




Produção e consumo sustentáveis, contra a cultura do desperdício.

Ecoeficiência e responsabilidade social das empresas.

Retomada do planejamento estratégico, infra-estrutura

e integração regional.Energia renovável e biomassa.
Informação e conhecimento para o desenvolvimento sustentável.

Educação permanente para o trabalho e a vida.

Promover a saúde e evitar a doença, democratizando o SUS.

Inclusão social e distribuição de renda.

Universalizar o saneamento ambiental, protegendo o ambiente e a saúde.

Gestão do espaço urbano e a autoridade metropolitana.

Desenvolvimento sustentável do Brasil rural.

Promover a agricultura sustentável.
Promover a Agenda 21 local e o desenvolvimento integrado e sustentável.

Implantar o transporte de massa e a mobilidade sustentável.

Preservar a quantidade e melhorar a qualidade

da água nas bacias hidrográficas.
Política florestal, controle do desmatamento e corredores da

biodiversidade.Descentralização e pacto federativo: parcerias, consórcios e poder local.

Modernização do Estado: gestão ambiental e instrumentos econômicos.

Relações internacionais e governança global para

o desenvolvimento sustentável.
Cultura cívica e novas identidades na sociedade da comunicação.
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O presidente Fernando Henrique Car-

doso se comprometeu a incorporar as

orientações da Agenda 21 à política

governamental. O documento deverá

servir de base para o planejamento de

governo, nos níveis federal, estadual e

municipal. O texto final da Agenda

embasará as
 discussões dos represen-

tantes brasileiros na Rio + 10, em Jo-

hannesburgo. Mais de 85% dos empre-

sários brasileiros adotam medidas de

proteção ambiental e se dizem com-

prometidos com a implementação da

Agenda 21.  Página 18

Instrumento de

mudanças

Após cinco anos de discussões e negociações entre represen-
tantes da sociedade, do empresariado e do governo, em todo o
país, a Agenda 21 Brasileira ficou pronta e foi lançada oficial-
mente. A grande pergunta que se faz, agora, é como tirar do
papel os 21 objetivos traçados para alcançar o desenvolvimento
sustentável. O consultor Paulo Haddad acompanhou os passos
da construção da Agenda e compara a nova etapa a um jogo
de xadrez, onde cabem muitas jogadas. Página 14
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Uma das maiores dificuldades do processo de construção da Agen-
da 21 Brasileira foi mostrar que não se estava construindo um docu-
mento ambiental, mas sim de desenvolvimento sustentável. Embora
o meio ambiente seja apenas uma das dimensões do desenvolvi-
mento, no mundo inteiro a área ambiental protagoniza a promoção
do desenvolvimento sustentável. Especialistas na área e responsá-
veis pela articulação e consolidação da Agenda 21, Regina Elena
Crespo Gualda (E) e Maria do Carmo Bezerra revelam como foi a
experiência de conduzir esse processo democrático. Página 8

“O meio ambiente não é o único pilar do
desenvolvimento sustentável”
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A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

será a primeira do país a ter o uso da água

cobrado. A partir de agora, empresas como

a Companhia Siderúrgica Nacional, em

Volta Redonda, e concessionárias de abas-

tecimento terão de pagar pelo uso dos

recursos hídricos. Cobrança será feita pela

Agência Nacional de Águas.  Página 46

Começa acobrança da água



Parceria entre produtores, instituições de pesquisa,
governo e comunidade permite encontrar soluções

para a degradação ambiental provocada por dejetos de
suínos. Rebanho de cerca de 36 milhões de animais é
distribuído em dois milhões de propriedades. Quase a

metade está nos estados do Sul. Página 56

Cresce, no país, o número de empresários
que decidem apostar na criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural – as
RPPNs. Na RPPN de João Monlevade, em Mi-
nas Gerais, a Belgo Mineira protege 100 espé-
cies de animais e 90 de plantas, grande parte
ameaçada de extinção. Página 27

Com o apoio do Comunidade
Solidária, artesãos de todo o

país aprendem a valorizar o seu
trabalho, asseguram a renda
familiar e resgatam tradições

seculares do Brasil. Página 60

Empresas
criam

Reservas
Particulares

O Brasil de
todas as artes

Um novo
modelo de
gestão

Os empresários reconhecem que as ações de pre-
servação ambiental acabam em lucro, descobrem
novos e rentáveis negócios com a reciclagem de
materiais e investem cada vez mais em projetos que
promovem a cidadania e contribuem para elevar a
auto-estima dos trabalhadores. Página 22

Bons
negócios

pela frente
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AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21

Vivemos em julho deste ano um momen-
to histórico, quando o presidente Fernan-
do Henrique Cardoso lançou oficialmente
a Agenda 21 Brasileira. Após cinco anos de
exaustivo trabalho, envolvendo os vários
segmentos da sociedade, foi possível cons-
truir de forma negociada e participativa um
trabalho confiável, que indica caminhos
para o Brasil do século XXI. Com isso, o
país cumpriu um dos principais compro-
missos que firmou na Conferência das Na-
ções Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento, realizada no Rio de Janei-
ro, em 1992. Na ocasião, 179 chefes de
Estado e de governo assinaram a Agenda
Global, se comprometendo a repensar os
atuais  padrões de desenvolvimento vigen-
tes no mundo.

É certo que com o documento nas mãos
não estamos  partindo do zero. Nesses dez
anos, grandes mudanças ocorreram, nas
ações de governo, das empresas e no com-
portamento dos cidadãos, mais conscien-
tes de seu papel na luta por uma melhor
qualidade de vida. Com todo esse esforço
em curso, o Brasil participa da Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel em Johannesburgo numa situação con-
fortável, embora existam muitos desafios
pela frente.

A construção da Agenda mobilizou parte
significativa da sociedade. Mesmo assim, é
fundamental continuar o esforço para mos-
trar de forma prática o que vem a ser a Agen-
da 21, vista pela maioria ainda como algo
difuso e complexo. A discussão entre o Es-
tado e as instituições da sociedade sobre o
documento deve ser permanente e desdo-
brada em diferentes linguagens, para atingir
governantes, técnicos em planejamento, pre-
feitos, lideranças empresariais, líderes co-
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munitários e o cidadão comum.
Esta publicação procura ampliar esse en-

tendimento. Foram ouvidas pessoas que esti-
veram envolvidas com a construção da Agen-
da 21, mas não quisemos parar por aí. Procu-
ramos levantar, no âmbito do Executivo, da
sociedade civil organizada e do setor produti-
vo experiências que estão dando certo, den-
tro do espírito da Agenda Brasileira. Junto com
a publicação, incluímos um CDRom com a
Agenda 21 Brasileira e as Ações Prioritárias.

Não há a menor dúvida de que o proces-
so de elaboração da Agenda 21 Brasileira é
a mais ampla experiência de planejamento
participativo desenvolvida no país no perío-
do posterior à Constituição Federal de 1998,
embora haja o registro de encontros de gran-
de consulta e participação. Entre eles se des-
tacam o Relatório Rio-92, o Projeto Áridas, a
Agenda Positiva da Amazônia e a Conferên-
cia Nacional de Ciência e Tecnologia.

O significado dessa experiência se revela
pela abrangência do público-alvo, de peque-
nas comunidades rurais às organizações em-
presariais mais expressivas, pela amplitude
geográfica (localidades, estados, micro e ma-
crorregiões) e pela abertura temática favore-
cida pelo conceito de sustentabilidade am-
pliada e progressiva.

Partindo das propostas iniciais da Comis-
são, da contribuição de especialistas e das
audiências públicas realizadas por todo o
país, e que mobilizaram cerca de 40 mil pes-
soas, foram definidas ações e recomenda-
ções, que deverão se constituir em compro-
misso ético e político, a ser assumido por
todos os brasileiros.

Um processo de planejamento participa-
tivo com o porte do realizado durante a cons-
trução da Agenda 21 deve ter conseqüências
práticas para as políticas, programas e pro-

Um compromisso
de todos os

As tarefas que

a Agenda propõe
não são afetas
tão-somente

aos governos,
empresários, or-
ganizações civis.

Elas exigem a
participação
intensa do Poder

Legislativo, nos
três níveis de
governo, e do

Ministério Públi-
co, e precisam
agora ser

distribuídas.

“
“
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jetos de desenvolvimento sustentável indis-
pensáveis à promoção das mudanças deman-
dadas pela sociedade brasileira.

Para tanto, a Agenda 21 Brasileira não está
estruturada apenas como um conjunto de re-
comendações gerais, camuflando as tensões
e os conflitos econômicos e político-instituci-
onais que, com grande probabilidade, irão
emergir quando de sua implementação.

O desconhecimento dessa realidade na
formulação e na execução das políticas de
desenvolvimento sustentável pode se cons-
tituir em grande obstáculo para que a con-
cepção de sustentabilidade ampliada seja um
jogo de soma positiva.

A Agenda 21 Brasileira não é um plano
de governo, mas um compromisso da socie-
dade, em termos de escolha de cenários fu-
turos. A contribuição federal é decisiva, à
medida que as propostas sejam introduzidas
nas prioridades do próximo Plano Pluria-
nual. Os estados e os municípios deverão,
igualmente, cooperar para a implementação
das ações recomendadas.

O setor produtivo brasileiro, que rea-
giu de forma pró-ativa ao desafio de alte-
ração dos padrões de produção no país,
terá muito a contribuir para a viabilização
das ações e recomendações sugeridas pela
Agenda 21 Brasileira.

As diferentes organizações da socieda-
de civil já definiram habilidades e compe-
tência específica, sendo, portanto, creden-
ciadas para exercer, na prática, o impor-
tante papel de desencadear as ações rele-
vantes para a construção do desenvolvimen-
to sustentável do país.

As tarefas que a Agenda propõe não são
afetas tão-somente aos governos, empresá-
rios, organizações civis. Elas exigem a parti-
cipação intensa do Poder Legislativo nos três

níveis de governo e do Ministério Público, e
precisam agora ser distribuídas em função
de competências, preferências e habilidades
próprias das diferentes instituições.

A força da Agenda 21 Brasileira reside
na ampla participação que alcançou durante
a sua elaboração e na construção de um
processo de co-responsabilidade para a fase
de implementação de suas ações e reco-
mendações. Trata-se, na realidade, de um
pacto social.

Mesmo com todo o esforço despendido, é
agora que tem início o grande desafio: a eta-
pa de implementação. A Agenda 21 Brasilei-
ra começou efetivamente a existir a partir do
momento em que foi concluída a fase de de-
finição de ações prioritárias e identificados
os mecanismos institucionais e instrumentos
econômicos indispensáveis ao seu exercício.

A Agenda 21 Brasileira é o Brasil que
rejeita a devastação e, ao mesmo tempo,
recusa a concepção de políticas sectárias
e imobilistas.

brasileiros

A discussão en-
tre o Estado e a

sociedade sobre
a Agenda 21
deve ser perma-

nente e desdo-
brada em dife-
rentes lingua-

gens, para atin-
gir governantes,
técnicos em pla-

nejamento, pre-
feitos, lideran-
ças empresari-

ais e comunitá-
rias e o cidadão
comum.

“

“
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ENTREV ISTAENTREV ISTAENTREV ISTAENTREV ISTAENTREV ISTA

Foi um longo caminho que durou

cinco anos, marcado por discussões

nem sempre fáceis, as reuniões pelos

estados, além da complexa constru-

ção de um documento que aponta

caminhos para uma sociedade mais

solidária. À frente desse trabalho de

articulação e, depois, de consolida-

ção da Agenda 21 Brasileira, duas

pessoas do Ministério do Meio Ambien-

te - MMA se destacaram: Maria do

Carmo Bezerra (D), professora da

Universidade de Brasília - UnB, que

coordenou a execução da Agenda 21

desde os primeiros debates, em 1997,

e Regina Elena Crespo Gualda, hoje

secretária de Qualidade Ambiental

do Ministério. Profissionais com am-

pla experiência na área, elas con-

tam, nesta entrevista, a trajetória des-

sa construção, as dificuldades supe-

radas, as conquistas e os frutos desse

processo democrático. E chamam a

atenção para as reais possibilidades

de implementação da Agenda 21, a

partir de agora: “Ela só vai acontecer

se cada brasileiro a enxergar como a

sua agenda de prioridades.”

A Agenda 21
é um poderoso instrumento

de planejamento

“
“

O meio am-

biente é um dos
pilares, mas
não o único

protagonista do
processo de de-
senvolvimento

sustentável.

“

“
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Foi complicado chegar ao texto final da
Agenda, com discussões tão amplas que se
estenderam por todo o país?
Maria do Carmo – Foi um trabalho árduo com
altos e baixos, principalmente porque não existia
experiência anterior de elaboração de Agenda de
Desenvolvimento Sustentável para orientar o pla-
no de vôo. A Comissão responsável pelo proces-
so foi construindo uma metodologia de forma
incremental para chegar ao resultado que temos
hoje. É importante destacar que a Agenda 21 é,
antes de tudo, um processo de planejamento par-
ticipativo e de co-responsabilidade. Essas são as
características inéditas, por sinal, que o Brasil es-
colheu como caminho a ser percorrido.
Quais foram as maiores dificuldades enfren-
tadas pela Comissão?
Maria do Carmo – As dificuldades do caminho
escolhido foram previamente pensadas, medidas;
nós tínhamos consciência de que trilharíamos um
rumo difícil, pela falta de tradição em trabalhar
de forma intersetorial, envolvendo questões soci-
ais, econômicas e ambientais. Era previsível que
a ampla participação não fosse fácil de ser atingi-
da, mas era o que nós acreditávamos, desde o
início, ser o melhor para a construção da susten-
tabilidade do desenvolvimento brasileiro, o ca-
minho iria possibilitar transformações. O objetivo
era ter um documento que fosse capaz de ala-
vancar um processo de mudanças rumo ao de-
senvolvimento sustentável, baseado na co-respon-
sabilidade, pois não basta construir uma agenda
de ações de forma participativa, mas também
pactuar sua implementação.
Quais foram os principais conflitos?
Regina – Uma dificuldade e uma contradição que
aconteceram durante todo o processo foi fazer os
participantes entenderem que a Agenda 21 não é
um documento ambiental, e sim de desenvolvi-
mento sustentável. No mundo inteiro, a área de
meio ambiente protagoniza a promoção do de-
senvolvimento sustentável, embora seja apenas
uma das dimensões do desenvolvimento. O fato
de a área ambiental exercer esse papel dificulta o
processo de envolvimento dos segmentos social
e econômico, já que a percepção tradicional, prin-
cipalmente da área econômica, é de tratar-se de
tarefa da área ambiental.
Como o conceito de meio ambiente evo-
luiu para a concepção de desenvolvimen-
to sustentável?

