
   

Revista de Políticas Públicas

ISSN: 0104-8740

revistapoliticaspublicasufma@gmail.com

Universidade Federal do Maranhão

Brasil

Borinelli, Benilson; Tridapalli, Juarez Paulo; Sales de Souza Campos, Maria de Fátima; de Castro,

Cristiane

GASTOS PÚBLICOS EM MEIO AMBIENTE NO ESTADO DO PARANÁ: uma análise exploratória

para o período 2002 a 2009

Revista de Políticas Públicas, vol. 15, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 99-108

Universidade Federal do Maranhão

São Luís, Maranhão, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321129112010

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3211
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321129112010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=321129112010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3211&numero=29112
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321129112010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3211
http://www.redalyc.org


GASTOS PÚBLICOS EM MEIO AMBIENTE NO ESTADO DO PARANÁ: urna análise
exploratoria para o período 2002 a 2009

Benilson Borinelli
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Juarez Paulo Tridapalli
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Maria de Fátima Sales de Souza Campos
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Cristiane de Castro
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

GASTOS PÚBLICOS EM MEIO AMBIENTE NO ESTADO DO PARANÁ: uma anéuse expíoratórta para o periodo 2002
a 2009
Resumo: Este artigo apresenta urna enáuse preliminar dos gastos públicos em meto ambiente no Estado do Paraná.
O estudo desenvolvido é do tipo expíoratorto-oescnttvc e longitudinal (2000-2009). A enéuse dos gastos amblentals do
Estado do Paran á no período revelou que essas despesas tendem a ser instáveis e vém declinando na última década e
que o corte de gastos na funcáo gestáo ambiental é bem superior ao corte do orcamento total. Há uma forte concentracáo
dos gastos no controle ambiental e, consequentemente, no principal órgáo responsável pelo Iicenciamento e tiscalizacáo
ambiental, o Instituto Ambiental do Paraná. Em relacáo aos outros estados da Regiáo Sul, o estado do Paran á lidera os
investimentos em meio ambiente, alocando, em média, mais do que a soma dos gastos dos estados de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: Política ambiental, gastos públicos, Paraná.

PUBLlC EXPENDITURES IN ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE STATE OF PARANA: an exploratory anaíysts for the
period between 2002 ano 2009
Abstract: The purpose of this paper ls to present a preliminary analyeís of public expenditures in environmental issues
in the state of Parana. The study conducted ls an exploratory-descriptive ano longitudinal one (2000-2009). The analyeís
of environmental expenditures in the state of Paraná in the considered period of time showed that these costs teno to be
unstable ano have been decreasing over the last decade, as well as the spending cuts in environmental management
function, not to mention the cut of the total budget. There ls a strong concentration of spending on environmental control
and, consequently, in the main agency responsible forthe licensing and environmental monitoring, that is the Environmental
Institute of Parana. Comparad with other southern states, Paraná leads the investment on the environmental issues,
allocating , on average, more than the sum ofthe expenditures of the states of Santa Catarina and Rio Grande do Sul.
Keywords: Environmental policy, public expenditures, Paraná.
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1 INTRODUCAo

A maiorsenslbllldade pública ás evidencias de
uma crise ambiental, animada na última década pelas
mudancas climáticas, a devastacao das florestas
e a contarninacao do ambiente, tem conduzldo a
uma maior atencáo ao desempenho das políticas
ambientais.

Apesar do impressionante movlmento de
criacáo de agencias, leqlslacóes e programas
ambientais, os resultados no controle das arneacas
ambientais térn se mostrado insuficientes em muitos
países e globalmente. As avaliacóes das políticas
ambientáis podem se dar por melo de Indicadores
físicos, mas tarnbérn da confiquracáo do arranjo
Institucional criado para enfrentar os problemas
ambientais, e, dentro dessa categorla, Inclul-se a
despesa pública com a política ambiental.

No Brasil, a anállse dos gastos públicos em
melo ambiente foi bastante facilitada pelas rnudancas
Instauradas com a Lel de Responsabllldade Fiscal
(LRF) e na apresentacáo da contabllldade pública
no final dos anos 1990. A rnaior padronizacáo,
transparencia e slstematlcldade na demonstracáo
dos gastos arnbientais da Uniáo, estados e
municipios abrlram novas e amolas posslbllldades
de acompanhamento e avaliacáo das políticas e
instituicóesambientais.

Entretanto, as bases de dados da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) sao pouco utilizadas
para anállses mais detalhadas sobre os gastos
ambientáis e sua dinámica. Neste artlgo, procurou
se explorar essa fonte documental anallsando os
gastos públicos na funcáo Gestao Ambiental do
Estado do Paraná. Para isso, discute-se a evolucáo
desses gastos entre 2000 e 2009, em valores
absolutos e, proporcionalmente, em relacáo aos
gastos totais do governo estadual no período.
Em seguida, sao apresentadas as alocacóes nas
subfuncóes arnbientais e nas agencias ambientáis
do estado. Por firn, e realizada uma cornparacao
entre os gastos amblentals do estado do Paraná e
os dos estados do Rlo Grande do Sul e de Santa
Gatarlna. Gom isso, pretende-se assinalar algumas
especificidades e tendencias no comportamento dos
gastos amblentals realizados ao longo do tempo e
em relacáo a outras unidades federativas.

