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PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DO MEIO
AMBIENTE E DA SAÚDE

Fábio de Barros Correia Gomes

I. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta considerações a respeito do papel do Estado
na garantia do meio ambiente e da saúde, com ênfase nos aspectos relacionados à saúde.  

Segundo Coura1, a saúde tem sido conceituada de diversas maneiras,
desde a concepção simplista do seu antônimo, a "ausência de doença", até concepções muito
abrangentes, como a adotada pela Organização Mundial da Saúde, que a define como um estado
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade.

O conceito simplista termina por ignorar os aspectos sociais e ecológicos,
enquanto o conceito abrangente pode representar “uma verdadeira conquista doutrinária
inexeqüível e inexata”. 

O referido autor prefere considerar a saúde como a “adaptação do
homem ao meio, preservando a sua integridade física, funcional, mental e social", incorporando,
dessa forma, as noções fundamentais de "adaptação" e de "preservação".

A coexistência do homem no meio ambiente com as demais formas de
vida o expõe à aquisição de numerosas doenças e outros agravos a sua saúde.

Fatores ambientais os mais diversos, como o clima, podem interferir na
saúde humana, por exemplo, favorecendo “a proliferação de germes e parásitos, o
desenvolvimento de reservatórios e de vetores biológicos, induzindo, em conseqüência, o
aumento das doenças infecciosas e parasitárias chamadas metaxênicas, ou seja, aquelas que
possuem reservatórios e vetores biológicos na natureza” 1.

“Em uma visão ecológica mais moderna do processo saúde/doença,
podemos afirmar que ele se situa na intercessão entre as pessoas com os seus genes e
comportamentos, migrações e aglomerações, o meio natural — clima, recursos naturais,
suprimento de água e alimentos, parasitos, reservatórios e vetores, de um lado, e, de outro, o meio
artificial criado pelo próprio homem com a industrialização — máquinas e veículos, poluição do
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ar, da água e dos alimentos, radiações e ameaças diversas; enfim, o homem é hóspede da natureza
e vítima de si próprio.“ 1

II. MEIO AMBIENTE, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

Em 1992, Sabroza, Leal e Buss2 destacaram o impacto do modelo de
desenvolvimento implantado na América Latina no pós-guerra sobre a qualidade de vida e do
ambiente.

Apesar do grande acúmulo de capital obtido, este modelo “teve sérias
conseqüências para as condições de vida da população, agravando a concentração de renda e as
desigualdades sociais”, demandando o desenvolvimento de políticas sociais compensatórias nas
áreas de seguridade social, assistência médica, distribuição de alimentos, saneamento e habitação. 

Vários problemas relacionados à disposição e interação do homem e seu
ambiente em nosso País foram destacados pelos mencionados autores, como:

- o grande fluxo migratório com inadequadas condições de trabalho e de
uso e posse da terra, contribuindo para que os  deslocamentos iniciados fossem seguidos por uma
mobilidade continuada;

- mobilidade e pauperização contribuindo para o desgaste das condições
de saúde e dificultando a consolidação dos direitos de cidadania, fundamentais para a
concretização da proteção à saúde e ao ambiente;

- utilização de procedimentos e produtos de risco em função da
prioridade dada ao desenvolvimento de certos setores da economia e a falta de instrumentos de
controle por parte da sociedade;

- o uso extensivo de agrotóxicos na produção de alimentos, a exposição
ao benzeno em diversos setores da indústria e a ampla utilização de mercúrio na extração de ouro
em garimpos, exemplificando os riscos para a saúde de trabalhadores ou consumidores,
resultantes da utilização imprópria de insumos em processos de trabalho;

- a elevada freqüência de acidentes no transporte e manuseio de
substâncias químicas tóxicas, indicando o risco da modernização incompleta, ou seja, da absorção
de tecnologias e utilização de produtos sem o domínio adequado dos processos e sem o controle
social necessário.

As considerações que os referidos autores fizeram a respeito do
desenvolvimento, eco-desigualdades e proteção à saúde permanecem relevantes para o tópico em
estudo, razão pela qual as transcrevemos a seguir.
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“O desenvolvimento e valorização recentes das políticas de vigilância sanitária e de
saúde do trabalhador exemplificam o reconhecimento da urgência desta modalidade de intervenção do Estado, em
sua função de proteção à saúde, mas não parecem ser suficientes enquanto a produção econômica, subordinada a
interesses particulares internos e externos, predominar sobre o interesse social.