Regina – A reunião de Estocolmo, em 1972, foi
marcada pelas discussões de questões ambien-
tais, e a Conferência de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, a Rio-92, apresen-
tou ao mundo o tema sustentabilidade. A ques-
tão ambiental surgiu como um fato novo em Es-
tocolmo porque até então não havia a preocu-
pação ambiental como base do processo de de-
senvolvimento. Na reunião do Rio de Janeiro,
foi agregado o sentido do desenvolvimento
sustentável, isto é, a conseqüência de que não
se avançaria na gestão ambiental, se as dimen-
sões social e econômica não estivessem igual-
mente encaminhadas rumo à construção de
uma sociedade mais solidária.
Esse enfoque ambientalista em muitos ca-
sos ainda não prevalece?
Maria do Carmo – Este foi e ainda é um dos
obstáculos no avanço da Agenda 21 no Brasil. A
criação da Comissão de Políticas de Desenvol-
vimento Sustentável - CPDS, presidida pelo Mi-
nistério  do Meio Ambiente para elaborar a Agen-
da 21 foi diferente da tendência internacional.
Alguns setores da sociedade questionavam o fato
de a CPDS estar sediada no Ministério, já que a
Agenda 21 não iria tratar exclusivamente do tema
ambiental, mas, por outro lado, também dife-
rentes segmentos da sociedade cobravam que o
MMA assumisse a coordenação do processo de
elaboração da Agenda 21. A sociedade tinha, e
ainda tem, uma visão da Agenda como um pro-
grama ambiental. Na Organização das Nações
Unidas, que criou uma comissão específica para
tratar de desenvolvimento sustentável, a CDS,
existe a mesma dificuldade de interação com as
outras comissões do sistema ONU, que tratam
de outros temas de forma segmentada.
Regina – Construir a sustentabilidade passa ne-
cessariamente pela construção dessa mudança
de visão. Foi uma luta muito grande das pesso-
as que conduziram o processo, a de  ficar lem-
brando que não era uma agenda ambiental, e
sim uma mudança no contexto do desenvolvi-
mento, hoje predominantemente econômico.
A própria criação da CPDS foi uma resposta a
essas dificuldades de enfrentamento, uma vez
que sua composição é paritária e intersetorial.
Essa Comissão, encarregada de elaborar a Agen-
da 21, ficou responsável pela sua secretaria exe-
cutiva, com sede no MMA, à época do ministro
Gustavo Krause e de Aspásia Camargo como

“
A discussão
a respeito de

desenvolvimen-
to sustentável
surgiu a partir

da Rio-92, que
muitos ainda
pensam ter sido

exclusivamente
sobre meio
ambiente.

“
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secretária-executiva e, desde o início, a coorde-
nação coube à Maria do Carmo.
Onde houve a maior resistência ao proces-
so da Agenda 21?
Maria do Carmo – Não saberia destacar um
segmento da sociedade, acho que quase todos.
No âmbito do governo federal, outros ministéri-
os resistiam em participar, achando que era uma
questão do Ministério do Meio Ambiente; nos
governos locais, aconteceu a mesma coisa com
as secretarias de meio ambiente, as quais, vale
destacar, tornaram-se os parceiros mais sensí-
veis, por dividir as mesmas dificuldades de in-
ternalizar o tema sustentabilidade dentro da es-
trutura de governo.
E a sociedade, como respondeu a essa con-
vocação?
Maria do Carmo – Os empresários não se mo-
tivaram de início com o processo; entretanto,
quando já havíamos concluído a primeira roda-
da de discussões, eles se mobilizaram e apre-
sentaram grandes contribuições nos debates es-
taduais, durante a ampliação da consulta. Nas
organizações, na sociedade civil, quem atendeu
ao chamado no primeiro momento foram as ONGs
que já lidavam com as questões ambientais e,
com o transcorrer do processo, a área social e
acadêmica. O nosso trabalho teve como desafio
nunca ceder à tentação de encerrar o processo
antes de contar com o envolvimento de todos os
segmentos. Continuamos sempre criando condi-
ções para envolver mais atores para que real-
mente chegássemos a propostas nas diferentes
áreas que representassem o consenso, que fos-
sem a expressão do pensamento da sociedade.
Como surgiu a proposta de participação
ampla e qual a temática escolhida?
Regina – Em 1999,  durante a primeira rodada,
reunimos líderes formadores de opinião, gente
competente nas diversas áreas para fazer docu-
mentos temáticos, contando com a participação
de representantes da sociedade civil, das ONGs,
dos empresários. Isso porque tínhamos a per-
cepção das dificuldades para se fazer um pro-
cesso amplo de consulta sem partir de propos-
tas concretas sobre as quais seriam construídos
consensos. De qualquer forma, foi um grande
desafio, no contexto de um país que não possui
cultura de participação na construção de políti-
cas públicas e de articulação intersetorial.
Maria do Carmo – Pela metodologia escolhida,

selecionamos seis temas e pedimos aos repre-
sentantes dos segmentos que apresentassem
propostas: gestão dos recursos naturais, agricul-
tura sustentável, cidades sustentáveis, infra-es-
trutura e integração regional, redução das desi-
gualdades sociais e ciência e tecnologia para o
desenvolvimento sustentável. Nesse início, ima-
ginávamos que os documentos, depois de con-
solidados, resultariam na Agenda 21; mas não
foi o que aconteceu.
E o que provocou a mudança de rumos?
Maria do Carmo – As mudanças surgiram de
um processo de autocrítica e aprendizado da
própria CPDS. A primeira autocrítica foi identifi-
car que os documentos elaborados como resul-
tado das discussões temáticas ainda não eram a
Agenda 21, porque ao analisar o perfil de quem
havia participado, verificamos que apesar de
existirem propostas extremamente interessantes,
estratégicas, tratava-se de visão muito acadêmi-
ca, de organizações não-governamentais e am-
bientalistas. Não era fruto de um pacto social
entre todos os segmentos da sociedade brasilei-
ra com vistas a um processo de mudança efeti-
va. Surge, então, o desafio de como construir,
de fato, esse processo de pacto social.
Qual foi o grande desafio desse momento?
Maria do Carmo – Não ceder ao impulso de
concluir a Agenda a qualquer custo. A cobrança
que tínhamos, especialmente por parte da im-
prensa era grande. Aqui, cabe destacar o espíri-
to público dos membros da Comissão e dos
ministros que estiveram à frente do processo ao
longo desse tempo. Eles que, em muitas situa-
ções têm suas ações pautadas por demandas
políticas, poderiam cair na tentação de dizer “eu
fechei a Agenda na minha gestão”, mas  preferi-
ram dar espaço para o processo seguir seu cur-
so. Isso é um mérito  que devemos a todos que
estiveram envolvidos.
Havia a cobrança pesada da imprensa
dizendo que o governo não fez o dever
de casa...
Regina – Nesse momento crítico, tínhamos óti-
mas propostas, mas não havia a visão de todos
os setores. Os empresários eram minimamente
representados e o próprio governo estava ausen-
te, sobretudo a área de infra-estrutura era reti-
cente e precisávamos conquistar essas pessoas.
Foi, então, elaborada uma metodologia, para le-
var a discussão a todos os estados brasileiros.

Sempre apresen-
tamos produtos
que expressa-
vam a contri-
buição dos seg-
mentos que in-
vestiram no pro-
cesso. Isso deu
credibilidade
para realmente
construir parce-
rias e obter con-
fiabilidade.
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Como ocorreu a mobilização da sociedade?
Regina – A consolidação dos resultados das
consultas temáticas em um único grande docu-
mento de referência foi um momento muito in-
teressante, inclusive para o fortalecimento in-
terno da Comissão. Naquela ocasião, os confli-
tos que são inerentes aos diferentes segmen-
tos da sociedade ficaram explícitos. Uns que-
riam um documento que expressasse a visão
do governo, alegando não concordar com as
críticas existentes, outros não se reconheciam
no processo, como os empresários. Por fim,
conseguimos um documento em que a Comis-
são abriu mão de seus próprios interesses en-
quanto segmento, para que se viabilizasse a
ampliação das discussões.
Maria do Carmo – Esse documento, que con-
solidou a primeira etapa da consulta nacional,
denominou-se Agenda 21 Brasileira - Bases
para discussão, e foi lançado em 2000, no ápice
da divulgação do programa denominado Eixos
Nacionais de Desenvolvimento, incluído no Pro-
grama Plurianual 2000/2003, que é o orçamento
do governo federal. Como já foi dito pela Regi-
na, foi um momento de consolidação da Comis-
são e do caminho escolhido, o de explicitação
dos conflitos para viabilizar as reais mudanças,
pois o documento trazia as críticas que a socie-
dade fazia naquele momento ao plano de go-
verno, mas destacava os méritos dos programas
oficiais que estavam dando certo.
Como essas tensões foram resolvidas?
Maria do Carmo – No momento em que a
CPDS chegou ao consenso de que  a Agenda
não seria a visão de nenhum dos segmentos,
mas um pacto entre eles. Cada um teria que
abrir mão de suas convicções para poder ne-
gociar. A Comissão entendeu que ampliar a dis-
cussão era importante, pois a elaboração da
proposta de desenvolvimento sustentável era
dever da própria sociedade.
Regina – Foi o ponto fundamental. O que Ma-
ria do Carmo chama de momento mais impor-
tante, eu tive a oportunidade de participar e
considero aspecto de valor inestimável para o
país nos últimos tempos. Ter essa percepção
grandiosa de que o trabalho não era nosso, do
governo ou de uma pequena Comissão mesmo
que representativa, mas de toda a sociedade.
Foi um notável processo de exercício da de-
mocracia participativa no país.

Qual foi a proposta apresentada pela Co-
missão?
Maria do Carmo – Em junho de 2000, concluí-
mos o Bases para discussão, entregamos ao pre-
sidente Fernando Henrique e ele anunciou a
ampliação do processo de consulta nacional, por
meio de audiências públicas nos 26 estados, a
respeito das propostas contidas no documento.
Regina – Ao mesmo tempo em que se supera-
vam dificuldades, também iniciava-se outra eta-
pa dificílima. Como se faz um amplo processo
de consulta e depois se consolida num plano de
ação consistente, coerente e que expresse a vi-
são de todos?
Qual foi a inspiração, o modelo adotado?
Maria do Carmo – Colocar a Agenda na pauta
política do país era o objetivo. A Regina tinha a
experiência de trabalhar com o Programa Nacio-
nal do Meio Ambiente, que possui nos estados
seus interlocutores privilegiados. Aproveitamos
essa experiência com as secretarias de meio am-
biente para adotar uma metodologia de parceria
onde todos poderiam incluir, excluir ou reformu-
lar as ações propostas no Bases para discussão.
Regina – Fizemos antes uma avaliação sobre
por que alguns segmentos não tinham compa-
recido à primeira etapa. Por que a ausência do
setor produtivo? E da área política? Então, saí-
mos atrás de patrocinadores das discussões e
de quem pudesse ajudar na inserção do setor
produtivo e preencher essas ausências. Fize-
mos parceria com bancos regionais de desen-
volvimento, o que nos ajudou a envolver prin-
cipalmente o setor produtivo; foram nossos par-
ceiros, além das secretarias de meio ambiente
estaduais, o Banco do Nordeste, o Basa, a Su-
dam, a Sudene, o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal.
Essas parcerias cresceram, aumentaram o
nível de conscientização em relação a um
novo modelo de desenvolvimento?
Regina – O Banco do Nordeste já vinha tra-
balhando na área de desenvolvimento susten-
tável, mas uma parceria tem mão dupla, pois
ao mesmo tempo em que eles nos financia-
vam, também reforçavam a base conceitual
de seus projetos.
Maria do Carmo – A parceria com estados e
alguns bancos gerou outros subprodutos, como
uma maior sensibilização nas diferentes regiões
do país para elaboração das Agendas 21 locais.

A parceria
com estados e
bancos sensibi-
lizou diferentes
regiões para
elaborar as
Agendas locais;
o Ministério
abriu linha es-
pecial no FNMA
para apoiar es-
sas iniciativas.
Alguns bancos
tornaram-se
promotores das
Agendas, como
o Banco do
Nordeste.
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Isso inclusive levou o Ministério do Meio Ambi-
ente à abertura de linha especial no Fundo Na-
cional de Meio Ambiente para apoiar essas ini-
ciativas. Por outro lado, bancos tornaram-se agen-
tes promotores das Agendas 21 locais, como o
Banco do Nordeste.
Qual o caminho para essa ampla mobiliza-
ção e envolvimento de toda a sociedade?
Regina – A metodologia para essa fase se con-
solidou durante o processo e se constituiu, em
outro momento, num aprendizado. No Ministé-
rio, identificamos todas as instituições que de-
veriam ser envolvidas, como federações de in-
dústrias, ONGs, universidades, entre outros, para
depois, junto com os estados e os bancos par-
ceiros, marcar uma reunião preparatória em cada
estado, entre essas instituições.
Maria do Carmo – Na reunião de sensibiliza-
ção, explicávamos o processo aos diferentes
segmentos, criando um mecanismo de controle
social para que o espírito que dominava a CPDS
predominasse em cada estado, qual seja, nenhum
segmento, de forma exclusiva, deveria conduzir
o processo. Entregávamos o conjunto de docu-
mentos a cada representante de setor, acompa-
nhado de um formulário. Oferecíamos orienta-
ção para que discutissem dentro do seu segmen-
to e enviassem as sugestões para consolidação.
Produzimos um relatório em cada estado. Esse
material foi a base das 26 audiências públicas
realizadas entre setembro de 2000 e abril de 2001.
Como os estados reagiram ao chamamento
para a discussão da Agenda?
Maria do Carmo – Houve profunda diferença
de motivação entre os estados. Muitos imagina-
vam que em São Paulo, estado mais rico do país,
haveria  grande mobilização, mas, ao contrário,
a maior mobilização ocorreu nos estados mais
pobres da Federação, onde existe maior carên-
cia de inserção social e desejo de mudança. Es-
ses estados encontram-se em desvantagem, em
virtude das atuais regras do jogo. O Nordeste foi
a região do país que primeiro concluiu as dis-
cussões em torno da Agenda 21 e o que mais se
mobilizou para os debates.
Regina – Em São Paulo, ocorreu um debate
pequeno, em torno de noventa pessoas, com
maior participação dos ambientalistas. A pró-
pria Aspásia Camargo esteve presente à reu-
nião prévia de mobilização na FIESP – Federa-
ção das Indústrias, sem muito êxito. Na Ama-

zônia, acho que inicialmente o processo foi vis-
to como interferência indevida no desenvolvi-
mento, já que a região conta com mecanismos
próprios de discussão de políticas públicas. Só
depois, a construção da Agenda 21 foi enten-
dida e no estado do Amazonas chegamos a ter
discussões interessantíssimas, com a mobiliza-
ção da população ribeirinha e redutos do inte-
rior do estado. O Amapá não fez o debate, sob
a alegação de já possuir um plano estadual de
desenvolvimento sustentável, o que foi um
equívoco, pois não estávamos fazendo planos
estaduais de desenvolvimento sustentável, mas
discutindo o Brasil.
As contribuições foram boas?
Maria do Carmo – Tivemos que reforçar a
idéia de que estávamos buscando a visão de
cada estado sobre o desenvolvimento do Bra-
sil. Queríamos que as discussões trouxessem à
tona temas que não haviam aparecido na pri-
meira rodada da consulta, e que sabíamos ser
pontos polêmicos no país, mas essenciais à
promoção do desenvolvimento sustentável. São
exemplos o caso da desertificação, transposi-
ção das águas do Rio São Francisco, o modelo
de ocupação do Cerrado, todos temas regio-
nais mas de relevância para a sustentabilidade
do desenvolvimento. Essa falta de entendimento
a respeito de temas de interesse local ou naci-
onal consumiu muito tempo e cerca de 60%
das discussões acabaram tendo cunho estadu-
al, quando não local.
Regina – A partir disso, conseguimos rico ma-
terial para a construção das Agendas locais. É
muito difícil ir ao estado e não identificar seus
problemas, até dos municípios. Mas podemos
afirmar que os temas nacionais se aprofundaram
ao longo das discussões. Como um tipo de retor-
no à sociedade, elaboramos relatórios contendo
a contribuição dos 26 estados. Uma meta que
preservamos sempre foi de apresentar a cada eta-
pa produtos que expressassem a contribuição dos
segmentos que investiram no processo, e isso,
com certeza, deu credibilidade para realmente
construir parcerias e obter confiabilidade.
E no aspecto político, foi importante a par-
ticipação dos governadores?
Regina – O único estado onde o governador
prestigiou, de imediato, por entender a impor-
tância da Agenda 21, foi Santa Catarina. O go-
vernador Espiridião Amin abriu a reunião  e fez