A política ambiental do Paraná goza de certo
destaque positivo na literatura, sobretudo devldo a
sua estrutura Institucional, a Importantes programas
e o pioneirismode políticas exitosas, a exemplo do
ICMS Ecológico (YOUNG; RONCISVALLE, 2002)
Gontudo, exlstem poucos trabalhos abrangentes
sobre as políticas e instituicóes amblentals do
estado, encontrando-se maiscomumente avaliacóes
de programas e temáticas especificas.

As despesas ambientáis nos estados glram em
torno de 40% das despesas totais realizadas pelas
tres esferas do governo no setor. (TRIDAPAUI et al,
2010). Mais Importante, as agencias estaduals sao
as princlpais responsáveis pelo controle ambiental

R. PoI. Públ. SaoLuís, V.15, n.t, p. 99-108, jan./jun. 2011

e por boa parte das unidades de conservacáo. Uma
revisáo da ainda restrlta literatura sobre gastos
públicos em melo ambiente no Brasil revela que as
análises disponiveis estáo fortemente centradas
nos gastos da Uniáo, sendo raros os trabalhos em
profundldade de outras unidades da federacáo ou
estudos comparativos. Nesse sentido, este trabalho
contribuí para uma melhor compre ensao da dinámica
dos gastos arnbientais e da política ambiental,
oferecendo subsidios para futuras avallacóes
públicas e investiqacóes académicasdesses gastos
e do desempenho da política ambiental.

O estudo desenvolvldo e do tipo exploratorio
descrltlvo e longitudinaL O Intervalo 2000-2009 foi
escolhldo por ser o período rnais longo em que se
pode contar com dados padronlzados quanto á
compílacáo e apresentacáo das despesas públicas
em melo ambiente. Os dados foram coletados
em documentos do Sistema de Coleta de Dados
Gontábels de Estados e Municipios e dos balances
do Estado do Paraná, disponíveis nas páginas
eletrónlcas da Secretaria do Tesouro Nacional e do
Portal de Gestáo do Dlnhelro Público, do governo do
Paraná, respectivamente.

O estudo teve como objeto a despesa
ambiental estadual apresentada na Funcáo Gestao
Ambiental e pelos órqáosambientais.Foram usados
como Indicadores o valor anual absoluto atuallzado e
relativo porfuncáo e subfuncáo da gestaoamblental, a
proporcáo entre despesa oreada e despesa liquidada,
e a particípacáo da despesa das princlpais instituicóes
ambientáis - SEMA, IAP, SUDERHSA - nos gastos
da Funcáo Gestao Ambiental. Gomplementarmente,
a flm de compreender melhor os gastos na tuncao
e subfuncóes da qestáo ambiental no estado do
Paraná, estes sao comparados com os gastos dos
demals estados da Reglao Sul e do Brall. Na anállse,
utilizam-se elementos da estatística descritiva e os
resultados sao apresentados em tabelas e gráficos.

O artlgo encontra-se dividido em cinco secóes
a partir desta introducáo. A secáo dois aborda a
questáo da política ambiental e dos gastos públicos
em melo ambiente no Brasil. Na secáo tres, tem-se
dados socioeconómicos do Paraná e uma sucinta
apresentacáo dos órqáos públicos relacionados ao
melo ambiente no estado. Os aspectos metodológicos
sao reportados na secáo quatro, que precede os
resultados e anállse dos gastos arnbientais no
Paraná e, resumidamente, uma anállse comparativa
dos gastos arnbientais no Paraná com os da reqláo
sul e demals estados brasilelros. As conslderacóes
finais estáo reunidas na última secáo.

2 pOLíTICA AMBIENTAL E GASTOS PÚBLICOS
EM ME10AMBIENTE

A crise ambiental constatada dos anos
1960 em dlante desencadeou a criacáo de
leqlslacóes, instituicóes e programas ambientáis
em muitos países. O que se passou a denominar
genericamente de política ambiental era uma
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2.1 Gastos Públicos em Meio Ambiente

Giambiagi e Alem (2007) conceituam gastos
públicos como os dispendios dos governos, na
forma de custeio, investimentos, transferencias e
inversoes financeiras, com o objetivo de cumprir as
tres funcóes governamentais: alocativa, distributiva
e estabilizadora, balizadas pelo sistema legal.

Gastos ambientais podem ser definidos como
aqueles inerentes as funcoes constitucionais do
Estado relacionadas á preservacáo e recuperacáo
ambiental e á garantia de direitos ambientais. No
Brasil, por exemplo, gastos públicos em custeio
e investimentos devem ser realizados para a
administracáo, operacáo e suporte dos órqáos
encarregados de controle ambiental, políticas e
programas de reflorestamento, monitoramento
e recuperacáo de áreas degradadas, obras de
prevencáo a secas, apoio a conscientizacáo
ambiental da populacáo, protecáo, irnplantacáo e
adminístracáo de áreas conservacáo, criacáo de
sistemas de informacóes ambientais.

