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Apesar dos avanços na legislação ambiental, Brasil ainda está 15 anos atrás da Europa no 
quesito “cumprir a lei”, afirma especialista. 

O Brasil já é reconhecido mundialmente quando o assunto é legislação ambiental. Mas ainda 
precisa avançar na aplicação e no cumprimento das leis. A opinião é do geógrafo Thomas 
Berger, diretor-geral da consultoria Sapotec – empresa fornecedora de "alternativas 
tecnológicas e científicas para proteção e remediação do meio ambiente". Nascido na 
Alemanha, Berger está no Brasil há 12 anos, tempo suficiente para concluir que a indústria 
nacional precisa se engajar em prol de práticas mais sustentáveis. "O país está 15 anos 
atrasado em relação à Europa", compara. 

O principal problema, aponta, está na passividade com que os órgãos responsáveis fazem a 
fiscalização. O executivo elogia alguns Estados que se vêm se destacando por atuarem com 
rigor nesse sentido - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. 
"São Paulo ainda é o mais avançado", complementa. 

Mas Berger critica a maneira como o país lida a necessidade de harmonizar o crescimento da 
produção com a proteção ambiental. Para ele, as empresas deveriam se preocupar com a 
sustentabilidade em todas as etapas produtivas, e não apenas na última. "Na maioria das 
vezes, eles [empresários] deixam para pensar o que fazer com o lixo industrial no fim do 
processo, e não no começo da cadeia", condena o diretor-geral da Sapotec - sediada em Porto 
Alegre, mas com atuação nacional. 

Uma alternativa sugerida pelo especialista é a criação de bancos de resíduos. Assim, fica mais 
simples que as sobras industriais sejam descartadas sem danificar o meio ambiente. Ele cita, 
também, exemplos de iniciativas encabeçadas pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs) e de sua congênere baiana, que criaram sites em que as empresas 
podem comprar e vender seus excedentes de matéria-prima. 

Fonte: Amanhã. Disponível em: <http://www.amanha.com.br>. Acesso em: 23 fev. 
2010. 

 

 

 