O próximo
passo é envolver
ainda mais a
sociedade, com
campanhas
que incentivem
a poupança
de recursos de
qualquer tipo,
naturais ou
humanos, pois
todos são limita-
dos. Esse é o de-
safio da susten-
tabilidade.
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um discurso sobre o significado do desenvolvi-
mento sustentável.
Maria do Carmo – Um fato interessante foi que
esse evento ocorreu no dia 12 de setembro, day
after do atentado terrorista que destruiu as tor-
res gêmeas em Nova Iorque. Todos os partici-
pantes estavam sob o impacto da tragédia e o
Espiridião fez um belo discurso sobre sustenta-
bilidade, sobre a necessidade de mudança nas
prioridades  políticas e no fortalecimento da go-
vernança local, nacional e internacional.
E agora? Como será a implementação da
Agenda  apresentada à sociedade pelo pre-
sidente Fernando Henrique? Como estamos
em período eleitoral, ela seria um instru-
mento essencial para cada candidato?
Maria do Carmo – A Agenda foi consolidada
como um plano de metas. O compromisso assu-
mido pelo presidente Fernando Henrique no dia
do lançamento da Agenda 21 Brasileira, 16 de
julho, foi de que o documento serviria como o
subsídio às ações do PPA 2004-2007 (obrigação
constitucional de que a cada quatro anos a apli-
cação dos recursos públicos seja apresentada pelo
Executivo para aprovação do Legislativo).
Regina – A Agenda oferece uma série de pro-
postas que podem se tornar programas de go-
verno, bem como ser assumidas pelos diferen-
tes segmentos da sociedade. Acredito que a
Agenda 21 que conseguimos elaborar é um po-
deroso instrumento de planejamento, pois traz
uma visão de todo o país; mas ela só vai aconte-
cer se todos os que ajudaram na construção
considerarem que é de sua responsabilidade a
implementação de suas metas. Isso inclui ob-
viamente o próximo governo e o Congresso
Nacional, que serão eleitos este ano.
A Agenda corre o risco de ficar na gaveta,
como mais um documento?
Maria do Carmo – Se for tomada como docu-
mento de governo e, principalmente, de um
período de governo, tem tudo para não aconte-
cer. Ela só vai ocorrer se cada um dos segmen-
tos envolvidos se engajar e considerar que a
Agenda representa um pacto social real e lutar
por sua implementação. Seja no sindicato, seja
na universidade, no plano municipal, na Câma-
ra de Vereadores, ou junto ao Congresso Nacio-
nal. Isso pode parecer um discurso utópico, mas
é o verdadeiro espírito que norteou a elabora-
ção da Agenda 21 Brasileira.

A Agenda mostra como implementar o
novo modelo de desenvolvimento?
Maria do Carmo – A Agenda Brasileira ten-
tou avançar sobre os meios de implementa-
ção. Na Rio-92, o documento aprovado desta-
cou o que fazer, mas não se conseguiu avan-
çar sobre como fazer, e hoje chegamos à Cú-
pula de Johanesburgo com uma avaliação ne-
gativa do progresso das ações previstas na
Agenda 21 Global. A Agenda 21 Brasileira ofe-
rece um elenco de instrumentos de implementa-
ção, construído também de forma pactuada. Esse
é outro diferencial da experiência brasileira.
Regina – É importante ainda destacar que esse
processo de implementação já começou. Em
muitas áreas, nós brasileiros estamos trabalhan-
do no desenvolvimento sustentável há muito
tempo. A Agenda 21 registra toda uma consulta
nacional e uma estratégia formulada ouvindo a
sociedade, mas muitas propostas que surgiram
ao longo desses cinco anos já estão acontecen-
do, tanto na área ambiental como social.
Há necessidade de grandes mudanças, al-
tos investimentos?
Regina – Quando se fala de implementação,
tratamos de programas que já estão em anda-
mento. Muito da Agenda 21 pode ser realizado
sem a necessidade de dinheiro novo, mas sim-
plesmente direcionando os orçamentos e alte-
rando prioridades. Isso vai fazer muita diferen-
ça. Alterar prioridades assegurando a harmonia
entre crescimento econômico, inserção social e
preservação ambiental, é o que está proposto
na Agenda. O Brasil, com certeza, precisa de
mais investimentos para a promoção do desen-
volvimento, mas o recurso voltado à promoção
da sustentabilidade já migrou e muito para a
construção de uma sociedade mais solidária.
Maria do Carmo – Mas, para que esse processo
que é de construção de consensos, de co-partici-
pação e co-responsabilidade avance, é essencial
a contribuição também de todos os meios de co-
municação. Fazer a sensibilização dos diferentes
segmentos é um grande papel que a comunica-
ção brasileira deveria assumir. O próximo passo
é, pois, divulgar, para envolver ainda mais a soci-
edade. Desencadear campanhas que incentivem
a poupança de recursos de qualquer tipo, sejam
naturais ou humanos, pois todos são limitados e
têm de ser gerenciados, sob a égide da poupan-
ça. Esse é o desafio da sustentabilidade.

A Agenda 21
registra toda
uma consulta
nacional e uma
estratégia for-
mulada ouvindo
a sociedade,
mas muitas pro-
postas que
surgiram ao
longo desses
cinco anos já
estão acontecen-
do, tanto na
área ambiental
como social.
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O documento está pronto. Mas, e agora? O trabalho de
fazer os 21 objetivos da Agenda 21 sairem do papel é
comparado a algo como um romance com vários capítulos,
ou um tabuleiro de xadrez, onde cabem muitas jogadas

Negociação dos conflitos. Comprometimen-
to dos atores. Após cinco anos de discussões
e levantamento de propostas de desenvolvi-
mento sustentável em todo o país, estes são

os ingredientes que o ex-mi-
nistro do Planejamento e da
Fazenda Paulo Haddad apon-
ta como indispensáveis para ti-
rar a Agenda 21 do papel. Con-
sultor da Comissão de Políti-
cas de Desenvolvimento Sus-
tentável (CPDS), ele garante
que o Brasil tem em mãos uma
proposta de ação jamais vista
no país até então.

“Fazê-la acontecer agora é
basicamente uma questão de

decisão política e de comprometimento de to-
dos os envolvidos”, frisa Haddad. Posto o de-
safio, ele destaca que os mecanismos de ação
existem e fazem parte da própria Agenda. “Di-
ferentemente de outros países, a Agenda Bra-
sileira não traz só propostas, mas principal-
mente aponta formas detalhadas de implemen-
tação, com planos de ação que ocupam um
terço de toda a Agenda”.

Haddad aponta cinco tipos de mecanismos
de ação detalhados na Agenda. De um lado,
estão os instrumentos mais tradicionais, de in-
tervenção fiscal e financeira, que formam o
mecanismo de intervenção direta do Estado
na economia. De outro, instrumentos mais ino-
vadores, que usam mecanismos de mercado
para a execução de políticas ambientais, a
exemplo de alguns adotados em países da
Organização de Cooperação para o Desenvol-

vimento Econômico (OCDE), e que no Brasil
ainda estão em fase embrionária.

Os outros instrumentos são: a construção
de parcerias entre o governo e o segundo e
terceiro setores; as chamadas ações endógenas
da própria comunidade, em que o governo sai
de cena e deixa a sociedade civil conceber e
executar os projetos, funcionando como órgão
de apoio; e o uso de mecanismos de coopera-
ção técnica e financeira internacional.

O ex-ministro destaca que as parcerias com
o terceiro setor têm crescido no Brasil e que o
segundo setor, formado pelas empresas de fins
lucrativos, também tem se envolvido mais com
políticas sociais, ambientais e culturais nos
últimos anos, investindo nesses  segmentos,
hoje, o equivalente a 1% do Produto Interno
Bruto (PIB). “Essa é uma média boa, e cres-
cente, o que não havia no Brasil com essa
intensidade, nos últimos dez anos. Em muitos
casos, é até mais do que alguns estados do
Nordeste gastam com recursos próprios em
políticas sociais.”

Segundo Haddad, não há receitas prontas.
“Cada um desses instrumentos de ação envol-
ve um problema ou exige uma negociação,
seja com o Congresso, ou com a sociedade
civil, para equilibrar eficácia e justiça. Não há
uma solução fácil, mas também não se pode
paralisar diante das dificuldades”, avalia o
consultor da CPDS. Contrário a apontar pas-
sos únicos, ele afirma que há muitos cami-
nhos possíveis para a escolha da melhor al-
ternativa, “algo como um romance com vários
capítulos, ou um tabuleiro de xadrez onde
cabem muitas jogadas”.
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Haddad diz que
não há receita

pronta: “É preci-
so negociar”

Um desafio
para a sociedade
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Para Haddad, é preciso lembrar que a Agen-
da 21 é um plano completo e complexo, que apro-
funda temáticas que vão da exclusão social ao
desperdício de alimentos, passando pela degra-
dação ambiental, agricultura familiar e mudanças
de hábitos na produção, no consumo e ainda na
vida no meio urbano, entre muitos outros pon-
tos. Sem falar que a Agenda tem de ser vista no
contexto brasileiro atual, de crise econômica e
eleição para presidente e governadores.

“O ideal seria que o novo presidente e os
novos governadores assumissem a Agenda como
seu plano de trabalho para as políticas públicas.
Mas, a curto prazo, o que vai ocorrer são gan-
hos localizados, específicos e transitórios. Não
se espera que a Agenda seja implementada em
bloco. Ela é um documento de longo prazo”,
esclarece o ex-ministro. Ele observa que a Agen-
da é um programa da sociedade, podendo gerar
muitas ações descentralizadas por meio de em-
presas, terceiro setor e comunidades, inclusive
com  a ampliação de agendas locais.

“Daqui para a frente, estão em jogo o com-
prometimento e o engajamento político, social
e cultural dos governantes e da sociedade civil.
Há resistências por interesses econômicos ou

mesmo culturais, mas há também muito espaço
para avançar”, analisa. Haddad lembra que a
opinião pública está mobilizada, e que a prova
disso são os mais de 40 mil participantes na
construção da Agenda 21 e as mais de seis mil
propostas levantadas em todos os estados. Se-
gundo ele, não existe na história do planejamento
no Brasil uma experiência anterior com tama-
nho grau de participação.

 “Isso mostra o nível de motivação e sensi-
bilidade da população para com as temáticas
da Agenda, que traz uma plataforma moderna
de ação num momento em que há um grande
inconformismo geral em relação aos indicado-
res de desenvolvimento do Brasil”, diz Had-
dad. Apesar de melhorias apontadas pelo Cen-
so 2000, 30% da população brasileira ainda vive
na linha da pobreza.

Ele explica que, no Plano Real, o crescimento
econômico médio do Brasil foi de 2,4%, enquanto
a população cresceu 1,6%, e que o crescimento
per capita foi de 0,9%. “É muito pouco, para um
país com tanta pobreza. Agora, temos de passar
por um ciclo de crescimento econômico e susten-
tável de longo prazo, combinando crescimento
econômico, eqüidade social e meio ambiente.”
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para os governantes

AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21

M U D A N Ç A SM U D A N Ç A SM U D A N Ç A SM U D A N Ç A SM U D A N Ç A S

A Agenda 21 é
um plano com-
pleto e comple-
xo, que apro-
funda em te-
máticas que
vão da exclu-
são social ao
desperdício de
alimentos, de-
gradação am-
biental, agri-
cultura famili-
ar e mudanças
de hábitos de
produção.
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Os próximos passos para a viabilização da
Agenda 21 têm prazos e condições diferentes.
Quando se fala em recuperação de áreas degra-
dadas, isso requer de duas a três décadas, prevê
o ex-ministro Paulo Haddad. Quando se fala
em reaproveitamento de resíduos sólidos, é uma
questão de decisão imediata, enquanto o con-
trole da poluição do ar pode ser uma medida
para render frutos em um ano ou dois.

“Por isso é que a Agenda 21 não é um
pacote, e não possui
um caminho único e
nem uma cronologia
definida de resulta-
dos”, exemplifica o
consultor da CPDS. A
implementação tam-
bém vai depender
da  comp lex idade
das questões envolvi-
das e da exigência de
ações articuladas. O
desperdício de ali-
mentos é um dos

exemplos, porque ocorre no Brasil em todos
os níveis, da produção, passando pela comer-
cialização e distribuição, até o consumo.

“Isso demanda programas específicos, de
educação ambiental para a produção e o con-
sumo, de mecanismos de mercado e de eco-
nomia de recursos na produção”, observa o
consultor, lembrando que as queimadas, por
exemplo, impõem à produção um custo eco-
lógico para gerar o alimento, enquanto, de
outro lado, o desperdício no uso do sistema
de  transporte compromete a distribuição ra-
cional, e assim por diante.

Contudo, existem ações mais imediatas
que podem, na  avaliação do ex-ministro, ser
encampadas em curto prazo, como a  imple-
mentação da escola cidadã, voltada para os
princípios do desenvolvimento sustentável.
Essa é, segundo Haddad, a ação que pode
progredir mais rapidamente no Brasil. “O sis-
tema público educacional avançou muito,
com atores que são os trabalhadores no en-
sino, muito conscientizados para trabalhar a
educação ambiental.”

“É a ética
entre gerações.
Quando se
toma uma deci-
são hoje, tem
que se pensar
no bem-estar da
geração atual
e da geração
futura. Esse
é o valor que
permeia toda
a Agenda.”

Paulo Haddad
Agir e negociar,
os pontos cruciais

Apoio à agricul-
tura familiar:

compromisso da
Agenda 21

AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21
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Interesse econômico
Outras ações mais imediatas seriam: uma

reforma tributária que incentive o uso racio-
nal dos recursos naturais, a exemplo do ma-
nejo sustentável de florestas e o reaproveita-
mento de resíduos sólidos, entre outros; a
transformação do meio ambiente em área de
negócios - o chamado econegócio; a valori-
zação da agricultura familiar; a taxação da
água; e a melhor gestão das áreas de preser-
vação já existentes, usando unidades de con-
servação que preservam a biodiversidade do
Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia
também para turismo e pesquisas de banco
genético e de novos materiais, como tem sido
feito na Amazônia.

“Ficou claro que, quanto mais se criar inte-
resse econômico na preservação, mais haverá
proteção, como já acontece no Pantanal, por
interesse pela pesca, ecoturismo e hotelaria”,
diz Haddad. Já a agricultura familiar, por ter
tradição conservacionista no Brasil, é aliada
da agricultura sustentável, que tem, a longo
prazo, uma produtividade maior do que a agri-

cultura predatória. “Sendo quase sempre um
bem único da família, ela tende a conservar e
usar a propriedade com mais racionalidade. Às
vezes, só não o faz por falta de conhecimento,
daí a importância de centrar esforços no traba-
lho de extensão”, aponta Haddad.

Quanto a taxar a água usada em atividades
como irrigação e mineração, a  crescente es-
cassez no país, onde bacias têm desaparecido,
justifica a medida.  “Isso foi feito na Bacia do
Rio Paraíba do Sul, e  tem de se estender para
outras, através de comitês gestores de bacias.
Todo bem que é livre tende a ser usado com
baixo nível de racionalidade”, acredita Haddad.

Segundo o ex-ministro, soluções mais difí-
ceis para questões da Agenda 21 vão ocorrer
quando e onde houver atrito entre a sustenta-
bilidade e a lucratividade, como por exemplo
o conflito entre o desenvolvimento sustentá-
vel na Amazônia e os madeireiros da região.
“Por isso, essa Agenda é, de um lado, uma
plataforma de ação e, de outro, uma platafor-
ma de negociação”, disse Haddad.
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Negociação, para a administração de conflitos.
Pacto social, para o comprometimento
de todos os atores.
Escolha, para identificar entre os vários
caminhos as melhores alternativas.