A análise e acompanhamento dos gastos
públicos no Brasil foram enormemente favorecidos
a partir da aprovacáo da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e pelas rnudancas na apresentacáo da
contabilidade pública no final dos anos 1990. A LRF
e um instrumento que regulamenta a gestao dos
recursos públicos com regras claras e precisas, que
sao aplicadas em todas as esferas do governo, tanto
da qestáo da receita e da despesa pública como
do endividamento e qestáo do patrimonio público.
Essa lei consagra a transparencia da qestáo "[...]
através da publicacáo de relatórios e demonstrativos
de execucáo orcamentária, apresentando ao
contribuinte a utilizacao dos recursos que ele coloca
á disposicáo dos governantes".(SECRETARIA DO
OR9AMENTO FEDERAL, 2009)

O volume de estudos sobre gastos ambientáis
do setor público no Brasil ainda e relativamente
pequeno. O primeiro levantamento foi publicado pelo
IBGE em 2001. Após isso, seguiram-se diversos
trabalhos, com destaque para os textos de Young
e outros colaboradores. A seguir, apresentamos
algumas tendencias gerais identificadas em estudos
sobre a dinámica dos gastos públicos em meio
ambiente no Brasil e em alguns outros países.

[...] conjunto de definic;óes adotadas
pelas autoridades, que condicionam
e determinam de algum modo o
comportamento das pessoas, das
empresas e das próprias repartícoes
públicas noqueserefere aouso, manejo
e conservacáo dos recursos naturals
e a acáo dos servicos ambientais que
dispóe a sociedade. (BUSTAMANTE;
TORRES, 1990,p. 110).
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Especial do Meio Ambiente em nível federal, em
1973, e de diversas agencias estaduais e rnunicipais
especializadas. Em 1981, tem-se o marco legal
encabecado pela Lei 6.938, de 31 de agosto de
1981, que estabeleceu a Política Nacional do Meio
Ambiente. Em 1988, foram estabelecidos preceitos
consfítucionais de cunho ambiental na Constituicáo
Federal, a exemplo da incorporacáodo conceito de
desenvolvimentosustentável; dacorresponsabilidade
dos entes federativos pela qualidade ambiental e; o
direito de todos a um meio ambiente equilibrado.

Num sentido estrito, as políticas ambientáis
sao as que apresentam uma preocupacáo explícita
quanto aprotecáo, conservacáo e uso dos recursos
naturais e do meio ambiente. Essas políticas
definem os instrumentos de intervencáo do Estado
na adrninistracao dos recursos e da qualidade do
meio ambiente. (MONOSOWSKI, 1989). Os dois
conceitos retratam que em qualquer umdoscasos, a
política ambiental engloba um campo extremamente
amplo e complexo, o que, como será exposto mais
á frente, confere-Ihe certas especificidades quando
comparada a outras políticas.

Seja nas orientacoes mais liberais ou
mais tecnocráticas e centralizadoras, o Estado
desempenha papel fundamental e insubstituível
no processo de requlacáo ambiental como
representante do interesse público e garantidor
de direitos ambientáis. Para fazer valer a política
ambiental, o Estado pode lancarmáode um conjunto
de instrumentos que combinam acóes de comando e
controle, como normas e legislayoes, zoneamentos,
licenciamentos e fiscalizacáo, e de instrumentos
económicos, como taxas, impostes. permissóes
negociáveis de utilizacáo, créditos subsidiados,
isencóes de impostes e outras facilidades contábeis
para efeito da reducáo da carga fiscal. Muitos destes
instrumentos tornara m-se e sao defendidos como
fontes para financiar a política ambiental.

No Brasil, o problema do esgotamento
dos recursos naturais e sua relacáo com o
modelo económico predatório vigente desde o
seu descobrimento tem sido objeto de medidas
regulatórias estatais mesmo antes do período
republicano. Contudo, o que se poderia chamar
de uma política ambiental surge apenas a partir
da década de 1970. Desde entáo, assistiu-se á
formacáode uma considerável estrutura institucional
do meio ambiente, com a criacáo da Secretaria

resposta do Estado e da sociedade ao crescente
esgotamento e contarninacáo dos recursos naturais
e do ambiente, denunciados por vítimas desses
fenómenos, movimentos ambientais, académicos e
consumidores.

Ao final da década de 1970, a maioria dos
países industrializados e em industrializacáo
já possuia, sob diferentes formatos, agencias
ambientais. Inicialmente, um conceito amplo de
política ambiental contempla o
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Um primeiro aspecto sao as mais frequentes
formas de análises desses gastos. Em geral,
destaca m-se o nível de análise federal e as despesas
totais. por funcáo e por subfuncóes da gestao
ambiental. Entre os indicadores usados nessas
analises, os mais recorrentes foram o valor absoluto
atualizado e relativo por funcao e subfuncáo da
qestáo ambiental, a proporcáo entre despesa oreada
e despesa liquidada, e a participacáo da despesa
do órqáo ambiental na despesa total da instancia
de governo. Em nível internacional, de maneira
geral, há uma maior diversidade de indicadores
utilizados, comparativamente ao caso brasileiro. É
mais frequente o uso de indicadores econ6micos
para cotejar os gastos ambientais, com destaque
para a participacáo desses gastos no PIB, no total
dos gastos públicos e per capita. (TRIDAPALLI et
al,2010)

Os gastos públicos em meio ambiente tendem
a serem insuficientes, declinantes e instáveis. Young
e Roncisvalle (2002), apelados na base de dados
do IBGE (2001), avaliaram os gastos em gestao
ambiental após a Conferencia Rio 92. Os autores
concluem que a maioria dos investimentos em
gestao ambiental e realizada pelo setor público,
multo embora ressaltem que no período de 1993 a
2000 os investimentos ambientais nao aumentaram,
oscilando entre 0,3 e 0,5 do orcamento total.
Analisando o comporlamento dos gastos ambientais
da Uniáo e dos estados brasileiros no período 2000
2005, Lemos, Young e Geluda (2005), constatam
uma queda quase continua desses gastos.

