionamentos, uma ação que implica em estudos para identificação e 

catalogação das espécies existentes. 

 Integração do CAB com o Parque Pituaçu 

Nesse aspecto, é imprescindível o retorno do Centro de Convivências, 

construído na antiga sede da SUCAB, às finalidades originais para as quais foi 

planejado: local de eventos da administração pública e de acesso aos usuários do 

Parque. Sua terceirização restringiu o uso apenas ao público pagante dos shows 

musicais. Outra prioridade é a implantação de um sistema de ciclovias interligando o 

CAB à Ciclovia do Parque Pituaçu, além de outras intervenções já propostas nos 

estudos da Conder e da Escola de Arquitetura da UFBA.  

 Preservação da Concepção Original das Edificações, adequando-
as aos novos princípios da Arquitetura Sustentável. 

Originariamente, a arquitetura do CAB foi adaptada às condições locais, 

proporcionando uma paisagem de rara beleza cênica; assim, também os novos 

prédios projetados deverão incorporar os critérios de sustentabilidade tendo em 

conta que os custos adicionais das obras terminam se pagando, em função da 

economia de água e energia e da preservação ambiental. 

 Instalação de um Museu, no edifício Balança, para a preservação 

da Memória do CAB 

O museu resgatará a história do CAB através da catalogação, 

arquivamento e exposição de todo o material existente: projetos, documentos, fotos, 

filmes, mapas, monografias, dissertações, dentre outros. O acervo constituído será 
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ampliado e enriquecido com a produção de novos estudos, documentários e 

entrevistas com pessoas relacionadas ao CAB como políticos, engenheiros, 

arquitetos, servidores e trabalhadores.  

 Organização de Mostras de Obras de Arte  

Exposições das obras de arte existentes nos órgãos públicos e da 

produção artística dos servidores, realizadas no Museu proposto, são ações que 

poderão ser articuladas ao Museu de Ciência e Tecnologia, administrado pela 

UNEB, no Parque Pituaçu.  

 Promoção de Atividades Educativas para Servidores e 
Comunidades 

Realização de cursos de paisagismo, produção de mudas, reciclagem de 

papel, compostagem, educação ambiental, dentre outros, no Horto Metropolitano. 

Partindo destas sinalizações, entendemos que a construção do EcoCAB 

será um processo coletivo, envolvendo a participação de servidores, gestores e 

comunidades, fundamentado na sustentabilidade ambiental da administração 

pública, com princípios, bases legais e funcionamento estabelecidos pelo PLANCAB. 

As Fotos 94 a 100 ilustram as sugestões propostas para a construção do EcoCAB.  

 

 
Foto 94 – O campo de futebol ao fundo do Tribunal de Justiça 
precisa de melhorias  
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Foto 95 – As nascentes devem ser 
protegidas. Morador da comunidade afirma 
que a água é de boa qualidade 

 

 
Foto 96 – Melhoria no acesso facilitaria a coleta de lixo e ofereceria mais 
conforto e segurança aos moradores da Sussuarana e aos estudantes do 
Colégio Bolívar Santana que usam o caminho para ir às aulas 
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Foto 97 – Servidor ciclista. A vegetação que se vê ao fundo foi retirada para a 
construção do TRT 

 

 
Foto 98 – Complexo esportivo na Av. Gal Costa, entre o CAB e o Bosque 
Imperial. Equipamentos como este devem ser multiplicados nos limites do CAB 
com as comunidades da Sussuarana, Beiru e Arenoso 
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Foto 99 – Residências populares na Av. Gal Costa: um exemplo de melhorias 
habitacionais para substituir as moradias precárias do entorno do CAB 

 

 
Foto 100 – Espaços de convivência devem ser espalhados por todo o CAB 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa procurou analisar em que medida as ações de gestão 

ambiental desenvolvidas no CAB se traduzem na conservação do patrimônio 

existente no seu território e no uso sustentável dos recursos públicos. O trabalho 

mapeou as práticas existentes, sinalizando caminhos, sugerindo e propondo 

alternativas sustentáveis para essa gestão.  

Os resultados aqui apresentados oferecem subsídios para estudos mais 

detalhados e o aprofundamento de pesquisas para os interessados nesta temática. 

As categorias e indicadores de sustentabilidade utilizados nas análises e discussões 

poderão ser aprimorados em trabalhos futuros. Espera-se, também, contribuir com 

as ações dos gestores das diversas instituições do CAB, principais responsáveis 

pela gestão ambiental local.  

A aferição dos indicadores de sustentabilidade esbarrou em dificuldades 

de acesso ou na inexistência de informações sobre o desempenho ambiental do 

CAB, ficando visível a insegurança e a incerteza de muitos gestores na 

disponibilização das informações. Essa falta de dados pode ser explicada, em parte, 

pela indefinição das práticas ambientais que, efetivamente, devem ser 

implementadas no território  

Nossa análise, sem a pretensão de auditar a gestão ambiental 

desenvolvida no CAB, observou a existência de práticas ainda incipientes, pouco 

estruturadas e sujeitas a constantes reformulações administrativas, 

descontinuidades e contingências políticas. Muitas organizações não perceberam a 

importância de aumentar seu desempenho ambiental e de dar transparência às 

ações realizadas.  

Por outro lado, também observamos uma crescente preocupação da 

administração pública baiana com a adoção de práticas ambientalmente corretas e a 
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existência de iniciativas importantes, fundamentadas na complexidade das relações 

socioambientais, com resultados consistentes na proteção ao patrimônio 

socioambiental do CAB e na economia de recursos públicos.  