COMO TIRAR A AGENDA 21 DO PAPELCOMO TIRAR A AGENDA 21 DO PAPELCOMO TIRAR A AGENDA 21 DO PAPELCOMO TIRAR A AGENDA 21 DO PAPELCOMO TIRAR A AGENDA 21 DO PAPEL

OS TRÊS PASSOS PRINCIPAISOS TRÊS PASSOS PRINCIPAISOS TRÊS PASSOS PRINCIPAISOS TRÊS PASSOS PRINCIPAISOS TRÊS PASSOS PRINCIPAIS

CINCO MECANISMOS BÁSICOSCINCO MECANISMOS BÁSICOSCINCO MECANISMOS BÁSICOSCINCO MECANISMOS BÁSICOSCINCO MECANISMOS BÁSICOS
Instrumentos mais tradicionais, de intervenção
fiscal e financeira, que passam pela intervenção
direta do Estado na economia.
Instrumentos mais inovadores, como o uso de
incentivos de mercado para execução de políticas
ambientais, a exemplo de países da OCDE.
Construção de parcerias entre o
governo e o segundo e terceiro setores.
Ações endógenas da própria comunidade.
Mecanismos de cooperação técnica
e financeira internacional.

AÇÕES IMEDIATASAÇÕES IMEDIATASAÇÕES IMEDIATASAÇÕES IMEDIATASAÇÕES IMEDIATAS
Paulo Haddad aponta seis ações da Agenda
que podem ser adotadas a curto prazo:

Valorizar a escola cidadã, para que
o desenvolvimento sustentável faça
parte da formação dos jovens.

Valorizar a agricultura familiar,
por ter tradição conservacionista no
Brasil, centrando forças na extensão.

Fazer a reforma tributária, com incentivos
para projetos da agenda sustentável.

Transformar o meio ambiente
em área de negócios.

Melhorar o uso de unidades de
conservação já existentes, implemen-
tando o turismo e pesquisas de bancos
genéticos e de novos materiais.

Taxar o uso da água em atividades
como mineração, irrigação, etc.



AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21

Propostas destinadas a implantar no país um modelo
de desenvolvimento sustentável foram discutidas
durante cinco anos em todo o país e resultaram do
consenso entre mais de 40 mil representantes da
sociedade civil, do governo e do empresariado

Ao lançar a Agenda 21 Brasileira, em ceri-
mônia realizada no Palácio do Planalto, no
dia 16 de julho, em Brasília, o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso se comprometeu a
adotar as orientações do documento na ela-
boração da proposta orçamentária da União
e na preparação do Plano Plurianual para o
período de 2004-2007. “Vamos incorporar a
Agenda na política governamental”, assegu-
rou o presidente da República.

A promessa veio atender à sugestão do
ministro do Meio Ambiente, José Carlos Car-

valho, de se usar o documento como base do
planejamento de governo nos níveis federal,
estadual e municipal. Foi uma resposta, tam-
bém, ao apelo feito pelo representante do
Fórum Nacional das ONGs, Rubens Born.
“Não podemos deixar que esse documento
fique na prateleira. Temos de garantir a sua
implementação. Ele é um instrumento de
transformação, porque propõe políticas para
criação de um Brasil melhor”, defendeu Born.

A receptividade da Agenda 21 foi gran-
de, também, no setor empresarial. O presi-
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A AGENDA 21 ESTÁ DIVIDIDA EM CINCO TEMAS BÁSICOS:

Governança e
ética para a sus-
tentabilidade:
constam a defini-
ção de indicadores
de desenvolvimen-
to sustentável,
estímulo às parce-
rias e ao trabalho
voluntário, aumen-
to da participação
dos cidadãos
com as relações
internacionais.

Recursos natu-
rais estratégicos:
água, biodiversi-
dade e florestas.
Trata da gestão de
recursos hídricos
e controle de
desmatamentos.

Estratégia para a
sustentabilidade
urbana e rural:
aborda políticas de
desenvolvimento
rural, abrangendo
educação, assistên-
cia técnica, manejos
de recursos naturais
e elaboração de pla-
nos diretores.

Inclusão social
para uma socie-
dade solidária:
trata de prioridades
como o combate ao
analfabetismo, a
qualificação profis-
sional, distribuição
de renda e sanea-
mento ambiental.

Economia da
poupança na
sociedade do
conhecimento:
trata das ques-
tões do combate
ao desperdício
de recursos
naturais e o
incentivo do uso
eficiente e
conservação de
energia.

Um poderoso

transformação
instrumento de
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Conferência mundial
O texto final da Agenda 21 vai embasar

as discussões dos representantes brasileiros
durante a Rio+10, a Conferência Mundial do
Meio Ambiente que se realiza de 26 de agosto
a 4 de setembro, em Johannesburgo, na Áfri-
ca do Sul. No evento, países do mundo in-
teiro irão avaliar as propostas aprovadas na
Eco-92, no Rio de Janeiro, e discutir o que já
foi implementado.

Pronta a agenda, o Brasil chegará confi-
ante ao encontro. E terá argumentos para de-
fender a proposta de que 10% das fontes de
energia sejam renováveis. Apresentada pelo
Brasil, a proposta foi aprovada pelos minis-
tros da América Latina e do Caribe na reu-
nião preparatória para Johannesburgo, reali-
zada em São Paulo, no primeiro semestre deste
ano. O país também poderá reivindicar a im-
plementação de ações de preservação ambi-
ental como pré-requisito para contratos de
empréstimos internacionais.

“Com a Agenda 21 definida, o Brasil po-
derá discutir a abertura de mercados inter-
nacionais, a transferência de tecnologia para
o desenvolvimento da sustentabilidade e
mesmo o acesso a recursos internacionais”,
comemorou a coordenadora da Agenda 21,
Maria do Carmo Bezerra. A comitiva brasi-
leira, segundo ela, estará respaldada nos re-
sultados da mobilização de cerca de 40 mil

pessoas, em todo o
território nacional,
durante os c inco
anos de trabalho que
resultaram nos 21 ob-
jet ivos nacionais
apontados na Agen-
da como prioridade
para o país.

“São ações muito
precisas, que tradu-
zem o compromisso
ético e político de
um pacto que deve-
rá ser assumido por todos os brasileiros nos
próximos dez anos”, explicou Maria do Car-
mo. De acordo com  a secretária de Quali-
dade Ambiental do Ministério do Meio Am-
biente Regina Gualda, que dividiu com o mi-
nistro José Carlos Carvalho a presidência da
Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 21 (CPDS), o desa-
fio não tem data para acabar. Ela observou
que o importante, agora, é incorporar os va-
lores e princípios do desenvolvimento sus-
tentável às políticas públicas do país, dos
estados e dos municípios. “Para isso, é pre-
ciso estender esse novo pacto como um com-
promisso coletivo, capaz de envolver toda a
nação”, afirmou Regina.
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dente do Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável, Felix
Bulhões, confirmou que grande parte dos
empresários brasileiros acredita nos lucros
sociais e financeiros que podem ser alcan-
çados a partir da implantação de um mode-
lo eficaz de sustentabilidade. “O importante
agora é fazer a Agenda 21 Brasileira aconte-
cer”, afirmou. Ele lembrou, também, que
muitas iniciativas empresariais já seguem as
linhas propostas pelo documento.

O mesmo acontece na área de governo.
Na avaliação do ministro José Carlos Carva-
lho, o ecoturismo, a agricultura familiar e a
distribuição da bolsa-escola federal são alguns

exemplos de ações que atendem às orienta-
ções do novo pacto nacional pelo desenvol-
vimento sustentável.

“Os empresários que hoje reaproveitam
resíduos das suas fábricas já estão adotando
medidas propostas pela Agenda 21”, citou
Carvalho. “Mas de nada adianta, por exem-
plo, o governo inves-
tir em ações ambien-
tais, como implanta-
ção de aterros sani-
tários, se o cidadão
comum continuar jo-
gando lixo nas ruas”,
observou.

Equipe do CPDS
assiste ao lança-
mento da Agenda
21 Brasileira pelo
presidente Fernan-
do Henrique
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A
R

Q
U

IV
O

 M
M

A



AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21

Uma das parcerias importantes para os
governos estaduais e federal na elaboração
da Agenda 21 foi o setor empresarial. Deve-
rão ser eles, os empresários, os participantes
mais ativos na implantação das diretrizes do
desenvolvimento sustentável. Até agora, o
país só tem o que comemorar. Segundo uma
pesquisa realizada em 1998 pelo Banco Na-

cional de Desen-
volvimento (BN-
DES), Confedera-
ção Nacional das
Indústrias (CNI) e
Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e
Pequena Empresa
(Sebrae), cerca de
85% das empresas
brasileiras adotam
algum procedimen-

to associado à gestão ambiental. A expecta-
tiva do setor é de que esse índice cresça com
o lançamento oficial da Agenda 21.

Para as empresas que já tinham tradição
em posturas socialmente responsáveis, apli-
car as orientações da Agenda é tão-somente
uma conseqüência natural das ações elabo-
radas ao longo dos últimos anos. Mas, mes-
mo as que ainda resistiam passaram a ver
que sem a adoção dos novos padrões elas se
tornarão menos competitivas. Por ideologia
ou por necessidade, as indústrias começam
a compatibilizar suas operações com os con-

Moreira Ferreira
(E): “Redução de

desperdício.”
Bulhões: “Empre-

sas vão lucrar.”
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Mais de 85% do empresariado brasileiro adota
medidas de proteção ambiental e se diz
comprometido com a implementação da Agenda
21. Empresas que não apostam no desenvolvimento
sustentável perdem competitividade no mercado

ceitos de desenvolvimento sustentável.
“A adoção de práticas que conciliam a

atividade produtiva com o uso sustentável
dos recursos naturais vem se dando de for-
ma crescente pelo setor industrial brasilei-
ro, com resultados expressivos na redu-
ção da poluição e desperdícios”, garante o
presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Carlos Eduardo Moreira
Ferreira. Além disso, segundo ele, o me-
lhoramento contínuo dos modelos de pro-
dução, aliado a estratégias de desempe-
nho sustentável, pode resultar em exce-
lentes oportunidades de negócios e aces-
so a novos mercados.

De acordo com o chairman do Conse-
lho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável (Cebds), Felix Bulhões, os em-
presários acreditam que terão lucro com o
modelo de desenvolvimento sustentável. O
presidente-executivo do Cebds, Fernando
Almeida, diz que, para não falir, a empresa
tem de se ajustar às novas exigências do
mercado interno e externo. E entre essas
exigências está o uso de práticas de preser-
vação ambiental e desenvolvimento susten-
tável. “O prestígio social da empresa, hoje,
vem da sua responsabilidade ambiental e
social. Se ela tem um passivo ambiental,
não consegue se desenvolver”, explica Al-
meida. O Cebds conta com mais de 450 em-
presas e participou ativamente da elabora-
ção do texto da Agenda 21.

A aposta das
empresas
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&DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

o20

POR  POR  POR  POR  POR  PAOLAPAOLAPAOLAPAOLAPAOLA
L I M AL I M AL I M AL I M AL I M A

F
E

R
N

A
N

D
O

 V
IV

A
S

/
A

JB



Apesar da boa intenção geral, alguns obs-
táculos dificultam a implementação de vários
pontos da Agenda. Para o setor empresarial, a
diversidade de legislações, regulamentos e
normas técnicas existentes no país dificulta o
início de novos negócios e a ampliação dos já
existentes. “Ainda é necessário o aperfeiçoa-
mento nas políticas ambientais e na ação re-
gulatória do governo, em seus diferentes ní-
veis, de forma a propiciar um ambiente favo-
rável e indutor ao uso racional dos recursos
naturais”, avalia Moreira Ferreira.

Os empresários insistem também que é
preciso capacitar os recursos humanos para o
novo modelo de desenvolvimento. Essa tarefa
cabe tanto a eles, como ao próprio governo.
“O grande nó que temos hoje é fazer com que

as pessoas entendam que o investimento em
desenvolvimento sustentável trará retorno a
longo prazo. É coisa para se calcular em dé-
cadas”, argumenta Fernando Almeida.

Em meio à discussão sobre a Agenda 21,
o setor empresarial, por meio do Cebds e da
CNI, preparou um documento com recomen-
dações que devem ser discutidas na Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
a Rio +10,  na África do Sul. Entre os princi-
pais temas do documento estão a exploração
consciente dos recursos florestais, a gestão
dos recursos hídricos, a responsabilidade
social, a preocupação com mudanças climá-
ticas e diversidade biológica, a gestão segu-
ra de produtos tóxicos e a expansão da ofer-
ta de energia.

Recursos humanos
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Os empresários

insistem que
é preciso ca-
pacitar os re-

cursos huma-
nos para o
novo modelo

de desenvolvi-
mento. Essa
tarefa cabe

tanto a eles
como ao pró-
prio governo.

21MEI    AMBIENTE
&DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

o

AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21

Produção e
consumo sus-
tentáveis. Algu-
mas ações: pro-
mover uma cam-
panha nacional
contra o desper-
dício, principal-
mente de água e
energia, restrin-
gir a produção
de descartáveis.

Inclusão social
e distribuição
de renda.
Algumas ações:
melhorar o
índice de distri-
buição de renda
do país, melho-
rar a qualidade
de vida e
justiça social.

Política florestal
e controle de des-
matamentos. Res-
peitar a legislação
ambiental; não pro-
mover queimadas
como instrumento
de manejo do solo;
utilizar fontes alter-
nativas de energia
para reduzir o con-
sumo indiscrimina-
do de biomassa.

Informação e
conhecimento.
Algumas ações:
estabelecer par-
cerias com uni-
versidades e cen-
tros públicos de
pesquisas; pes-
quisar e utilizar
fontes energéti-
cas alternativas
ambientalmente
seguras e limpas.

Promoção da
agricultura sus-
tentável. Algu-
mas ações: adotar
práticas de mane-
jo de solo que
controlem a ero-
são; adotar o
princípio da pre-
caução no plantio
e criar rotulagem
visível para pro-
dutos transgêni-
cos autorizados.

Energia
Renovável.
Algumas ações:
incentivar o uso
eficiente e a
conservação de
energia, incenti-
var a pesquisa
sobre energia
renovável.

Preservar a
água das bacias
hidrográficas.
Algumas ações:
difundir a consciên-
cia de que a água é
um bem finito e
maldistribuído; de-
senvolver e difundir
tecnologias de reu-
tilização da água
para uso industrial.

Ecoeficiência e
responsabilida-
de social das
empresas. Algu-
mas ações: incen-
tivar a responsa-
bilidade social
das empresas,
promover parceri-
as para melhoria
da produção.

AS METAS DA AGENDA 21
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O empresariado brasileiro já começou
a fazer o dever de casa. Muitas empresas
que hoje tirariam nota 10 em desenvolvi-
mento sustentável desenham um cenário
bem diferente do que se viu dez anos atrás,
quando se reunia, no Rio de Janeiro, a Cú-
pula da Terra. Ou de 20 anos, quando a
legislação brasileira ainda engatinhava na
proteção ambiental e não existiam meca-
nismos para a atribuição de responsabilida-

de civil e penal por danos à natureza. Seja
respondendo a pressões ou para fazer jus a
certificações reconhecidas nos mercados ex-
terno e interno, como a ISO 14.000, o em-
presariado brasileiro tem comprovado, na
ponta do lápis, que o investimento em sis-
temas de gestão ambiental traz resultados
a curto e médio prazos muito mais satisfa-
tórios do que uma simples trégua com os
órgãos controladores.