Em menor número e menos detalhados, os
estudos sobre o comporlamento dos gastos em
meio ambiente dos estados brasileiros mostram
que, embora superior ao gasto do nível federal,
em torno de 0,4% das despesas totais, o quadro
nos estados nao é multo mais favoráveL Após um
crescimento da participacáo dos gastos ambientáis
no total das despesas estaduais nos anos 1990, de
0,6% para 0,8%, houve um estacionamento neste
patamar até 2004 (IBGE, 2008). Tomados em valor
absoluto, também ocorre uma queda dos gastos
estaduais entre 2002 e 2004. Neste ano, os gastos
em meio ambiente representaram apenas 76% dos
gastos de 2002. Tanto quanto no caso da Uniáo, é
verificada uma desvalorizacáo dos orcarnsntos para
a questáo ambiental na primeira metade da década
de 2000. (LEMOS; YOUNG; GELUDA, 2005) O
quadro é preocupante, dado que os problemas do
setor ambiental, existentes e ampliados já vinham
carecen do historicamente de maiores e mais
estáveis investirnentos.

A instabilidade ou irregularidade na alocacáo
dos gastos é um outro serio limite para a gestao
ambiental. Young (2006) ressalta que o fato do setor
público ser o principal investidor em qestáo ambiental
traz como consequéncia uma acentuada varíacao
nas receitas destinadas para esta finalidade, em
funcáo das políticas macroeconómicas, rnudancas
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nas políticas fiscal e monetária, que podem
implicar em cortes orcamentários nos programas
governamentais, inclusive e principalmente nos
recursos destinados ás políticas ambientais.

A instabilidade nas receitas compromete o
planejamento e continuidade das atividades das
agencias, restringindo a capacidade de acáo das
mesmas. (CARNEIRO, 2008; DUTRA; OLlVEIRA;
PRADO, 2006). Ademais, esse quadro degasta
a legitimidade do setor ambiental junto a setores
governamentais e segmentos da sociedade na
medida em que o crescimento da demanda e
dos problemas ambientáis nao é acompanhado
proporcionalmente no volume de investimentos feito
na área. lsso pode ser ilustrado com o caso das
unidades de conservacáo federais. Lemos, Young
e Geluda (2005, p. 23) adverlem que diante do
crescimento de áreas protegidas e da precariedade
das condicóes das mesmas, o aumento dessas
áreas na última década sem um aumento dos
recursos destinados a elas só está agravando a
situacao, e levando á criacáo de "unidades de papel"
"[...] aquelas que existem legalmente, mas nao
conseguem cumprir os seus objetivos". Além disso,
como boa parte das despesas ambientais sao para
custos administrativos, geralmente fixos, é provável
que as atividades fins e investimentosvenham sendo
os mais penalizados com os gastos declinantes e
insuficientes, aumentando a cornpeticao por recursos
entre essas atividades e as agencias.

Outra característica dos gastos ambientáis
é ele ser objeto de fortes cortes em relacáo aos
valores inicialmente oreados. Young (2006, p. 226),
demonstra isso no caso das despesas ambientáis
da Uniáo no intervalo 2001-2005:

Em todos os anos a despesa liquidada
é menor do que a previsáo inicial,
indicando subaproveitamento da
yerba originalmente destinado ao meto
ambiente. Os casos mals extremos sáo
2002, quando foram liquidados apenas
45% do inicialmente previsto, e 2003,
quando apenas 41% dos recursos
programadosforam usados.

Os cortes, via de regra, tendem a ser mais
profundos na área ambiental, a exemplo do que
sugerem Dutra, Oliveira e Prado (2006) na análise
da execucáo orcarnentária do Ministerio do Meio
Ambiente entre 2000 e 2005. Esses fenómenos
refletem o descaso político com o orcarnento
ambiental, a falta de prloridade do setor e esforcos
do governo, por meio do contigenciamento das
yerbas previstas, para gerar superavits fiscais cada
vez maiores. (YOUNG, 2005; LEMOS; YOUNG;
GELUDA, 2006; BARCENA et al, 2002; VICENT et
al,2002)

A isso, devem-se acrescentar algumas
particularidades do objeto da política ambiental.
De acordo com Hemming, Hewitt e Mackenzie
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(1991), os cortes orcarnentários que se concentram
em áreas ou programas cujos beneficiários sao
menos poderosos, ou menos organizados, e os
beneficios sao mais dispersos, encontraráo menor
resistencia. Esse parece o caso específico dos
problemas ambientais, geralmente caracterizados
pela complexidade e cujas causas e beneficiários
nao sao facilmente identificados devido á dispersáo
dos seus sofeitos ao langa do tempo e do espaco.
(GUIMARAES, 1988)

A próxima secáo traz alguns indicadores
socioeconómicos do Paraná e uma apresentacáo
sucinta dos órqáos públicos relacionados ao meio
ambiente.