É necessário ter o indivíduo como interlocutor e ator importante no controle destes
processos, juntamente com o Estado e os grupos econômicos interessados, através de políticas de defesa dos direitos do
consumidor e da valorização da cidadania. A distribuição desigual do acesso às informações e ao poder de decisão
são obstáculos que tem limitado apenas a determinados grupos as possibilidades de ação política e social.

As audiências públicas nas avaliações dos riscos para a saúde, incluídas nos relatórios
de impacto ambiental (RIMAs), precedendo obras que introduzem modificações relevantes no espaço natural e
social são um exemplo da possibilidade de articulação da ação do Estado e dos grupos sociais organizados na
proteção às condições de saúde.

Desta forma, é possível estender a discussão dos custos ambientais e sociais, dirigida
inicialmente apenas para os resultados imediatos das obras de engenharia, também para as conseqüências da
transformação do espaço para os diversos grupos sociais envolvidos, consolidando o conceito de custo social do
desenvolvimento econômico.

Com o processo de democratização foram criadas as condições para que se iniciasse um
amplo debate, com participação de diferentes segmentos da sociedade, sobre a necessidade de reformular o Sistema
Nacional de Saúde. Propõe-se a universalização do acesso, maior efetividade das ações de proteção e atenção à
saúde e maior participação da comunidade no controle social destas práticas.

No modelo em implantação, procura-se atribuir maiores responsabilidades aos
municípios, priorizando-se o desenvolvimento de sistemas locais de saúde (Teixeira, 1989).

Neste nível poder-se-ia estabelecer a possibilidade da ação coletiva mais eficaz, por
exigir uma menor acumulação de organização e poder.

Contraditoriamente, os processos econômico-sociais mais gerais, promovendo a
alienação de grandes contingentes populacionais de seus contextos coletivos e ambientais, direcionam a representação
das necessidades de saúde para a demanda de cuidados assistenciais.

A medicalização crescente dos diversos problemas da população transformou o Brasil
em um dos maiores consumidores mundiais de medicamentos, insumos e equipamentos de atenção médica,
comercializados e utilizados freqüentemente sem preocupação com os cuidados necessários, com conseqüências
prejudiciais para os usuários e evidente perda de eficácia (Campos, 1991).

A justa demanda de atenção médica por parte de numerosos grupos sociais, até então
excluídos do acesso a esses serviços, tem pressionado os sistemas locais, de modo que os recursos disponíveis têm sido
dirigidos prioritariamente para atividades assistenciais, prejudicando a efetividade das ações de proteção coletiva à
saúde.
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Através de convênios, muitos recursos públicos acabam sendo transferidos para
instituições com objetivos lucrativos. Deste modo, uma justaposição de interesses de grupos privados nacionais e
internacionais da indústria de equipamentos, medicamentos e atenção médica transformam a questão da saúde em
um mercado, que assegura o fluxo de grande volume de recursos financeiros.

Neste contexto, a possibilidade de atuação eficaz do Estado, definindo políticas,
programas e práticas de proteção e atenção à saúde e saneamento e regulando os interesses do mercado, depende da
possibilidade da ação política de grupos sociais organizados e, portanto, de acumulação de conhecimento, articulação
e poder no nível local.

Na articulação entre o Estado Nacional e os níveis locais que o integram — e onde se
explicitam a diversidades das situações ambientais, sociais e de saúde — situam-se as possibilidades e limites de
atendimento das necessidades de populações particulares, diminuindo as eco-desigualdades.

A operacionalização desse modelo coloca para o Estado e para a sociedade brasileira a
exigência do desenvolvimento de novas propostas de coordenação interinstitucional, capacitação de recursos humanos,
gerenciamento, financiamento, sistema de informações e estratégias de controle social pela população (Galo et al.,
1992).

A crise econômica — que já dura uma década e é resultado de mudanças da economia
mundial — e as impressionantes transferências de recursos para o exterior visando o pagamento dos juros da dívida
externa, prejudicam acentuadamente a capacidade de investimentos econômicos e sociais no país, agravando as
desigualdades e limitando severamente a aplicação de recursos na proteção à saúde e ao ambiente.