Empresas saem na frente na corrida para vencer
o desafio do desenvolvimento sustentável, descobrem
que reciclar dá lucro e investem cada vez mais
em projetos sociais e de proteção ambiental
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A necessidade de se adequar à

legislação ambiental é uma das
razões que explicam o maior in-
vestimento das grandes indústrias
no desenvolvimento sustentável,
nas duas últimas décadas. Mas a
motivação maior, na avaliação do
assessor de Planejamento da Fun-
dação Estadual de Meio Ambiente
de Minas Gerais (Feam), José
Cláudio Junqueira, é a exigência
das matrizes internacionais, que
buscam as certificações ISO e têm
uma grande preocupação com a
preservação de sua imagem. Nes-
se esforço, muitas empresas aca-
bam até ultrapassando as exigên-

ainda o desafio de se adequar à
legislação ambiental.

De acordo com os levanta-
mentos da Feam, a área de in-
fra-estrutura é a que está mais
defasada. “O poder público,
como empreendedor, ainda so-
fre do cacoete de achar que as
suas obras têm que ter um trata-
mento diferenciado no licencia-
mento ambiental. O resultado
disso são licenciamentos apres-
sados e o não-cumprimento de
condicionantes”, explica Jun-
queira. Um dos problemas é que
os órgãos ambientais carecem
de número suficiente de funcio-
nários para o licenciamento am-
biental, aponta Junqueira.

cias da certificação.
Segundo Junqueira, o setor

que mais avançou – até porque
foi o primeiro alvo dos órgãos
ambientais – é o da indústria de
transformação, como a siderur-
gia, a petroquímica, a química e
a automotiva. Mas há áreas pro-
dutivas que ainda estão atrasa-
das, afirma Junqueira. Ele dá os
exemplos dos setores de ferro
gusa, têxtil, curtumes, galvano-
plastia e laticínios. “Esses, apesar
de todo o apoio tecnológico e
financeiro que já receberam, não
deram ainda uma resposta satis-
fatória”, afirma. Os setores mine-
ral e extrativista, excluindo-se as
grandes empresas, enfrentam

Momento para
bons negócios



“O efeito de um projeto como o Xerim-
babo (educação ambiental), que nos últimos
20 anos tem ajudado milhares de crianças e
adultos a entender a importância do respei-
to à natureza, é um benefício que vai além
do R$ 1 bilhão já investido em meio ambien-
te ao longo de nossa história”, afirma o pre-
sidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soa-
res. Para ele, essas ações de conscientização
se tornaram “uma das melhores formas de
integração com a comunidade”.

O presidente da Cia. Força e Luz Cata-
guases Leopoldina, Manoel Otoni Neiva, que
integra a comissão de Meio Ambiente da
Federação das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg), acredita que hoje o empresariado
está preocupado com as questões da gera-
ção de resíduos sólidos, recursos hídricos e
mudanças climáticas. Segundo ele, a Fiemg
tem atuado no apoio à implantação de sis-

temas de gestão ambiental de empresas
mineiras, na discussão de parâmetros para
emissão de poluentes e no acompanhamen-
to da tramitação de projetos de lei. “Saímos
da posição de confrontadores para a de par-
ceiros dos órgãos ambientais e dos ambi-
entalistas”, garante Neiva.

Apesar da evolução da prática gerencial
das empresas em direção ao desenvolvimento
sustentável, de progressos como a criação
de tecnologias de produção mais limpas, e
dos resultados palpáveis nos balanços soci-
al, econômico e ambiental das empresas que
aplicaram recursos no setor, os desafios ain-
da são grandes. Isso porque a maioria dos
investimentos foi feita pelas maiores empre-
sas, sobretudo as que possuem matrizes in-
ternacionais. Mas existem, também, exem-
plos de ilhas de excelência, entre empresas
com capital inteiramente nacional.

MEI    AMBIENTE
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Encravada em Betim, área in-
dustrial da região metropolita-
na de Belo Horizonte, a Fiat
Automóveis, primeira monta-
dora do Brasil a receber o cer-
tificado ambiental ISO 14.001,
respira reciclagem durante as
24 horas do dia. Todos os seus
nove mil funcionários estão en-
volvidos no processo de sepa-
ração dos materiais usados na
empresa (foto) que variam de
papéis de escritório às caixas
de isopor que embalam os mo-
tores. Só com a reciclagem de
água, a fábrica deixou de gas-
tar R$ 30 milhões, no primeiro

semestre deste ano. No mesmo período, fatu-
rou R$ 7 milhões com a venda de resíduos.

Com a reciclagem de resíduos e a reutili-
zação da água, a empresa consegue ganhos

A palavra de ordem é
reciclar

extraordinários. Nos últimos cinco anos, a Fiat
investiu US$ 80 milhões em equipamentos e
infra-estrutura para reciclar os efluentes. A Ilha
Ecológica, que fica no interior da fábrica, já
se tornou referência na América Latina.

“Hoje estamos exportando know how tan-
to para clientes como para fornecedores, além
de outras empresas que nos procuram”, co-
memora o responsável pelo sistema de gestão
ambiental, Ceueti Nakano. Para a Ilha Ecoló-
gica são levados mais de 90% de todos os re-
síduos sólidos do processo de produção de
cada um dos veículos montados diariamente
no pátio industrial.

Cada carro produz, em média, 300 quilos
de resíduos - um terço de seu peso. Papel,
papelão, plástico, isopor, madeira, óleo, cha-
pa, sucatas de aço, cavaco de ferro fundido,
cavaco de alumínio, limalha de aço e outros
resíduos viram matéria-prima utilizada em ou-
tras indústrias.

Ilha Ecológica
da Fiat é

referência na
América Latina
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Segundo o responsável pela manutenção e
operação do sistema de controle ambiental,
César Brant, a Fiat Automóveis já trabalha há
muito tempo com o conceito de resíduo como
material de valor econômico. Mas o atual nível
de excelência foi alcançado a partir do desafio
representado pelo volume astronômico de iso-
por e embalagens de motores provenientes da
Argentina. “Para se ter uma idéia, o volume de
isopor - 60 toneladas mês - daria para ocupar
três vezes e meia a área física da fábrica, de 2, 25
milhões de metros quadrados. Estávamos lite-
ralmente afogados em isopor”, lembra Brant.

Sem solução à vista, os técnicos saíram em
campo e identificaram um industrial que fazia
reciclagem de isopor, porém de forma artesa-
nal. A Fiat Automóveis financiou a pesquisa e
foi desenvolvido um equipamento capaz de tri-
turar e moer o isopor, submetendo-o ainda a
processos de aquecimento e resfriamento. O
isopor volta à forma de matéria-prima, poliesti-
reno, quando é convertido em pellets e vendi-
do para o mercado interno, e transforma-se em
novos produtos, como caneta, salto de sapato,
carretéis, entre outros.

Com preocupação ambiental, a Minerações
Brasileiras Reunidas (MBR), que produziu no

Também a siderúrgica Belgo Mineira, que está
situada em João Monlevade, a 110 quilômetros
de Belo Horizonte, vende toda a sua escória de
alto forno – um volume de 20 mil toneladas anu-
ais – como matéria-prima para cimento. A escó-
ria de aciaria (12 mil toneladas/mês) é vendida
para pavimentação, bem como a de graxa. A
lama de tratamento de água do alto forno é ven-
dida para a indústria de cerâmica, e o óleo hi-
dráulico, para empresas recicladoras.

Com uma produção de 4,5 milhões de tone-
ladas de aço para a construção civil e indústri-
as e sete mil funcionários, a empresa destinou
US$ 652 milhões, nos últimos 20 anos, para
modernização da planta. Desse total, US$ 165
milhões foram investidos no desenvolvimento
de programas e instalação de equipamentos am-
bientais, explica o gerente de Engenharia, Uti-

Valor econômico

Dívida paga

ano passado 28,1 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro, realiza da mesma forma a venda
de óleos, pneus e sucatas. Também a Usiminas,
primeira indústria siderúrgica brasileira e segun-
da, no mundo, a receber o certificado ISO
14.001, tem na destinação correta dos resíduos
sólidos um dos três pilares de seu sistema de
gestão ambiental, ao lado da recirculação de
água e áreas verdes.

A idéia, de acordo com o gerente de Meio
Ambiente, José Eustáquio Wanderley Costa, é
gerar o menor volume possível de resíduo, reu-
tilizando-o ou tornando-o economicamente
competitivo. Com isso, entre 2000 e 2001 hou-
ve um decréscimo de 13,5% na disposição dos
resíduos (51,2% foram
comercializados; 44,3%,
reciclados e 4,5%, dis-
postos). Um dos exem-
plos de resíduo comer-
cializado é a escória de
aciaria. Concorrente da
brita, a escória é vendi-
da para pavimentação
asfáltica, em volume
que chega a 600 mil to-
neladas/ano.

lidades e Meio Ambiente, Augusto Espechit.
Com esses investimentos, a Belgo Mineira

pagou uma dívida com a comunidade. “A si-
tuação era muito séria, antes de 1985. As ruas
ficavam poluídas e o Rio Piracicaba era im-
praticável. Hoje, somos reconhecidos como
uma das cidades mais limpas do país”, orgu-
lha-se Espechit. Os filtros de ar colocados para
atender à legislação ambiental reduziram em
95% a emissão de material particulado e um
sistema de separação de água e óleo contami-
nado, patenteado pela empresa, está sendo
vendido para várias empresas em todo o Bra-
sil. Investir em meio ambiente dá retorno e
muito, garante o gerente. “É nossa responsa-
bilidade ter o meio ambiente como aliado.
Temos uma usina limpa, uma comunidade sau-
dável e um rio recuperado”, comemora.

Reciclagem de
caixas de isopor
na Fiat: fazendo
dinheiro com
novos produtos
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A água, grande fator de preocupação
pela escassez e desigualdade na distri-
buição em todo o planeta, é um dos al-
vos das indústrias que se preocupam em
manter sistemas eficientes de gestão am-
biental. Elas investem em processos de
recirculação para racionalizar o uso e em
tratamento de efluentes, para reduzir a
carga de poluentes nos rios.

Na Fiat Automóveis,
por exemplo, só no pri-
meiro semestre do ano
foram economizados
R$ 30 milhões, como
resultado da instalação
do sistema de recicla-
gem, garante Ceueti
Nakano, responsável
pelo sistema de gestão
ambiental. A montado-
ra trata e recircula 92%
da água, o que signifi-

Cuidado especial com a água
ca 1,3 bilhão de litros/mês. Para isso, expli-
ca Nakano, é usado o tratamento biológi-
co, através do qual a purificação da água é
realizada por colônias de bactérias sem pro-
dutos químicos. O esgoto também é trata-
do e a massa resultante transformada em
60 toneladas semanais de biofertilizantes.

Certificada pela ISO 14.001 e pela BS
8.800, a siderúrgica Belgo Mineira também
reduziu drasticamente seu consumo de
água e o índice de recirculação, com di-
minuição de efluentes no rio, subiu de 57%,
em meados de 90, para 97%. Os 5,4 mil
metros cúbicos/hora captados no Rio Pi-
racicaba em meados da década de 90 caí-
ram para 950 metros cúbicos/h, para re-
posição de perdas internas e evaporação,
e 330 metros cúbicos/h, para destinação
como água potável. A Usiminas, segundo
o gerente de meio ambiente, João Eustá-
quio Wanderley Costa, recircula 91% de
toda a água consumida.
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Como a preservação da água nunca
está dissociada da conservação de áreas
verdes, as duas ações estão sempre
ligadas nos planos de investimentos
empresariais e fornecem combustível
para diversos programas de educação
ambiental. A preservação das áreas
verdes no entorno de usinas, fábricas e
pátios de montagem pode ser conside-
rada um dos principais elos das empre-
sas com a comunidade, chamada a
participar de passeios em trilhas, plantio
de matas ciliares, e outras atividades.

Mesmo as empresas que ainda
estão em processo de adequação à
legislação ambiental e em busca da
certificação ISO 14.000 já se adiantam.
É o caso da cimenteira Soeicom, em
Vespasiano, dona de uma produção de
100 mil toneladas/mês. Situada na re-
gião metropolitana de Belo Horizonte,
a empresa saiu em busca de soluções

para seus problemas ambientais. Uma
das ações foi transformar em centro
de convivência uma área de 16 mil
metros quadrados, onde funcionava
uma antiga fazenda.

No centro, segundo o assessor de
Meio Ambiente, Eduardo Mota, serão
implantados pomar, horta e trilhas de
observação da vegetação nativa do
cerrado. “Nossa política é de que todas
as ações sejam discutidas com a comu-
nidade”, explica. Um projeto de suces-
so reconhecido é comandado pela
Usiminas na Usipa, em Ipatinga. Trata-
se da 18ª edição do Projeto Xerimba-
bo, que este ano teve a visita de 95 mil
alunos de mais de 500 escolas da re-
gião leste de Minas Gerais. Ele aconte-
ce em área preservada. Também o
Projeto Mata Ciliar foi o responsável
pelo plantio de 243 mil mudas ao lon-
go de 22 quilômetros do Rio Piracica-

ba. A meta é plantar 380 mil até 2005,
garante o gerente de Meio Ambiente,
João Eustáquio Wanderley Costa.

Plantar árvores é também um dos
negócios da Alcoa Alumínio S.A, uma
das maiores subsidiárias da americana
Alcoa Inc, com um faturamento mundi-
al, em 2001, de US$ 23 milhões. A rela-
ções públicas da unidade de Poços de
Caldas, Elisabeth Russo, contabiliza 330
mil mudas plantadas no país, das
quais, 500 de pau-brasil. Somente em
2001, a empresa investiu US$ 6 milhões
em projetos ambientais, de educação e
saúde, no Brasil. Lançado em 1998, o
projeto Um Milhão de Árvores prevê o
plantio desse total, em todas as unida-
des da empresa, no mundo, até 2008.
“O meio ambiente faz parte do tripé de
projetos especiais da Alcoa, junto com
a educação e a saúde. Reflete, de ma-
neira positiva, a imagem da empresa
junto à comunidade e agrega valor ao
nosso produto”, explica Elisabeth.

Projeto Xerimbabo,
da Usiminas: pre-

servação de matas e
educação ambiental
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A transformação de áreas em Reservas Par-
ticulares do Patrimônio Natural é uma atividade
que cresce na área empresarial. O país possui,
hoje, 404.815,84 hectares de dez biomas prote-
gidos em 361 RPPNs. Somente em Minas Ge-
rais, dos 48,8 mil hectares preservados pelo
menos a metade está nas mãos de empresas, o
que dá uma idéia do que está acontecendo no
restante do Brasil.

Na RPPN de João Monlevade, de proprieda-
de da Belgo Mineira, 100 espécies de animais e
90 de plantas, das quais várias ameaçadas de
extinção, estão protegidas. Como o pavó, um
pássaro de grandes proporções identificado em
poucas áreas, em todo o país. Na RPPN funcio-
na o Centro de Educação Ambiental, que de-
senvolve um programa com estudantes do pri-
meiro grau de escolas de Monlevade e municí-
pios vizinhos. “Cerca de 490 mil crianças já pas-
saram por aqui”, afirma o gerente de meio am-
biente, Augusto Espechit.

Reconhecida como RPPN pelo Ibama, em
1999, uma área de 313 hectares, dos quais 280
são de Mata Atlântica, está sendo preservada no
distrito de Itamarati, Zona da Mata mineira, pela
Cia. Força e Luz Cataguases Leopoldina. Segun-
do o responsável pela reserva, Ricardo Aguiar
da Silva, lá foram encontradas 220 espécies de
aves, entre elas, algumas ameaçadas de extin-

ção, como o gavião real – a
maior ave de rapina do mun-
do – além de mamíferos
como o lobo-guará, a lontra
e a jaguatirica. Mas as gran-
des estrelas são as orquídeas
e bromélias. Foram identifi-
cadas 35 espécies da primeira e 22 da segunda.