3 O ESTADO DO PARANÁ

A área total do Paraná é de 111.709,1 km2,
o equivalente a 2,3% do território nacional e 34,6%
do território da reqláo sul do país. O Estado ocupa
o 15° lugar em extensáo dentre as demais unidades
brasileiras e possuía em 2009 uma populacáo
estimada de 10.686.247 habitantes.(IBGE, 2009).

AhistóriaeconómicadoParanápodeserdescrita
pela sucessáo de ciclos económicos liderados pelos
seguintes produtos, respectivamente: o aura, o mate,
a madeira e o café. Essas atividades, seguidas pela
industrializacáo nos anos 1970, transformaram, num
periodo de tempo relativamente curto, a paisagem
do território paranaense. A industrializacáo vai se
estabelecer mais claramente no estado a partir de
1950, e com ela, novas evidéncias da deqradacáo
ambiental vieram a se somar ás dos periodos
anteriores, que seriam percebidas mais claramente
e objeto de politicas públicas da década de 1970 em
diante. Entre os problemas ambientais mais serios
do estado encontram-se a erosáo hidrica dos solos
agricolas e a poluicáo dos mananciais. Em periodos
críticos, ocorrem conflitos pelo uso das águas em
algumas bacias hidrográficas do estado. Existem
problemas pontuais de poluicáo do ar, com a reqláo
metropolitana de Curitiba, devido ao grande número
de indústrias, senda um dos mais sérios.(BRASIL,
2001). Outro problema ambiental de grandes
proporcóes no Paraná vem senda a devastacáodas
florestas. A intensa exploracáo dos recursos naturais
durante o século XX, derivada, sobretudo, do cultivo
do café e da extracao de madeira, reduziu a cobertura
vegetal de 83,7% para 5 %.(BRASIL, 2001).

De certa forma paradoxalmente, o estado
do Paraná tem uma langa tradicáo de politicas
conservacionistas. Embora com resultados pouco
efetivos, já em 1907 o estado aprovou o primeiro
Código Florestal do país e, na década de 1950,
órqáos como Instituto de Defesa do Património
Natural, o Conselho de Defesa do Património
Natural e a Policia FlorestaL Uma abordagem mais
recente da política ambiental no estado do Paraná
tem inicio nos anos 1970 e 1980 com a instalacáo
da Adrninistracáo de Recursos Hidricos (1973), da

Superintendéncia dos Recursos Hidricos e Meio
Ambiente (1978) e do Instituto de Terras, Cartografia
Florestas (1972), todos em consonáncia com as
orientacóes políticas internacionais e nacional do
periodo que priorizavam o controle da poluicáo e
conservacáo das florestas.

Na última expressiva rnudanca do aparato
institucional do meio ambiente no estado, em 1992,
foram criadas, num movimento de concentracáo
institucional, a Secretaria de Estado do MeioAmbiente
e Recursos Hidricos - SEMA, o Instituto Ambiental
do Paraná - IAP e em, 1996, a Superintendéncia
de Desenvolvimento dos Recursos Hidricos e
Saneamento Ambiental- SUDERHSA Além dessas
instituicoes, atuam no executivo estadual o Batalháo
da Policia Florestal - BPFLO, o Conselho Estadual
do MeioAmbiente - CEMAe o Conselho Estadual de
Recursos Hidricos - CERH. Atualmente, continuam
em atividade a SEMA, o IAP, o BPFLO, o CEMA e
o CERH. A SUDERHSA foi extinta e, em seu lugar,
com atrlbuicóes ampliadas na qestáo dos recursos
hidricos, foi criado, em 2009, o Instituto das Águas
do Paraná.

Uma forma de avaliar o desempenho dessas
instituicóes é por meio da análise dos gastos
realizados no setor ambiental. Na sequéncia deste
artigo será apresentado o comportamento das
despesas ambientais do estado do Paraná entre
2000 e 2009, bem como esse comportamento em
relacáo ao dos estados da Regiao Sul.

4 EVOLUCAo DOS GASTOS AMBIENTAIS NO
ESTADO DO PARANÁ

Na Tabela 1 tem-se a evolucáo dos gastos
ambientais realizados pelo governo do Estado do
Paraná, em valores reais, atualizados pelo IGP-M
para 2009. Fica clara a tendéncia de reducáo dos
gastos em meio ambiente no periodo analisado,
tanto em valores absolutos quanto na participacáo
proporcional desses gastos no gasto total anual.
Observa-se que a participacáo dos gastos ambientais
no orcamento total do estado do Paraná atingiu seu
maior valor em 2002, com R$ 170,7 milhóes do
orcarnento total, reduzindo-se para 0,59% no ano
seguinte. Considerando que o intervalo 2003-2009
refere-se á primeira e segunda qestáo consecutiva
do Governador Roberto Requiao, percebemos uma
sensivel reducáo dos gastos ambientais no seu
segundo governo (2007-2009), 0,47%, em média, do
orcarnento total contra 0,61% do primeiro governo
(2003-2006).

Em valores reais, o gasto em qestáoambiental
no Paraná em 2009 correspondeu a 54,91% do
valor alocado em 2002, que se destacou dos demais
pelo recebimento de recursos externos vinculados
ao Programa Paraná Urbano, cujo objetivo era a
recuperacáo de áreas urbanas degradadas pela
erosáo.