Programas anteriores de financiamento ao saneamento, à construção de habitações e ao
controle de endemias foram interrompidos ou prejudicados após conseguirem resultados importantes, mesmo tendo
sido concretizados através de práticas discriminatórias e centralizadoras.

Os custos sociais da pauperização, do desemprego, do aumento da mobilidade, da
desestruturação das famílias, da perda de referência cultural e de resolutividade dos serviços públicos já recaem
pesadamente e de modo desigual sobre a sociedade brasileira.

O aumento generalizado da violência, em suas diversas modalidades de expressão, é
um resultado direto desses processos.

O próprio conceito de saúde, como valor positivo, passa a ser reavaliado quando a
necessidade de garantir a conservação biológica do indivíduo e da família exige o desenvolvimento de estratégias de
sobrevivência estranhas ao seu ambiente cultural.

Os indicadores de saúde de que dispomos não conseguem registrar a multiplicidade de
perfis epidemiológicos dos diferentes grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, mas apontam algumas
tendências que refletem o resultado dos investimentos públicos realizados anteriormente ao período recessivo.

Nas últimas décadas, o acesso a serviços básicos de saneamento nas populações de
cidades de médio e grande portes aumentou cinco vezes.
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A transmissão intradomiciliar da doença de Chagas, que atingia uma população de
mais de seis milhões de indivíduos, foi praticamente interrompida e as formas graves de esquistossomose foram muito
reduzidas em todo o país através de programas especiais.

A mortalidade por doenças imunopreviníveis em crianças de 0 a 4 anos reduziu-se em
mais de 50%, enquanto a incidência de poliomielite e raiva humana desapareceu na maior parte das grandes
cidades.

...

...

A prevalência de desnutrição, avaliada em crianças menores de cinco anos em dois
inquéritos domiciliares (1974 e 1989), diminuiu em 62,5% quanto às formas graves e moderadas e 33,4% em
relação a todas as formas (MS/Inan, 1989).

A dissociação entre os indicadores de qualidade de vida e de mortalidade infantil e
desnutrição é um dado recente que parece mostrar que diversos grupos sociais desenvolveram estratégias particulares
de sobrevivência, provavelmente utilizando serviços públicos de proteção à saúde.

Entretanto, persistem, e até mesmo aumentam, as diferenças entre regiões, entre
populações urbanas e rurais e entre grupos sociais particulares. Isto reforça a tese de que, a despeito dos resultados
globais, o modelo atual de desenvolvimento produziu, na realidade, no campo da saúde e do meio ambiente, todas as
condições para que se instalem as chamadas eco-desigualdades.

...

A Pesquisa Nacional sobre a Saúde e Nutrição mostra que 41,6% das crianças de 0
a 5 anos da área rural brasileira têm algum grau de desnutrição, contra 25,7% da área urbana. Considerando-se
as formas moderadas e graves, a freqüência de desnutrição foi 4 vezes maior na Região Nordeste do que no Sul-
Sudeste (MS/Inan, 1989).

...

A queda da natalidade e o aumento da expectativa de vida, em conseqüência da
diminuição da mortalidade infanil, apontam para um progressivo incremento da proporção de idosos na população
brasileira, com o conseqüente aumento dos agravos próprios desta faixa etária e na conhecida repercussão sobre os
serviços de saúde (Veras, 1988).

A mortalidade por câncer de pulmão, câncer de colo de útero e doenças
cardiovasculares, que em outros países vem diminuindo, vem se mantendo ou mesmo aumentando no Brasil.

...

A capacidade de sobrevivência das famílias submetidas a condições de vida degradantes
parece estar próxima de atingir os limites que a exploração de recursos naturais ou de recursos dos serviços públicos,
em deterioração, puderam assegurar.
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A violência generalizada e a difusão do uso de tóxicos podem ser considerados
indicadores da crise social que a persistência das condições de desigualdade extrema, integrada espacial e
socialmente, promove.

Outro indicador da crise na saúde, enquanto resultado da combinação do modelo de
desenvolvimento desigual e integrado com a recessão imposta pela lógica da economia do mercado internacional, é o
ressurgimento de situações epidêmicas de doenças, que a partir de 1974, atingiram o Brasil e outros países da
América Latina.