Uma das mais antigas RPPNs de Minas Ge-
rais é a da Mata do Jambreiro, uma área de 912
hectares, a pouco mais de 10 quilômetros de
Belo Horizonte. Além do Jambreiro, a
Minerações Brasileiras Reunidas espera
a declaração, como RPPN, das reservas
de Capitão do Mato, no Morro do Cha-
péu, com 810 hectares, e da Fazenda
do Andaime, em Itabirito (175 hecta-
res). “O retorno desse investimento
é muito importante, pois traz bene-
fícios para as comunidades, além
de demonstrar que é possível a
convivência da atividade minera-
dora com a preservação ambi-
ental”, atesta o gerente de meio
ambiente, Carlos Eduardo Lei-
te dos Santos. No Jambreiro,
foram identificadas 18 espé-
cies de árvores de grande por-
te, 16 de animais e 174 de aves.

RPPNs, um negócio
em expansão

Ouriço e bromélias
na RPPN da Cata-
guases Leopoldina:
espécies a salvo

27MEI    AMBIENTE
&DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

o

SETORSETORSETORSETORSETOR
PRODUT IVOPRODUT IVOPRODUT IVOPRODUT IVOPRODUT IVO

R
I C

A
R

D
O

 A
G

U
I A

R

M
IG

U
E

L
 A

N
D

R
A

D
E

R
IC

A
R

D
O

 A
G

U
IA

R



SETORSETORSETORSETORSETOR
PRODUT IVOPRODUT IVOPRODUT IVOPRODUT IVOPRODUT IVO

POR  POR  POR  POR  POR  MEM ÉL I AMEM ÉL I AMEM ÉL I AMEM ÉL I AM EM ÉL I A
MORE IRAMORE IRAMORE IRAMORE IRAMORE IRA      EEEEE

ANA  ALME IDAANA  ALME IDAANA  ALME IDAANA  ALME IDAANA  ALME IDA

Empresariado brasileiro se integra ao projeto
de promover o desenvolvimento sustentável
no país e se antecipa à proposta de implantação
da responsabilidade social corporativa

Arredios em 1992, quando o Brasil sediou
a Conferência Mundial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento, o empresariado brasileiro
já se integrou ao movimento internacional que
alia o lucro à proteção ambiental. Três sema-
nas antes da Cúpula Mundial se reunir em Jo-
hannesburgo, no encontro de 26 de agosto, o
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-

volvimento Sustentável (Cebds), que congre-
ga 60 grandes grupos empresariais do país,
reuniu-se em Brasília para debater questões
como os novos rumos da sustentabilidade, a
responsabilidade social e corporativa, a redu-
ção da pobreza e o papel dos diferentes fato-
res no desenvolvimento sustentável.

“Desenvolvimento sustentável não é mais

28

Empresas conde-
nam  agressões à
terra que provo-

cam danos como a
erosão: prejuízos

terceira onda
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um nicho reservado a ambientalistas. É parte
do negócio”, argumenta o presidente-executi-
vo do Cebds e professor da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), Fernando Al-
meida. Para ele, as empresas estão, sim, fa-
zendo o seu dever de casa, e um dos melho-
res indicadores de como o mercado mundial
caminha nessa direção irreversível é o índice
Dow Jones de sustentabilidade. O valor das
ações das empresas que investem no desen-
volvimento sustentável é 20% superior ao da-
quelas que não o fazem.

Almeida refere-se à sustentabilidade como
se fossem ondas. A primeira, que vigorou nas
décadas de 60, 70 e 80, na esteira do relatório
Brundtland, e que lançou ao mundo o novo
conceito. A segunda, com a assinatura dos
acordos internacionais na Rio-92. Nesse mo-
mento, segundo ele, a humanidade vive a ter-
ceira onda e está diante do desafio de imple-
mentar esses acordos e registrar saltos quali-
tativo e quantitativo nas dimensões social,
econômica e ambiental.

O empresário garante que hoje, e desde a
formulação da Agenda 21, “o setor empresarial
foi, sem dúvida, um dos que mais evoluiu e se
adequou à nova visão proposta de desenvolvi-
mento da sociedade”. A palavra-chave de con-

vencimento para o setor, segundo ele,  foi “eco-
eficiência”, termo que passou a circular a partir
da Eco-92 e conquistou adeptos no Brasil.

“Adotamos esse conceito por questão de
sobrevivência, porque o futuro do mundo eco-
nômico só será assegurado com mecanismos
capazes de conciliar a produção de bens e
serviços com a preservação dos recursos na-
turais e do bem-estar social”, justifica Almei-
da. Orgulhoso por ter sido um dos pioneiros
na área do desenvolvimento sustentável, Al-
meida afirma que no capítulo 3 da Agenda 21
“dois itens já estão sendo consolidados na área
empresarial - a ecoeficiência e a responsabi-
lidade social corporativa”.

A grande descoberta feita pelos empresári-
os, na opinião de Almeida, foi perceber que é
possível obter ganhos econômicos e, ao mes-
mo tempo, reduzir o impacto ambiental da pro-
dução, com uma série de intervenções no pro-
cesso produtivo, racionalizando o uso de ma-
térias-primas e energia, reciclando rejeitos e até
diminuindo, na própria administração, o uso
de papel. Ele está convicto de que as empresas

FENÔMENO CRESCENTEFENÔMENO CRESCENTEFENÔMENO CRESCENTEFENÔMENO CRESCENTEFENÔMENO CRESCENTE

O outro item da Agenda 21 que
o presidente do Cebds também se
orgulha de já estar cumprindo trata
da “responsabilidade social corpora-
tiva”. É nele que o empresariado co-
labora para cumprir a proposta de
que sejam reduzidas as desigualda-
des sociais do Brasil, formulada pela
Agenda 21. De acordo com dados
citados por Fernando Almeida, o
empresariado brasileiro “vem promo-
vendo ações sociais” e a região Su-
deste é recordista nelas. Sessenta e
sete por cento dos empresários da
região investem em programas vol-
tados para a questão social. No Nor-
deste, o número cai para 55%; no

Centro-Oeste, é
50%; 49% na região
Norte e 46% no Sul.

Esse quadro,
compara Almeida,
era quase “impensá-
vel” em 1992, quan-
do os empresários viam com certa
desconfiança os movimentos de
defesa ambiental da sociedade ci-
vil. “Mas agora, é um fenômeno
crescente o número de empresári-
os que apostam no binômio produ-
ção com defesa ambiental”, ele res-
salta, repetindo sua profecia de que
quem não se adaptar a esse proces-
so estará fora do mercado no pró-

ximo encontro planetário para dis-
cutir a sobrevivência da Terra.

Embora os empresários não es-
tejam entre os interlocutores da
Conferência das Nações Unidas,
eles estarão presentes em Johan-
nesburgo, onde promovem um se-
minário empresarial para debater
o papel do empresariado na cons-
trução da Agenda 21.
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Projeto da
Multibrás dá aten-
ção à mulher:
consciência social
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que se recusarem a conciliar produção com qua-
lidade ambiental “estarão fora do mercado den-
tro de dez ou 15 anos”.

Na avaliação de Almeida, essa conciliação
contribui, por exemplo, para que as siderúrgi-
cas brasileiras tenham mais rentabilidade do
que as suas concorrentes. Muitas delas estão
reaproveitando a água e produzindo energia a
partir do calor produzido por suas coquerias.
No setor de serviços, as grandes redes de ho-
téis e restaurantes instalaram equipamentos
que garantem a economia de energia e esti-
mulam seus clientes a seguir normas corretas
para conter gastos. Elas também adotaram o
sistema de separação de lixo, exemplo que
vem sendo seguido por milhares de restauran-
tes das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste. A Amazônia se incorporou à nova
tendência nos últimos quatro anos.

Um dos casos exemplares da adoção, pelo
empresariado, da filosofia da Agenda 21 vem
da Usina Corona, em São Paulo. Uma das
maiores exportadoras de açúcar do Brasil, a
usina conta com um setor específico de prote-
ção e pesquisa ambiental, e faz tratamentos
de efluentes oriundos do processo industrial.

Passou, ainda, a evitar queimadas, com a ado-
ção de colheita mecanizada. Parte da energia
usada pela empresa é gerada pelo bagaço da
cana, mas a meta é ampliar o sistema para
toda a indústria. Para isso, seu departamento
de pesquisa vem aprofundando os estudos de
alternativas para o aproveitamento do baga-
ço, tanto para produção de energia quanto para
produção de celulose.

Além dessas iniciativas, a Corona preserva
20% de sua área e conta com um viveiro pró-
prio, onde são produzidas anualmente milha-
res de mudas de espécies nativas destinadas
à área de reflorestamento. No setor agrícola,
principal atividade da empresa, a opção ado-
tada para proteger o solo foi o plantio em fai-
xas, que evita a erosão. Os resíduos industri-
ais também têm sua função.

Tanto a vinhaça quanto a torta de filtro são
reaproveitadas e se transformam em adubo or-
gânico, usado na lavoura com a vantagem de
afugentar a broca, combatida com inseticidas
em quase todo o país. E é exatamente o uso de
adubo orgânico que faz a diferença. Alguns
países para os quais a Corona exporta não usam
matéria-prima tratada com inseticida.
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Os resultados dos investimentos dos em-
presários brasileiros que apostam no desen-
volvimento sustentável são apontados pelo
Conselho Empresarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável (Cebds) no Rela-
tório de Sustentabilidade Empresarial, divul-
gado este ano. O Cebds reúne 60 grupos em-
presariais do país, que representam 450 uni-
dades produtivas dos mais variados ramos e
geram 500 mil empregos diretos. O Conselho
participa de discussões internacionais sobre
desenvolvimento sustentável e das decisões
sobre as normas mundiais.

O documento, entregue no início de junho
ao presidente  Fernando Henrique Cardoso, traz
indicadores sociais, econômicos e ambientais e
revela os avanços na busca do desenvolvimen-
to sustentável. Usinas termoelétricas que criam
fundos compensatórios de reflorestamento e re-
cuperação ambiental para compensar as emis-

sões adicionais de gases de efeito estufa estão
entre os principais exemplos. Outro dado apon-
tado é a grande adesão do empresariado de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ao
início da cobrança pelo uso da água do Rio
Paraíba do Sul (leia página 46).

De acordo com o balanço do Cebds, já
são seis os estados que redistribuem os re-
cursos arrecadados pelo Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias (ICMS) dentro dos
critérios ambientais. O documento também
aponta crescimento do número de áreas re-
gistradas nos órgãos ambientais federal e es-
taduais como Reserva Particular do Patrimô-
nio Natural (RPPNs). Além disso, o número e
o tamanho das áreas de unidades de manejo
florestal certificadas pelas normas da Forest
Stewardshipo Council (FSC), mais do que
dobraram em 2001, registrando 295 mil hec-
tares, em seis operações.

Uma fonte certa

de lucros
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Dados levantados pela pesquisadora Ma-
ria Cecília Lustosa, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, junto à Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (Seade), de São
Paulo, mostram que 47,1% de um total de 41
mil empresas pesquisadas consideram a pre-
servação do meio ambiente um fator crucial
para as inovações tecnológicas. Outros 31,7%
acreditam que a preservação é importante,
contra 21,2% que estão indiferentes ou a con-
sideram pouco importante.

O Relatório de Sustentabilidade Empresa-
rial traz ainda os resultados da pesquisa so-
bre Competitividade da Indústria Brasileira,
realizada pela Confederação Nacional das In-
dústrias (CNI), Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) e Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES ), junto a 1.158 empresas, em 16 es-
tados. Os dados revelam que ainda há muito
a fazer, principalmente em relação às micro,
pequenas e médias empresas, que represen-
tam 20% do PIB brasileiro.

Como resultados a comemorar, a pesquisa
revela que os investimentos realizados em
gestão, controle e melhorias operacionais e
tecnológicas otimizaram a utilização de insu-
mos, reduzindo a emissão de poluentes no ar
e melhorando o controle de efluentes líquidos

em quase a metade das empresas. Cerca de
30% reduziram os resíduos sólidos.

Nos anos de 1998 e 1999, 63% das empre-
sas realizaram investimentos na redução de
perdas e refugos de materiais e produtos aca-
bados. Outras áreas, como tratamento e con-
trole de efluentes líquidos, sólidos e ruídos, e
conservação de energia, obtiveram investimen-
tos em mais da metade das empresas.

Cresce o controle
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bém após a Rio-92, registrou-se um
grande salto no nível de conscientiza-
ção socioambiental da população. De
acordo com levantamentos do Institu-
to Superior de Estudos da Religião
(Iser)  e do Ministério do Meio Ambi-
ente, cresceu o número de brasileiros
envolvidos com o trabalho voluntário,
em todo o país. “Nota-se uma cres-
cente disposição da população em par-
ticipar de trabalhos como as campa-
nhas contra o desperdício dos recur-
sos naturais”, afirma Carvalho.

Meio Ambiente, José Carlos Carvalho.
Os avanços, segundo ele, regis-

tram-se tanto na área de gestão ambi-
ental, como em programas sociais. De
um total de 9.140 empresas pesquisa-
das este ano pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (IPEA), 59%
investiram em programas sociais, no
ano de 2000, cerca de R$ 4,7 bilhões,
o equivalente a 0,4% do PIB nacio-
nal. O país tem 782 mil empresas pri-
vadas, segundo o IPEA.

Outra pesquisa revela que, tam-

O empresariado
brasileiro enten-
deu, rápido, o
processo de

mudanças desen-
cadeado no país após a Rio-92,

a partir do compromisso brasileiro de
buscar meios de promover o desenvol-
vimento sustentável. “Uma parcela im-
portante do nosso setor produtivo já de-
monstra a compreensão de seu papel
como agente de transformações econô-
micas e sociais”, explica o ministro do

Agentes de transformação

Exploração
de madeira:
empresários
defendem rigor
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O lançamento da Agenda 21 evidencia a
nova consciência que está se formando no país
em relação à necessidade de associar os prin-
cípios da sustentabilidade ao desenvolvimen-
to. Não à toa, as questões sociais permeiam os
21 objetivos do documento – fruto do consen-
so entre as mais de 40 mil pessoas que partici-
param de sua elaboração.

Apontar esse conjunto de objetivos, no entan-
to, não significa dizer que o país começa do zero
a determinação de trilhar as metas do desenvol-
vimento sustentável. Muitas empresas, organiza-
ções não-governamentais e instituições já traça-
ram os rumos dentro desse novo conceito de
entender o caminho do progresso. É o caso do
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia
(Cimatec), na região Nordeste, implantado pelo
Serviço Nacional de Apoio à Indústria (Senai).

Resultado da ação do grupo conhecido
como Sistema S, o centro é formado por oito

QUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃO
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trabalhador no mercado de trabalho marca as pautas
de atuação das entidades ligadas ao Sistema S

instituições de ensino e capacitação profissi-
onal, que seguem orientações de entidades
empresariais de classe ligadas ao aprendiza-
do nas áreas da indústria ou comércio. Foram
investidos cerca de R$ 16 milhões somente
nessa unidade, que terá trabalhos focados es-
pecialmente nas áreas automotiva, de trans-
formação e eletroeletrônica.

Na verdade, o que faz do Sistema S (o S
do nome vem de Social) um grupo de entida-
des vencedoras é justamente a visão de asso-
ciar a educação à oferta de emprego e ao ní-
vel de renda das pessoas. “Nossa real inten-
ção não é formar grandes empresários ou em-
preendedores, mas ajudar as pessoas a terem
a sua própria renda. Fazemos isso ensinando
como desenvolver uma atividade rentável”,
explica o coordenador de Educação do Siste-
ma Social do Comércio (Sesc) em Brasília, Luiz
Carlos Correa.