Curiosamente, 2002 e 2006 foram os anos de
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Fonte: Balance Geral do Estado Paraná, 2002 a 2009 
dados brutos. Elaboracáo dosautores.

maior aporte de recursos em qestáo ambiental no
Paraná e, também, anos de eleicáo para governo do
estado e presidencia da República, o que, aliado a
evidencias ao longo do texto, suscita a hlpátese que
os gastos amblentals podem ser Influenciados por
questóes de cunho polítlco-eleltoral.

Na tentativa de Investigar se a reducáo dos
gastos com gestao ambiental fol Influenciada pela
necessldade de cortes no orcamento Geral do
Estado, foram calculados os nívels de execucáo
orcarnentária geral do Paraná e da funcáo ambiental
no período 2002 a 2009. Os resultados encontram
se na Tabela 2, que mostra, respectivamente, os

TABELA 1 - Gastos ambientáis realizados pelo
Estado do Paraná no período 2002 a
2009

Os resultados encontrados estáo em
consonancia com os observados por Almelda
(2006), o qual afirma que devldo as restricoes
orcamentárias, os recursos destinados ao controle
ambiental acabam competlndo com setores em
que a demanda é maior, como saúde, educacáo,
dentre outros. Essa escassez de recursos se reflete
em salários e orcarnentos insuficientes, o que, por
sua vez, pode comprometer o preparo do pessoal
envolvldo na gestao ambiental e a capacldade
de controle e fiscalizacáo dos órqáos ambientáis
governamentals. Além dlsso, as restricóes e
Instabllldade orcamentárias comprometem o
planejamento das agencias arnbientais e tendem a
acirrar a competicáo por recursos entre as mesmas
e entre programas, (CARNEIRO, 2008; DUTRA;
OLlVEIRA; PRADO, 2006)

A Tabela 3traz os gastos com gestao ambiental
desagregados em suas subtuncoes. É nítido que
os recursos alocados para qestáo ambiental sao
dlreclonados para preservacáo, conservacáo e
controle ambiental. Os gastos na primeírasubfuncáo,
preservacáo e conservacáo ambiental podem ser
atribuidos ao aumento das unidades de conservacáo
criadas a partir da década de 1990, De fato, em
1990 o Paraná possuía 88.916 ha de áreas em
conservacáo: em 2010 este total atlnglu 1.198.593
ha, o que corresponde a um crescimento anual a
taxa 13,9% a.a. A Tabela 1 evidencia que a alocacao
de recursos para qestáo ambiental nao acompanhou
o ritmo de ampüacáo das áreas de conservacáo, o
que pode comprometer a qualldade dos servicos
prestados, como destacam Lemos, Young e Geluda
(2005).

O maior gasto em controle ambiental pode ser
explicado pelo fato de que no Brasil cabe aos estados
a quase totalldade de Ilcenclamentos ambiental e
boa parte da fiscalizacáo ambiental, o que demanda
um grande Investlmento em estrutura administrativa,
pessoal e equlpamentos para este firn.

Um dos elementos fundamentals de um
sistema Integrado de contabllldade económica
ecológica é o concelto de "gastos defensivos",
que podem ser entendidos como uma provisáo de
gastos para reparacáo do melo ambiente, com a
flnalldade de atenuar, anteclpar e prevenir os danos
do processo económico em sociedades industriais,
ou causas que possam degradar o meio ambiente
e condicóes de vida em geral.(LEIPERT; SIMONIS,
1990). A partir dos dados da Tabela 3, pode-se
constatar a priorizacáo das atlvldades de controle,
com poucos recursos destinados á recuperacáo de
áreas degradadas, Isto sinaliza que o Paraná nao
exerce de forma efetlva o processo de recuperacáo
de áreas degradadas, Outro aspecto que merece
destaque é o baixo nível de Investlmento em
gestao ambiental. De manelra geral, há evidencias
de que os órqáos amblentals no Paraná térn perfil
fiscalizador e controlador, no intuito de evitar uma
deqradacáo ainda maior dos poucos recursos
naturais existentes.
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Fonte: Balance Geral do Estado Paraná, 2002 a 2009 -
dados brutos. Elaboracáo dosautores.

cortes no orcamento geral do Paraná, na funcáo
ambiental e a reducáo líquida, entendida como a
díferenca entre os cortes no orcamento geral e na
funcáo ambiental.

No geral, os cortes na funcáo qestáoambiental
sao maiores que os observados para o orcarnento
como um todo. A médla dos cortes no orcarnento
geral fol Igual a 11,3%, enquanto na gestao ambiental
atlnglu 32,92%, O desvlo padráo, que mostra a
varlabllldade dos dados em relacáo a media, foi bem
malorna funcáo ambiental (12,8% contra 3,0%), o que
sinaliza que nao existe um comprometimento com
os gastos em qestáo ambiental, estando estes mais
suscetíveis á Instabllldade e ao poder discricionário
do Executivo. (YOUNG, 2005; BARCENA et al,
2002) O pior desempenho da funcáo gestao
ambiental ocorreu em 2003, quando se observou,
slmultaneamente, uma balxa alocacáo de recursos
nesta funcáo, sornada a um contingenciamento
líquido de 42,89% em tuncao da rnanutencao dos
orcamentos em setores tradicionais tais como:
saúde, educacáo, sequranca, dentre outros (Tabela
2).
TABELA 2 - Paraná: nível de execucáo orcarnentária

geral e nível de execucáoorcamentáriada
funcáo ambiental no período 2002 a 2009
- em percentual
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Leipert e Simonis (1991) destaca m que os
encargos económicosrelativos aos danos causados
ao meio ambiente devem ser contabilizados. Tal
indicador pode explicitar o nível de priorizacáo nas
questóes ambientais, cabendo á sociedade avaliar e
denunciar a falta de prioridad e em setores essenciais,
quando for o caso.