Não podem ser explicados apenas por determinações locais os aumentos da
transmissão da malária, do dengue, dos surtos de leptospirose, de leishmaniose tegumentar e calazar, e,
recentemente, do cólera, e mesmo a introdução da AIDS.

Doenças causadas por parasitas como a oncocercose, as arboviroses e a febre maculosa,
que até então se apresentavam como de ocorrência limitada a focos bem definidos, passaram a se disseminar.

Taxas crescentes de hanseníase, tuberculose, hepatite e doenças sexualmente
transmissíveis se superpõem ao padrão de diminuição da mortalidade na infância e envelhecimento da população.

Processos endêmicos-epidêmicos não podem mais ser justificados através da persistência
de bolsões de pobreza, que retratam modos de vida anteriores ao desenvolvimento capitalista (Sabroza, 1991).

Na verdade, assim como a violência; a adição a drogas, os acidentes de trânsito e de
trabalho e as intoxicações por pesticidas são resultados do processo de desenvolvimento, como vem sendo imposto à
sociedade.

Deste modo, estes problemas não tendem a diminuir, mas, ao contrário, a aumentar,
na medida que se acentuam as desigualdades, juntamente com a integração, produzindo a pauperização, a
mobilidade, o desemprego e o acesso parcial a informações.

O conceito de proteção à saúde pode, em situações limites como a que se configura, ser
assumido como barreira sanitária, divisão, apartheid, com risco de acentuar a discriminação e consolidar a
desigualdade.

As formas de organização da sociedade civil diante do mercado induzem à constituição
de grupos de pressão corporativista que lutam por seus interesses específicos, minimizando projetos que contemplem a
solidariedade com o conjunto da população.

O Estado brasileiro, diante das limitações de possibilidades de financiamento e
premido pela pressão de grupos de interesse, mostra-se cerceado na realização das suas funções de promover políticas
de saúde e de controle ambiental, compatíveis com as exigências de modernidade e da democratização da sociedade.

Se o Estado autoritário não foi capaz, nem pretendeu ser, de atender às necessidades
de proteção e atenção à saúde da população, o Estado liberal dependente também não o será.
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Por outro lado, a possibilidade de ampla circulação de indivíduos, equipamentos,
capital e informações viabiliza atualmente, mais do que em qualquer outra época, novas formas de organização
política e social que poderão assegurar as condições de diversidade, autonomia e interação ambiental como valores
positivos, dentro de um modelo de desenvolvimento auto-sustentado.

Novas modalidades de relação entre Estado, grupos sociais e indivíduos terão que ser
desenvolvidas, possibilitando a construção de modelos de proteção à saúde que contemplem a justiça social na
diversidade, utilizando os recursos científicos e tecnológicos, patrimônio da humanidade, de modo a assegurar uma
qualidade de vida que incorpore uma relação harmônica com o ambiente”.

III. SANEAMENTO

Gonçalves, Franco e Furlan3 apresentam informações relevantes e
atualizadas a respeito de uma das mais relevantes áreas de um campo de conhecimento
denominado de saúde ambiental, o saneamento, que reproduzimos a seguir.

“A aglutinação de espaços construídos originou as primeiras cidades, que surgiram na
Mesopotâmia há 5500 anos, nos vales dos rios Tigre e Eufrates. As cidades cresceram, inicialmente em função da
oferta de alimentos pelas terras férteis e, depois, em pontos de cruzamento de rotas para comércio ou para fins de
defesa militar. 

Paralelamente, a população cresceu em ritmo aritmético desde o nascimento de Cristo
até os idos de 1850, quando perfazia um milhão de habitantes. A partir da implantação das técnicas de
saneamento, campanhas de vacinação em massa e desenvolvimento de técnicas diversas nas áreas da saúde, a
população mundial passou, no ano de 2000, para seis bilhões, exibindo um crescimento exponencial. O fato é que
esta população que era predominantemente rural passou a viver nas cidades, muitas vezes aglomerando-se nas
periferias, em áreas precárias do ponto de vista de habitação, saneamento e infra-estrutura urbana.  