Prioridade para a

educação

periência e resultados positivos.
Fundado há 60 anos, o Senai é

uma das entidades brasileiras que já
lutam pelo cumprimento dos objeti-
vos previstos na Agenda 21. Desde
a sua criação, treinou 33 milhões de
alunos em cursos de 28 áreas dife-
rentes. Os cursos oferecidos pelo Se-
nai são profissionalizantes e sua qua-
lidade é reconhecida em todo o país.

Em sintonia com as propostas da
Agenda 21, o Sesc pretende marcar
seus próximos cinco anos como de

Planejando o futuro
incentivo à educação permanente
para o trabalho e a vida. O primei-
ro passo será construir prédios pró-
prios, para evitar gastos com alu-
guel de salas de aula, como acon-
tece em muitos lugares atualmen-
te. “Outra idéia, para um futuro bem
próximo, é a interação entre as uni-
dades, com maior apoio regional
para a educação de jovens, adultos
e, principalmente, sempre centran-
do forças no ensino de base”, afir-
ma o coordenador.

Algumas entida-
des do Sistema
S trabalham
de olho no fu-

turo, planejando os
próximos passos. É o caso do

Senai, que dará mais ênfase, em suas
próximas ações, ao incentivo à com-
petitividade. Isso será feito por meio
da reestruturação tecnológica e da ade-
quação das indústrias aos parâmetros
mundiais, realizando intercâmbios com
multinacionais que tenham mais ex-
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Correa destaca, entre os cursos de valoriza-
ção social, os de cestaria, garçom e tapeçaria.
Além de ajudar as pessoas a aumentar a renda
familiar, o Sesc contribui para a melhoria social
das cidades em que atua. Isso porque, segundo
Correa, as pessoas acabam saindo das ruas ao
aprender outras atividades e podem se tornar
“mais preparadas para sustentar uma família”.
Em comparação com os cursos oferecidos pelo
Senai, há aí uma grande diferença. Enquanto os
do Sesc se destinam a capacitar pessoas de mais
baixa renda, o Senai oferece cursos profissiona-
lizantes, reconhecidos em todo o Brasil.

O Sesc também atua nas áreas de educação
infantil e complementar, além de saúde, lazer,
cultura e assistência social. Atualmente, a meni-
na dos olhos de Correa é o curso pré-vestibular,
que funciona em várias cidade do Brasil em ca-
ráter de experiência, há dois anos. “Esse é o
nosso maior avanço nacionalmente”, reconhe-
ce. “É gratificante ver a pessoa que não se julga-
va capaz de terminar o segundo grau entrando
em uma universidade.”

Alunos desse curso, segundo Correa, foram
aprovados em vestibulares disputados, como os
da Universidade de Brasília (UnB) e Universida-
de Federal de Goiás (UFG). Ele avalia que a
maior deficiência na área educacional brasileira
está no ensino de base. “Por muito tempo, o

Brasil esteve preocupado apenas com cursos su-
periores e o segundo grau.”

Correa alerta que ainda há um número
enorme de adultos que não sabem ler nem
escrever e concorda com a prioridade que a
Agenda 21 Brasileira confere à questão educa-
cional. O objetivo 16, parte do capítulo que
trata da inclusão social para uma sociedade so-
lidária, aponta a necessidade de desenvolver
ações pela educação permanente para o tra-
balho e a vida. Ele também defende o investi-
mento no saber prático “que nosso sistema
sempre ignorou ou desprezou”.

Terceiro Encontro
de Bandas do
Sesc-MG: cultura
e renda
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33 milhões     de trabalhadores formados
em cursos técnicos e profissionalizantes.
2 milhões
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No processo de formulação da
Agenda 21, o setor empresarial
foi, sem dúvida, um dos que
mais evoluiu e se adequou à
nova visão proposta de desen-
volvimento da sociedade. His-
toricamente, podemos situar a
conferência de cúpula da ONU
realizada no Rio de Janeiro em
1992, a Rio-92, como ficou mun-
dialmente conhecida, como
marco do início da mobilização
dos empresários. Naquela con-
ferência, que reuniu 170 che-
fes de Estado, o empresário
suíço Stephan Schmidheiny
lançou a palavra-chave: “eco-
eficiência”. O conceito, na épo-

ca muito pouco conhecido, ganhou substân-
cia no livro Mudando o rumo.

A partir daí, a elite do empresariado mun-
dial passou a compreender que o novo con-
ceito não era um mero modismo, mas sim a
visão pragmática de que a sobrevivência das
futuras gerações - e do próprio mercado eco-
nômico - só seria assegurada com a adoção
de mecanismos capazes de conciliar produ-
ção de bens e serviços com a preservação dos
recursos naturais e do bem-estar social. Em
menos de cinco anos, o conceito de desenvol-
vimento sustentável estava consolidado. E este

FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO
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foi o norte que guiou a discussão dos temas e
propostas hoje incorporadas ao texto final da
Agenda 21 Brasileira.

No Brasil, o Conselho Empresarial Brasi-
leiro para o Desenvolvimento Sustentável (Ce-
bds) foi criado em 1997. Representando gran-
des grupos empresariais instalados no país
(hoje são 60), o Cebds assumiu a missão de
se tornar o interlocutor do setor empresarial
junto ao governo e à sociedade civil organiza-
da para disseminar o conceito de sustentabili-
dade. Assim, o Conselho passou a integrar a
Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e Agenda 21 e participou, como
um dos organizadores, de uma série de audi-
ências públicas promovidas por todo o país e
abertas à sociedade para discutir a formulação
da Agenda 21. Estima-se que pelo menos 40
mil pessoas, representando os mais variados
segmentos sociais, participaram dessas audiên-
cias e, portanto, contribuíram para produzir o
conteúdo deste importante documento, no de-
correr dos anos de 1999 e 2000.

Em junho último, uma reunião realizada
no Cebds a pedido do Ministério do Meio Am-
biente deu forma ao pensamento do setor em-
presarial sobre a Agenda 21. Desta reunião,
participaram representantes das confederações
nacionais da Indústria, da Agricultura e do Co-
mércio. A posição defendida pelo setor con-
templa os preceitos básicos aprovados duran-
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Historicamente, podemos situar a conferência de cúpula da ONU
realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Rio-92, como ficou mundialmente
conhecida, como marco do início da mobilização dos empresários.

““

na Agenda 21

A participação

empresarial

* Fernando Almeida é
presidente-executivo

do Conselho Empresa-
rial Brasileiro para o

Desenvolvimento
Sustentável - Cebds.
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te a Rio-92, principalmente em relação às gran-
des convenções mundiais, como a Convenção
do Clima e a Convenção da Biodiversidade.
No último dia 16 de julho, o chairman do
Cebds, Felix de Bulhões, falou em nome dos
empresários do país durante a solenidade de
lançamento da Agenda 21 Brasileira, no Palá-
cio do Planalto, em Brasília.

Paralelamente a essa discussão teórica e
ao trabalho de mobilização com objetivo de
produzir uma Agenda 21 Brasileira que seja
motivo de orgulho, o setor empresarial do país
tem feito o seu dever de casa. Independente-
mente das formalidades e de protocolos, os
mais importantes grupos empresariais do país
vêm adotando uma série de práticas previstas
no capítulo 3.1 da Agenda 21 Global, que pro-
põe 21 objetivos, entre os quais podemos des-
tacar alguns: produção e consumo sustentá-
veis, ecoeficiência, responsabilidade social
corporativa, implantação de projetos de ener-
gia renovável e difusão do conhecimento do
desenvolvimento sustentável.

Entre esses objetivos do capítulo 3.1, dois
deles estão consolidados e são cada vez mais
aplicados nas ações dos grupos empresariais
instalados no Brasil. Um deles é a ecoeficiên-
cia. Os grandes grupos já perceberam que é
possível obter ganhos econômicos e, ao mes-
mo tempo, reduzir o impacto ambiental da
produção, através de uma série de interven-
ções no processo produtivo, racionalizando
o uso de matérias-primas e energia, reciclan-
do rejeitos etc. As siderúrgicas brasileiras têm
dado bons exemplos ao mundo. O aço brasi-
leiro está entre os mais competitivos no mer-
cado internacional. Uma das razões para esse
aumento de competitividade está nos proje-
tos desenvolvidos pelas siderúrgicas, reapro-
veitando a água e produzindo energia a par-
tir do calor produzido por suas coquerias.

Para disseminar o conceito de ecoeficiência
nas empresas de menor porte, o Cebds, jun-
to com órgãos governamentais e com a ONU,
tem trabalhado como gestor da Rede Brasi-
leira de Produção Mais Limpa. Hoje, há nú-
cleos estaduais funcionando em oito unida-
des da Federação e outros dez núcleos em
processo de criação. A Rede foi criada para
atender justamente às micro, pequenas e mé-
dias empresas do país.

Outro objetivo previsto no capítulo da
Agenda Global que merece destaque é o da
responsabilidade social corporativa. É crescen-
te o número de empresas brasileiras que de-
senvolvem ações sociais. O Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou pes-
quisa este ano, revelando que 67% das em-
presas da Região Sudeste investem em ações
sociais em benefício da população. Nas de-
mais regiões do país, o percentual diminui,
mas ainda assim é significativo: 55% na Re-
gião Nordeste, 50% no Centro-Oeste, 49% no
Norte e 46% na Região Sul. Um exemplo bas-
tante significativo é o do Banco do Nordeste.
A instituição criou o microcrédito e já finan-
ciou milhares de profissionais liberais, arte-
sãos, incorporando toda essa massa de traba-
lhadores ao mercado.

Seja aplicando esses preceitos dentro das
próprias empresas, seja trabalhando para am-
pliar a disseminação do novo conceito junto
ao conjunto da sociedade, o setor empresarial
tem dado demonstração efetiva de que é pos-
sível mudar o rumo da economia dentro de
uma ótica social e ambiental. O Relatório de
Sustentabilidade Empresarial, contendo a ação
das empresas nas áreas de ecoeficiência e de
responsabilidade social corporativa, apresen-
tado em Brasília no dia 6 de agosto pelo Ceb-
ds, mostra que o setor empresarial brasileiro
pode servir como exemplo de resultado.
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Os grandes
grupos já perce-
beram que é

possível obter
ganhos econô-
micos e, ao mes-
mo tempo, redu-

zir o impacto
ambiental da
produção, atra-

vés de uma série
de intervenções
no processo

produtivo.

“
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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou
pesquisa este ano, revelando que 67% das empresas da Região
Sudeste investem em ações sociais em benefício da população.

““
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A iniciativa de construir a Agenda 21 nos esta-
dos e municípios já se dissemina em todo o terri-
tório nacional. O Departamento de Articulação
Institucional e da Agenda 21, responsável pelo
trabalho de orientar e apoiar o processo de ela-
boração das Agendas 21 locais, acompanha este
ano 214 experiências em diferentes fases de exe-
cução. No ano passado, elas eram 124, nove ve-
zes mais do que em 2000, quando apenas 15 mu-
nicípios haviam começado o trabalho. O número
de municípios interessados aumentou rapidamen-
te, após a criação de uma linha especial de recur-

sos para a construção das Agendas 21, no Fundo
Nacional de Meio Ambiente.

O trabalho é apoiado por uma cartilha, que
indica os passos para construir um documento
representativo. A cartilha explica que a Agenda
21 local deve ser um processo participativo e
multissetorial, reunindo os diversos grupos so-
ciais para propor atividades que impliquem
mudanças nos padrões de desenvolvimento. Ao
refletir sobre a  própria história, a comunidade
aprende a identificar seus problemas e, sobre-
tudo, a programar o futuro.

Ao lançar em agosto a sua Agenda
21, resultado de uma ampla participa-
ção do poder público, do empresariado
e da sociedade, Pernambuco tornou-se
referência para os demais estados do
Nordeste. Criado em setembro de 1999,
o Fórum da Agenda 21 pernambucana
definiu como eixos temáticos: cidades
sustentáveis; gestão de recursos natu-
rais; combate à desertificação e convi-
vência com a seca; redução das desi-
gualdades sociais; infra-estrutura e eco-
nomia sustentável.

A primeira versão da Agenda 21
pernambucana foi discutida nas 11
regiões administrativas do estado. O
documento final foi consolidado em
julho de 2002, com oito metas para
serem alcançadas até 2015: erradica-
ção da extrema pobreza e da fome;
garantia da educação primária; promo-
ção da igualdade de gênero e fortaleci-
mento do papel da mulher; redução da
mortalidade infantil; melhoria da saúde
materna; combate às doenças infeccio-
sas; garantida da sustentabilidade am-
biental e criação de parcerias para o
desenvolvimento sustentável.

Pernambuco
é referência

AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21 constroem as

Agendas locais

Municípios e estados

A capital de Goiás, Goiânia, estendeu a experiência de discu-

tir o orçamento com a comunidade à construção da Agenda

21 local. O trabalho toma como base cenários desejáveis e as

informações das 11 regiões administrativas da cidade, e ob-

serva uma dinâmica interativa, que garante permanentes dis-

cussões. O Fórum da Agenda abrange 72 entidades governa-

mentais e ONGs, e pretende aumentar esse número para 100,

até o final do trabalho. Financiada pelo Fundo Nacional do

Meio Ambiente, a construção da Agenda 21 de Goiânia coin-

cide com a revisão do plano diretor da cidade.

Goiânia revê o plano diretor
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da Agenda
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Bondinho
circula em
Santa Tereza:
tradição
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A presença de mulheres na elaboração,
gestão e monitoramento das políticas pú-
blicas que visem ao desenvolvimento sus-
tentável ganhou destaque no Rio de Janei-
ro, com o projeto de consolidar as lideran-
ças femininas dentro desse processo. No
Rio, a discussão sobre a Agenda 21 local
começou em 1977, quando os vereadores
aprovaram a criação do Fórum 21 da Cida-
de do Rio de Janeiro.

Responsável pela elaboração da Agenda
21 da cidade, o fórum começou a reunir
subsídios para a sustentabilidade social,
econômica e ambiental. Passados quase
cinco anos, os Comitês Regionais e a Co-
missão Macrofuncional do Fórum 21-21,
organizados nesse período, trabalham na
conclusão do documento, que será apre-
sentado à sociedade carioca.

Atuam na elaboração da Agenda 21
carioca cinco comitês regionais, que levan-
tam informações através de reuniões, pa-
lestras e seminários. Em encontros dos 18
representantes do grupo executivo, são
sistematizados os diagnósticos de proble-
mas e as possíveis soluções. As atividades
são divulgadas em um boletim informativo
e reuniões setoriais.

Rio defende
liderança feminina

A Agenda 21 de Aldeia, em Pernambuco, se diferencia ao

abranger partes de sete municípios situados às margens da rodo-

via PE-27. Em comum, eles têm uma beleza natural deslumbran-

te, que atrai visitantes e favorece o turismo rural e ecológico.

Para os municípios de Camaragibe, São Lourenço da Mata,

Abreu e Lima, Araçoiaba e Paudalho, e partes de Recife e Paulis-

ta, uma empresa de consultoria está concluindo um pré-diagnós-

tico com uma visão integrada da região. O objetivo é subsidiar

as discussões que serão realizadas com a população. Esse pré-

diagnóstico será distribuído aos moradores dos municípios, que

farão um trabalho de sensibilização para motivar a participação

de todos nos seminários municipais.