5. 1 Alocacao dos recursos na estrutura de
gestao ambiental no Paraná

De fato, dados do Balance Geral do Estado
do Paraná para o ano de 2009 mostram que na
funcao saúde se concentra grande parte das acoes
ambientais de outros órqáos, com destaque para o
Programa de Trabalho e Saneamento Urbano. Uma
questáo que pode ser levantada é se a tendencia
á reducáo dos gastos ambientais no período
analisado nesta pesquisa está relacionada á queda
da transversalidade da política ambiental estadua!.

A Figura 2 apresenta a evolucao percentual
dos gastos ambientais em relacao ao orcarnento
geral no período 2002 a 2009 para os estados de
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aa
langa do tempo, embora com a menor proporcao de
investimentos, Santa Catarina é o único estado que
apresenta urna tendencia de aumento nos gastos
ambientais. Paraná se destaca com malar alocacao
de recursos nesta rubrica, seguido, no período 2006
a 2009, por Santa Catarina e Rio grande do Sul. Em
média, o Paraná investiu 0,62% do total do orcarnento
em gestao ambiental, contra uma média de 0,23% do
Rio Grande do Sul e 0,21 % de Santa Catarina. Ou
seja, o Estado do Paraná vem investindo em melo
ambiente, proporcionalmente e em média, mais que
a soma dos gastos dos estados de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, e, tomados individualmente,
quase tres vezes mais do que esses estados.

Aa desagregar os gastos ambientais por
subfuncóes, observa-se que o Paraná investe
proporcionalmente mais na subfuncao preservacao
e conservacáo ambiental: 29,2% em média, contra
9,6% no Rio Grande do Sul e 9,2% em Santa
Catarina . Em relacao ao controle ambiental, as
médias do Paraná e do Rio Grande do Sul sao
próximas: 66,8% e 68,4%, respectivamente,
enquanto Santa Catarina investe 5% em média.
Santa Catarina destinou em média 82,2% do
orcarnento ambiental para recursos hídricos (15,4%)
e demais subfuncoes (66,4%) . Dos dados dos tres
estados da Regiao Sul, os de Santa Catarina sao
os que mais contrastam em relacáo a certo padráo
de despesas ambientais ande, em geral, destacam
se os gastos com controle ambiental. Aqui, pode-se
investigar se as características dos problemas e
das políticas ambientais do estado catarinense elou
as diferentes formas de entendimento na alocacao
contábil dos gastos ambientais podem explicar a
discrepáncia identificada.

O nível de investimento em qestao ambiental
dos estados da Regiao Sul é relativamente baixo,
do que se deduz que apesar do apelo de toda a
sociedade em relacáo as questcSes ambientais, os
governos ainda nao priorizam este tipo de atividade.
Salienta-se que os estados brasileiros representam
37% dos gastos públicos em meio ambiente e,

5.2 Análise comparativa dos gastos públicos do
Paraná com estados da regiao sul

Allos
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Nesta secáo busca-se avaliar os orcamentos
das principais instituicoes públicas que definem e
executam as políticasambientais noParaná,quesao:
a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA); o Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e; a Superintendencia
de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e
Sanea mento Ambiental (SUDEHRSA).

Na Figura 1 encontra-se a dlstribulcáo do
orcamento em qestáo ambiental por instituicáo.
É visível o crescimento da importáncia do IAP no
período em análise, consolidando-se como a mais
importante instituicáo da estrutura governamental,
em detrimento da participacáo da SUDEHRSA e
de outros órqáos. As partlclpacóes médias do IAP,
SEMA e SUDEHRSA sobre a despesa total com
gestao ambiental foram iguais a 47%; 11 % e 23%,
respectivamente.

TABELA 3 - Participacáo dos gastos com as
subfuncoes da Gestáo Ambiental
sobre as despesas com a funcao
Gestáo Ambiental (em %) - 2004 a
2009

Suhfllll';WS 20041 20051
Pr¡,serv~io e _=L-="--=::L"":::"-L-":::.L-"=
C(m,erv~i0kn1:lie¡til 15 32

Cmtrolekn1:li¡,tal 71 65

Fonte: Balance Geral do Estado Paraná, 2002 a 2009 
dados brutos. Elaboracáo dosautores.

O IAP é que detém as principais atividades
de comando e controle do governo estadual, o
licenciamento e a fiscalizacáo ambiental, senda
ambos também as princlpals fontes de recursos
própriosdo órqáo. Destaca-se que oIAPé responsável
pelo controle ambiental no Paraná, confirmando a
importancia que o controle ambiental assume no
Estado. A SEMA é responsável pelo planejamento,
supervisáo e controle das políticas públicas em
meio ambiente, exerce uma atividade meio e detém
a menor parcela dos gastos ambientais. É possível
verificar, também, que existe uma transversalidade
de gastos ambientais, tendo em vista que outros
setores do governo executam acóes de qestáo
ambiental, muito embora a particípacáo desses
setores na despesa total com qestáo ambiental
tenha perdido importancia ao langa do período em
análise.
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Fonte:Balango Geral do Estado Paraná, 2002
a 2009 - dados brutos .Elaboracáo dos
autores

¡:'"igura-1 . : Participacáo percentual dos qastos das
lnstltulcóes sobre a despesa total com
qestáo Ambiental no Paraná no periodo
2022 a 2009.