A urbanização acelerada que ocorreu na Europa com a Revolução Industrial em
meados do século XVIII trouxe a necessidade de saneamento do meio, como forma de combater as epidemias que
dizimavam grandes contingentes da população. As ações de saneamento, segundo a OMS, envolvem o controle de
todos os fatores do meio físico sobre o homem, que exercem ou podem exercer, efeitos nocivos, como: ações de
abastecimento de água potável em qualidade e quantidade suficiente para a população; coleta, tratamento e
disposição ambientalmente adequada dos esgotos sanitários e resíduos sólidos; coleta de águas pluviais e controle dos
vetores de doenças transmissíveis. Embora a relação entre condições de vida e saúde tenha sido constatada há mais
de dois séculos, o saneamento e a saúde pública são questões atuais e cada vez mais indissociáveis em países em
desenvolvimento. O agravante às questões relacionadas ao saneamento é que este envolve intervenções por meio de
obras e equipamentos que requerem pesados investimentos, além de uma estrutura educacional, legal e institucional.
Isso sem falar na mudança de mentalidade do modelo de desenvolvimento voltado para o capital econômico sem levar
em conta a geração de passivos ambientais e a falta de distribuição de renda. 
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Levando-se em conta que a maior parte do crescimento populacional mundial se dá nos
países em desenvolvimento, que não possuem investimento para a implantação necessária de infra-estrutura de
saneamento nas cidades, a situação de saúde vem piorando nestes países, conforme mostram os indicadores de
morbi-mortalidade, nos quais aparecem as doenças infecto-contagiosas relacionadas às condições precárias de vida
(GOLDBAUM, 2005).  

No Brasil, a crescente taxa de urbanização verificada nas últimas décadas, passando
de 36% nos anos 50 para 81% em 2000 (IBGE, 2000), agravada pela enorme disparidade nas condições de
vida inter e intra-regiões e pelo complexo quadro sanitário, evidenciam um cenário onde as soluções dependem de
ações que devem envolver diversos setores da sociedade e diferentes atores sociais.”

...

“No Brasil, somente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia possuem mais
de 30% dos domicílios com tratamento de esgoto. 

...

Segundo RAINHO (1999 apud MACÊDO, 2000) a cada oito segundos morre
uma criança por uma doença relacionada à água contaminada (desinteria e cólera) e que 80% das enfermidades do
mundo são contraídas por água poluída.

O perfil epidemiológico brasileiro, composto por doenças infecto-contagiosas,
relacionadas à pobreza e às más condições de vida, e por doenças crônicas, relacionadas ao desenvolvimento, reflete a
complexidade dos problemas que afetam a saúde da população.

 ...

Segundo a OMS (WHO, 2005), 1,8 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de
diarréia (incluindo o cólera), cuja incidência se dá principalmente nos países em desenvolvimento. 90% dos óbitos
ocorrem em crianças menores de cinco anos, 88% das doenças diarréicas são atribuídas à água inadequada para
consumo humano, assim como às más condições de higiene.

Outro tema relevante para a saúde ambiental é o adequado manejo dos
resíduos sólidos e do lixo hospitalar, o que, segundo Ferreira4, necessita de soluções técnicas
específicas para nossos problemas, dentro da racionalidade de nossas necessidades e
possibilidades, evitando interferências e imposições da "cultura" de Primeiro Mundo nos sistemas
de manuseio, tratamento e disposição dos resíduos.

IV. RESPONSABILIDADE DO ESTADO

A respeito da responsabilidade do Estado, destacamos que nossa
Constituição Federal impõe a este a obrigação de promover o bem-estar social e a saúde.
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Apesar de ter conquistado o direito à saúde, o cidadão brasileiro se
defronta com numerosos problemas que afetam o meio ambiente e sua saúde.

Na área pública, ainda que muitos avanços tenham sido obtidos com a
criação e implantação do Sistema Único de Saúde, a área da saúde ambiental necessita de maior
apoio para seu desenvolvimento, e o sistema de saúde, como um todo, necessita se consolidar,
por exemplo, com a definição da regulamentação do financiamento público e com a melhoria na
gestão de seus recursos.

Apenas um sistema de saúde fortalecido será capaz de colaborar com a
redução de riscos e a reparação de danos decorrentes da coexistência ou atuação, muitas vezes
danosa, do homem em seu ambiente.