A inserção de práticas de gestão ambiental nas instituições públicas é um 

caminho sem volta. A sociedade brasileira vem reivindicando maior participação no 

planejamento e na execução de políticas públicas, impondo ao Estado e à 

administração pública mudanças em direção a uma maior eficiência e à melhor 

qualidade dos serviços oferecidos à população.  

A carência de ações ambientais no CAB deve ser entendida como 

oportunidade de ampliar a adoção dos conceitos e práticas de desenvolvimento 

sustentável na administração pública. A institucionalização da gestão ambiental 

exige esforços permanentes e contínuos para a adoção de modelos adequados de 

gestão integrada, estabelecendo categorias e indicadores de sustentabilidade, 

envolvendo o planejamento, execução e mensuração das ações. A adoção de um 

SGA implica, sobretudo, em harmonizar os diferentes órgãos e secretarias ali 

existentes em um projeto ambiental comum, norteador das ações. 

O desperdício de recursos na administração pública é compreendido 

enquanto inexistência de informações concernentes aos ciclos bio-geo-químicos da 

natureza e às relações transformadoras da matéria-prima em bens e serviços e é 

também devido à persistência de resquícios de um passado patrimonialista, a 

concepções equivocadas do conceito de público e privado e à falsa idéia de um 

Estado opulento, rico e farto de recursos, como, também, aos excessivos 

procedimentos burocráticos que aumentam os gastos da administração pública.  

A resistência às mudanças, grande obstáculo à sustentabilidade do CAB, 

poderá ser superada através de programas de Educação Ambiental adequados à 

formação continuada de servidores e gestores públicos, que encontra no território do 

CAB, com jardins, florestas, nascentes, rios, cachoeiras e lagos, dentre outros 

atrativos naturais, um ambiente favorável para a realização de atividades. A 

intensificação das ações educativas propiciaria ao funcionalismo a construção de 

conhecimentos que possam se traduzir em práticas cotidianas de uso sustentável 

dos recursos, diminuindo o impacto ambiental da administração pública. Neste 

sentido, considerando a existência de aproximadamente 175 mil servidores 

estaduais na ativa (Anexo Y), é imprescindível o uso das TICs. 



 
218 

O CAB deve avançar para o EcoCAB, um centro de excelência em gestão 

ambiental, contribuindo para o aperfeiçoamento da administração pública nas 

questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, exercendo um papel estratégico 

na difusão de práticas ambientalmente corretas para instituições públicas e 

organizações privadas. A imagem das instituições instaladas no CAB será 

fortalecida com a execução de programas de sustentabilidade ambiental. A 

construção do EcoCAB, conforme as intervenções propostas nessa pesquisa, criará 

uma imagem positiva do governo, fortalecendo sua credibilidade junto à opinião 

pública e aos servidores.  

O CAB representa uma administração pública moderna. Sua criação 

proporcionou maior integração aos órgãos públicos, ao menos, fisicamente, 

facilitando as rotinas do serviço cotidiano. É um marco na arquitetura e na 

administração pública da Bahia, logo, sua memória urbanística deve ser preservada 

e mantida como um patrimônio símbolo de uma época.  

Assim como o Paço Municipal, no Antigo Centro, o CAB se tornou a arena 

das manifestações cidadãs: agentes e escrivães concursados caminham do Imbuí 

até a Governadoria, congestionam o trânsito da Paralela, reivindicando a posse nos 

cargos; o MST, na luta pela reforma agrária, também fecha a Paralela e acampa na 

área da SEAGRI ou na sede do INCRA; alunos e professores lutam por salários e 

qualidade de ensino na porta da SEC, nas galerias da Assembléia ou na 

Governadoria, mostrando que, para reivindicar soluções para os seus problemas, o 

povo enfrenta as distâncias e chega ao novo endereço do poder. 

Na medida em que Salvador cresce em direção e ao longo do Litoral 

Norte, o CAB acolhe novos eventos, sendo palco para evangélicos que realizam, em 

seus gramados, mega shows musicais festejando Deus; pilotos da Stock Car que 

voam em suas avenidas; torcedores do Bahia que, nos jogos do Estádio Pituaçu 

ocupam suas avenidas com a alegria de uma primeira divisão; e axézeiros e 

pagodeiros, que cantam para multidões dançarem até o amanhecer do dia às 

margens da lagoa de Pituaçu. Na Bahia, a cidadania também é construída em festa. 

Experiências que vivenciei na juventude, como a hidromassagem no rio 

Cachoeirinha, pedalar na Ciclovia do Parque Pituaçu e comprar leite ordenhado na 

hora em uma fazendinha da Paralela, fazem parte do passado. A barragem do rio 

Cachoeirinha teve grande parte das suas margens ocupadas por condomínios e 

suas águas recebem esgotos das invasões do Arenoso. As águas do rio Pituaçu 
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recebem esgotos domésticos do Pau da Lima. O risco e a insegurança rondam a 

Ciclovia do Parque. A fazendinha no Imbuí virou um condomínio de prédios de 

classe média. 

A criação do EcoCAB poderá recuperar a qualidade ambiental da área e, 

por conseqüência, melhorar a qualidade de vida das populações do entorno, pois, as 

gerações atuais também têm direito a uma convivência saudável e harmoniosa com 

os ambientes naturais ainda existentes em Salvador 

É isso que esperamos deste estudo: que ele possa contribuir, subsidiando 

e estimulando a implementação de práticas ambientais no CAB para a melhoria da 

qualidade de vida dessa e de outras gerações ainda por vir. 
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