6 CONCLUSAO

A análise dos gastos ambientais do Estado do
Paraná no período de 2000 a 2009 revelou que essas
despesas em meio ambiente tendem a ser instáveis
e vérn declinando na última década, e que o corte
de gastos na funcáo na qestáo ambiental é bem
superior ao corte do orcarnento total. Há uma forte
concentracáo dos gastos no controle ambiental e,
consequentemente, no principal órqáo responsável
pelo licenciamento e fiscalizacáo ambiental, o IAP,
em detrimento de outras áreas como a recuperacáo
de áreas degradadas e recursos hídricos. O
comportamento dos gastos também apresenta
evidencias de uma reducáo da transversalidade da
política ambiental no estado do Paraná.

Em relac áo aos outros estados da Reqiáo
Sul, o estado do Paraná lidera os investimentos em
meio ambiente, alocando, em média, mais do que a
soma dos gastos dos estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Embora no estado paranaense,
considerando a última década, se observe uma
tendencia de reducáo da partlcipacáo proporcional
da despesa ambiental na despesa total do governo,
o estado encontra-se em 14° lugar entre os estados
do país que mais investem no setor e o único da
Reqiáo Sul com participacáo acima da média .

A base dos dados utilizados mostra que já é
possível realizar um novo e amplo tipo de análise
da lrnplementacáo da política ambiental , a partir
dos gastos nessa política. Neste trabalho nao se
buscou fazer um estudo exaustivo dos gastos
públicos em meio ambiente no Paraná, mas uma
primeira aproxirnacáo da questáo. Novas pesquisas
poderáo detalhar mais a cornposicáo das des pesas
e das receitas ambientais, bem como aprofundar
a cornpreensáo de inflex6es e fatos isolados na
dlnárnica dos gastos ambientais, a exemplo do
aumento desses gastos em anos de eleicáo e como
a reducáo dos mesmos impacta a dlstribuicáo dos
recursos entre as subfuncóes e agencias ambientais.
Essas e outras questóes deveráo lancar rnáo de
pesquisas qualitativas e históricas.

A cornparacáo entre o comportamento dos
gastos ambientais dos estados brasileiros poderá
avancar, também, pela correlacáo entre gastos em
meio ambiente e indicadores socais, económicos
e ambientais. Por fim , é necessário desenvolver
indicadores de efetividade dos gastos em meio
ambiente, sendo indispensável para isso a criacáo
de sistemas de inforrnacáo ambientais atualizados
e confiáveis.

Embora os dados sistematizados nesta
pesquisa nao permitam aferir a efetividade da
política ambiental paranaense, eles sinalizam
uma ascendencia dessas políticas em relacáo aos
demais estados da Reqiáo Sul, fato que deverá ser
também melhor investigado em futuras pesquisas.
De qualquer forma , o Paraná nao parece ser uma
excecáo quanto ao problema do reduzido e instável
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portanto, sao responsáveis por boa parcela das
políticas públicas ambientais .(TRIDAPALLI et
al, 2010) . Diante destes resultados, a tese da
fragilidade das políticas ambientais defendidas por
autores como Almeida (2006) e Young (2006), bem
como a tese da instabilidade nas receitas, defendida
por Carneiro (2008); Dutra, Oliveira e Prado (2006)
nao é rejeitada.

Ampliando o escopo da análise para todos
os estados, verifica-se que o Paraná ocupa a 14a

posicáo dentre todas as unidades federadas, no que
diz respeito a participacáo média dos gastos em
qestáo ambiental no orcarnsnto geral dos estados,
sendo o único estado da Reqiáo Sul com participacáo

40

50

acima da média. Entre os cinco estados com maior
partlcipacáo em qestáo ambiental no período 2005
a 2009 tres (RN, RJ e SE) concentraram 82% dos
royalties distribuídos aos estados no Brasil em 2009.
(AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2010) .

Em relac áo aos gastos com qestáo ambiental
no Brasil, no período 2000 a 2008 , de maneira
geral , a partlcipacáo desses gastos em relacáo aos
indicadores em análise ampliou-se, muito embora os
percentuais em relacáo ao PIB e ao orcarnento total
do Governo perrnanecarn inexpressivos. Isto sinaliza
o descaso com a política ambiental no Brasil, como
apontam Lemos, Young e Geluda (2005), Young
(2006) e Borinelli (2007) .

O percentual médio das despesas em qestáo
ambiental alocado pelo Paraná no período 2002
a 2009 (0,62% , com base nos dados da Tabela
1), apesar de baixo, é o dobro da média das tres
esferas de governo (uni áo, estados e municípios)
para o período 2000 a 2008. Os gastos ambientais
per capita cresceram seis vezes no mesmo período,
passando de R$ 6,65 em 2000 para R$ 40 ,13 em
2008, ou seja, uma taxa de crescimento anual igual
a 25 ,2% a.a., muito superior a taxa de crescimento
do PIB no período.
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em relacáo ao gasto total por estados da
regiao Sul do Brasil no período 2002 a
2009
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