Compromissos internacionais assumidos pelos Estados nos últimos anos,
em eventos como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (ECO-92, Rio de Janeiro, 1992), apontam para a adoção de um modelo de
“desenvolvimento humano sustentável".

Apresentamos a seguir alguns dos compromissos internacionais
assumidos por países com relação ao meio ambiente e à saúde5: 

• Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde (Alma-Ata,
URSS, 1978), reiterou que a saúde é “estado de completo bem-estar fisico, mental e social e não
somente a ausência de enfermidade ou doença, é um direito humano fundamental e que o alcance
do maior grau possível de saúde é um objetivo social sumamente importante em todo o mundo,
cuja realização exige a intervenção de muitos outros setores sociais e econômicos, além do da
saúde".

• A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento de 1992 - RIO/92 ou ECO/92 ou Cúpula da Terra – (Rio de Janeiro) destacou
a necessidade de um melhor  ambiente e desenvolvimento sustentável para alcançar a eqüidade,
por meio do equilíbrio entre o crescimento econômico e o ambiente.

A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(1992), estabelece como Princípio nº 1: "Os seres humanos constituem o centro das
preocupações do desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, têm o direito a uma vida
saudável e produtiva em harmonia com o ambiente natural". 

• A Carta Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no Desenvolvimento
Humano Sustentável, acordada na Conferência Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no
Desenvolvimento Humano Sustentável (COPASADHS), realizada em Washington, D.C., em
1995, ao fixar os princípios de política e estratégia, estabelece que: "a participação dos indivíduos
e das comunidades para manter e melhorar seus ambientes de vida deve ser promovida e apoiada.
A participação comunitária deve basear-se em estratégias para o desenvolvimento sustentável
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incluindo a atenção primária do ambiente, a atenção primária à saúde e a educação das crianças e
adultos. Em cada nível da organização social e política devem-se estimular e apoiar redes de
interesses e pessoas que atuem em colaboração, a fim de fomentar a integração de preocupações e
recursos setoriais nos processos de desenvolvimento".

Para facilitar o cumprimento das responsabilidades dos Estados com
relação ao ambiente em nossa região, a Organização Pan-Americana da Saúde tem promovido a
implantação da “atenção primária ambiental (APA)” 5, uma “estratégia de ação ambiental,
basicamente preventiva e participativa em nível local, que reconhece o direito do ser humano de
viver em um ambiente saudável e adequado, e a ser informado sobre os riscos do ambiente em
relação à saúde, bem-estar e sobrevivência, ao mesmo tempo que define suas responsabilidades e
deveres em relação à proteção, conservação e recuperação do ambiente e da saúde."

A APA tem como objetivo geral alcançar as melhores condições de saúde
e qualidade de vida dos cidadãos, através da proteção do ambiente e do fortalecimento das
comunidades no âmbito da sustentabilidade local, por meio dos seguintes  objetivos específicos:

• contribuir para a construção de municípios saudáveis;

• fortalecer a capacidade de gestão ambiental dos governos locais;

• estabelecer um nível de gestão ambiental local (nível primário
ambiental) que inclua todos os atores locais, em particular o governo municipal e a comunidade;

• fortalecer as comunidades para que alcancem sustentabilidade local;

• formar líderes ambientais;

• facilitar uma maior interação entre o setor público e a sociedade civil
para o estabelecimento de compromissos e prioridades do desenvolvimento sustentável local;

• facilitar que o Estado apóie iniciativas locais organizadas em torno da
prioridade dos investimentos públicos para a proteção da saúde humana e meio ambiente.

Os princípios básicos da APA são: participação da comunidade,
organização, prevenção e proteção ambiental, solidariedade e eqüidade, integralidade, e
diversidade.

Esses princípios são complementados pelas seguintes características:
descentralização, intersetorialidade e interdisciplinaridade, co-gestão pública-privada e autogestão,
coordenação, eficiência, e autonomia política e funcional.

Em nosso País, em que pese o aumento do nível de conscientização da
sociedade sobre a questão ambiental, existe a necessidade de que o Estado apresente uma
estratégia de atuação menos fragmentada e que assuma com clareza a prioridade que as questões
da saúde e do ambiente têm sobre as questões meramente econômicas.
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