Unidos pelo turismo

O bairro mais antigo do Rio de Janeiro será o primeiro do Brasil

a ter uma Agenda 21 local. A organização não-governamental Viva

Santa Teresa, apoiada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA),

começou em novembro de 2001 a mobilizar os cerca de 41 mil mo-

radores do tradicional bairro carioca, criando um Conselho Consulti-

vo, integrado por 21 técnicos e especialistas. Todos eles têm víncu-

los estreitos com Santa Teresa.A idéia de construir a Agenda é valorizar e proteger o patrimônio

ambiental e cultural e melhorar a qualidade de vida dos moradores,

integrando os diferentes segmentos sociais e estimulando as lideran-

ças locais. O núcleo da Agenda é formado por 26 representantes de

vários setores da vida do bairro. Eles deram prioridade ao fortaleci-

mento da sociabilidade entre as lideranças e os setores diversos,

antes de investir na formulação do documento.

Pioneirismo em Santa Teresa



Um dos pioneiros na preparação da
Agenda 21 local, lançada em abril de
1998, o município de Joinville reuniu,
por um ano, 34 entidades representati-
vas da sociedade – entre associações
de moradores, órgãos públicos, ambi-
entalistas, universidades, empresários,
trabalhadores – para construir o docu-
mento. O primeiro passo foi dado pela
Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, com  o seminário De-
senvolvimento Sustentável e Cidada-
nia. Todas as reuniões foram abertas à
comunidade. O trabalho foi ampla-
mente divulgado, passo a passo, ga-
rantindo a participação da população.
Para chegar ao texto final, os grupos
de trabalho responsáveis pela prepara-
ção da Agenda realizaram um diagnós-
tico do município, orientados por es-
pecialistas, e debateram 18 temas bási-
cos a partir de uma visão sistêmica,
abrangendo todos os aspectos da vida
do município de forma integrada. Ou-
tros quatro itens foram observados:
trabalhar com a concepção de resulta-
dos a curto, médio e longo prazos;
adotar o princípio de modelagem para
a ação; definir cenários; e obter um
documento auto-regulável.

Joinville faz um
diagnósticoO debate Repensar Volta Redonda, promovido há cinco anos pela Associação

Comercial e Industrial do município, foi o ponto de partida para o programa da
Agenda 21 local de Volta Redonda (RJ). A identidade com a vocação industrial
dos municípios vizinhos deu ao documento uma abrangência regional. A Agenda
21, assim, envolve os municípios de Barra Mansa, Piraí, Pinheral, Resende, Qua-
tis, Porto Real, Itatiaia e as grandes empresas da região, como a Companhia
Siderúrgica Nacional, Cimento Tupi, Clariant, Light e Siderúrgica Barra Mansa. O
processo de construção da Agenda 21 local já rendeu conquistas importantes, a
exemplo da criação da Associação dos Usuários das Águas do Paraíba do Sul.

Repensando a cidade
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Um grande seminário, previsto para o final do ano, marcará

mais uma etapa da construção da Agenda Catarinense Preliminar,

uma espécie de prévia do que será o documento final do estado.

Há dois anos, o governador Espiridião Amin e 16 entidades civis e

empresariais assi
naram um protocolo de intenções, comprometen-

do-se a respeitar as propostas de consenso e a garantir ampla par-

ticipação da sociedade.

A comissão executiva da Agenda 21 tem representantes de 34

instituições públicas e do setor produtivo. No total, 120 entidades

participam das discussões, entre associações e federações comerci-

ais e industriais, universidades, prefeituras, ONGs e governo.

Entre os principais desafios da sustentabilidade foram aponta-

dos a questão da água e o gerenciamento das bacias hidrográficas.

Em Joinville, no interior do estado, a construção da Agenda 21

municipal envolveu 34 entidades, que discutiram 18 temas selecio-

nados. Um dos destaques é a ênfase na educação ambiental.

Santa Catarina quer consenso

Crianças
de Joinville
aprendem a
preservar a

nascente:
cumprindo

a Agenda
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“Piracicaba será uma cidade modelo de
desenvolvimento sustentável para o Brasil e
um excelente lugar para viver.” A frase abre
a Agenda 21 do município paulista, em um
bonito livro que também mostra fotos anti-
gas e atuais dos pontos principais da cida-
de. Para chegar a essa publicação, o muni-
cípio formou grupos de estímulo, com re-
presentantes da comunidade, que se aliam
ao poder público para colocar em prática
as ações propostas no documento.

A construção da Agenda 21 partiu de
um planejamento estratégico e teve o apoio
de empresas e de um grupo consultivo com
33 representantes de entidades e  institui-
ções. Mais de 1,2 mil pessoas participaram.
Uma ONG, a Piracicaba 2010 – Realizando
o Futuro, assumiu a personalidade jurídica.
Os grupos de trabalho garantiram a mais
ampla participação de pessoas ligadas a
cada tema e o Conselho da Cidade partici-
pou dos seminários temáticos, recebendo
idéias e sugestões da comunidade. A Agen-
da foi lançada em agosto de 2001.

Piracicaba
quer cumprir
a Agenda

O plano de Desenvolvimento Sustentá-
vel de Vitória, capital do Espírito Santo, foi
reajustado a partir da revisão da Agenda 21
local, que previa a construção de um futuro
desejável até 2010. A comunidade, através
de um conselho, analisou erros e acertos
para que os ajustes possam ser feitos man-
tendo a projeção de crescimento e a redu-
ção dos índices de pobreza da capital.

Empresas do setor privado patrocina-
ram a construção da Agenda 21 e também
assumiram os custos dessa revisão, traba-
lhando com dois cenários, um do retroces-
so e outro do progresso, batizados de O
Caminhar do Caranguejo e O Salto do
Merlin Azul. Na revisão, novos procedi-
mentos estratégicos serão definidos. Após
os quatro anos de implementação da
Agenda 21 local, a cidade registra cresci-
mento econômico e queda na mortalidade
infantil, resultado de maior investimentos
nos programas de inserção social.

Vitória revisa
o projeto

Piracicaba quer
ser modelo: lugar
bom para viver
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A participação dos empresários foi um
dos destaques na construção da Agenda
21 do município de Serra, no Espírito
Santo. O primeiro passo para a prepara-
ção do documento foi dado pela admi-
nistração municipal, que partiu do prin-
cípio do planejamento estratégico como
instrumento para agregar a participação
da sociedade à definição dos destinos
da cidade. A medida deu certo. Lideran-
ças religiosas, sindicais, políticas, em-
presariais, comunitárias e educacionais
se uniram às autoridades do município
para fazer o diagnóstico da situação,
construir novos cenários, identificar es-
tratégias e projetos e formular a Agenda
21 local. O trabalho foi apoiado por 25
consultores e durou 11 meses.

Serra constróio seu cenário
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Marcado por paisagens deslumbrantes que atraem turistas do
Brasil e do exterior, o litoral norte da Bahia é alvo dos trabalhos
da Fundação OndAzul, que se associa às comunidades da região
para introduzir os conceitos de desenvolvimento sustentável e
buscar a melhoria da qualidade de vida da população

Em cerca de 200 quilômetros de extensão,
o litoral norte da Bahia concentra algumas das
mais belas e famosas praias do país. A Costa
dos Coqueiros, que se estende de Lauro de Frei-
tas até Jandaíra, na divisa com o estado de Ser-
gipe, tem uma clara vocação para o turismo.
Além da paisagem e das águas mornas, lá se
encontram praias que fazem parte da memória
iconográfica do país. São cenários variados, dos
coqueiros de Arembepe – tornada famosa pe-
los hippies na década de 1970 – às dunas da
lendária Mangue Seco, cenário da novela  Tieta
do Agreste. No meio do caminho, a Praia do

Forte, sede de um dos mais bem-sucedidos pro-
gramas de preservação de tartarugas marinhas
do planeta e um dos pontos principais do turis-
mo ecológico no estado.

Como resultado direto de seus atrativos, a
região se tornou alvo de um grande processo de
crescimento baseado no turismo. As vilas de
pescadores, que eram as opções principais para
hospedagem, estão sendo substituídas por pou-
sadas e complexos turísticos. Mas junto com as
benesses econômicas, esse desenvolvimento, que
se mostrou desordenado e descontínuo, produ-
ziu formas de degradação ambiental e cultural,

sustentabilidade apresentam vantagens
como o custo menor, permitem o exer-
cício da cidadania, e não registram ín-
dices de inadimplência.

Pesquisas realizadas pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente e Instituto Supe-
rior de Estudos da Religião (Iser) são
animadoras: elas mostram o crescimen-
to da consciência socioambiental da po-
pulação e uma crescente disposição de
participar de trabalhos voluntários e de
campanhas contra o desperdício dos
recursos naturais.

pais e federal. De acordo com as reco-
mendações contidas no documento, se
houver dependência apenas dos recur-
sos fiscais dos três níveis de governo,
as chances de implementar a Agenda
serão reduzidas.

O trabalho da Fundação OndAzul
é um dos exemplos positivos de par-
cerias que estão sendo feitas em pro-
jetos de combate à pobreza e gera-
ção de renda e emprego, associados
à preservação ambiental. Os projetos
realizados dentro dos princípios da

Como imple-
mentar a Agen-
da 21 Brasilei-

ra é a grande per-
gunta que se faz, hoje, após

o lançamento oficial do documento que
traz os 21 objetivos para o desenvolvi-
mento sustentável. Na avaliação da
equipe que atuou na consolidação das
propostas da Agenda 21, a resposta
passa, necessariamente, pela constru-
ção de parcerias entre a sociedade ci-
vil e os governos estaduais, munici-

Parcerias
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afetando os recursos naturais e a paisagem.
A estrada que corta o litoral norte é chama-

da de Linha Verde, por ter seguido conceitos
de preservação ambiental durante seu planeja-
mento e construção. Mas isso não é o bastante
para garantir que os conceitos de sustentabili-
dade passem a ser implementados em suas
margens. Segundo Juca Ferreira, vereador em
Salvador pelo Partido Verde e vice-presidente
da Fundação OndAzul, a continuidade do pa-
drão de ocupação atual está colocando em ris-
co as vantagens comparativas da microrregião
como lugar privilegiado para a habitação hu-
mana. “Os problemas ambientais ainda estão
embrionários, mas podem se tornar gravíssi-
mos caso o processo de crescimento continue
de forma espontânea”, afirma Ferreira.

Entre as formas de deterioração ambien-
tal que atingem a região, uma das mais da-
nosas é o despejo de dejetos orgânicos, prin-
cipalmente na bacia do Rio Joanes, poluído
por esgotos sem tratamento, vindos de Sal-
vador, Lauro de Freitas e Camaçari. A pesca
e outras atividades econômicas que susten-

tam a população nativa têm sentido os efei-
tos da poluição dos rios.

Muitas das praias sofrem com a ação preda-
tória do turismo de fim de semana. Isso ocorre
por causa do excesso de procura, mas também
pela falta de planejamento e infra-estrutura para
o turismo. Embora tenham um belo litoral, cu-
riosamente, a tradição desses municípios é in-
teriorana, o que gera reflexos não só na manei-
ra como o turismo é tratado, mas também nas
atividades extrativistas exercidas por pescado-
res e artesãos. “Falta compreensão dos proces-
sos litorâneos”, afirma Ferreira.

A Costa dos Coqueiros concentra ainda o
Pólo Petroquímico de Camaçari, o maior do
Nordeste, o que aumenta as oportunidades de
geração de emprego e renda mas, também, o
potencial poluidor. Segundo Ferreira, a situa-
ção na região apresenta, simultaneamente,
grandes oportunidades e grandes perigos,
transformando o gerenciamento ambiental num
desafio compartilhado que necessita de coo-
peração entre os diversos municípios, para ser
enfrentado de forma adequada.
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Entre as for-
mas de dete-
rioração am-
biental que
atingem a
região, uma
das mais da-
nosas é o des-
pejo de dejetos
orgânicos,
principalmen-
te na bacia
do Rio Joanes,
poluído por
esgotos sem
tratamento.
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Um estudo realizado pela Fundação On-
dAzul indica que o número de habitantes da
Costa dos Coqueiros, que hoje não passa de
350 mil, deverá atingir um milhão, em 2020.
Caso novas soluções não sejam adotadas, a ten-
dência é que o modelo de ocupação pressione

as populações tradicionais
que vivem de extrativismo,
agricultura familiar e de
pequenos comércios vol-
tados para veranistas. A
instalação de complexos
turísticos como o da
Costa do Sauípe, em
Mata de São João, cri-
am  novas oportunida-
des para investimen-
tos econômicos mas,
também, o perigo de
destruição do patri-
mônio ambiental.

Em 1999, o Ministério do Meio Am-
biente (MMA), a Caixa Econômica Federal
(CEF) e a Fundação Ondazul iniciaram uma
parceria na busca de soluções conjuntas para
implantar na região um processo de desen-
volvimento sustentável. O primeiro resultado
concreto surgiu em abril de 2002, quando cin-

co dos sete municípios da região assinaram
um acordo para a implementação do Consór-
cio Intermunicipal da Costa dos Coqueiros. A
parceria tem como um de seus principais ob-
jetivos frear problemas como o da exclusão
social dos habitantes do litoral.

O MMA está fornecendo recursos e asses-
soria técnica para que o consórcio seja um
instrumento na formulação de políticas pú-
blicas que permitam o desenvolvimento sus-
tentável na região. Um dos primeiros proje-
tos será o Modelo Ambiental Demonstrativo
para Assentamentos Sustentáveis, um conjun-
to habitacional com 200 moradias planeja-
das com o objetivo de preservar as caracte-
rísticas naturais do terreno. As casas serão
construídas na Vila de Abrantes, no municí-
pio de Camaçari.

A definição de áreas de moradia e servi-
ços complementares, áreas livres de uso co-
mum e áreas de proteção ambiental será feita
em função das aptidões do terreno. A arquite-
tura das edificações deverá facilitar a redução
de consumo de eletricidade e água, assim
como as melhores condições de conforto tér-
mico e acústico, visibilidade e ventilação de-
simpedida, aproveitando para isso as caracte-
rísticas do terreno.

Em busca do conforto

Moradores
vivem da pesca e
comércio voltado

para o turismo

Além das moradias, a infra-estrutura com ser-

viços educacionais, de saúde, segurança e co-

mércio de conveniências de caráter urbano

também está sendo planejada de maneira a

não agredir o meio ambiente. O conjunto irá

oferecer condições para contato direto com a

natureza e a paisagem natural e menor consu-

mo de energia. Para isso, a topografia, vegeta-

ção e drenagem natural serão mantidas enquan-

to for possível, evitando terraplenagem.

CONTATO COM A NATUREZA

CONTATO COM A NATUREZA

CONTATO COM A NATUREZA

CONTATO COM A NATUREZA

CONTATO COM A NATUREZA
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Criada em 1990 pelo cantor e compositor
Gilberto Gil, a Fundação OndAzul realizou di-
versos projetos de educação ambiental e cam-
panhas publicitárias, como Praia Linda - Praia
Limpa e Não Deixe o Mar Morrer na Praia,
com grande repercussão na opinião pública, no
início dos anos 90. A ONG participou de lutas e
mobilizações em defesa da Baía de Todos os
Santos, do Rio São Francisco e da mudança do
traçado da Linha Verde no litoral norte da Bahia.
Entre 1993 e 1996, suas atividades foram sus-
pensas. Um ano depois, foram reativadas.

A ONG atua, prioritariamente, em ações de
preservação, conservação e otimização do uso
sustentável das águas brasileiras e ecossistemas
associados. Mas também investe em projetos
de ecologia urbana, como o de reaproveitamen-
to de garrafas pet, em Vigário Geral, um dos
locais mais pobres do Rio de Janeiro.

Conhecida internacionalmente desde 1993,
quando aconteceu o assassinato de 21 pessoas
por um grupo de policiais militares que dizia
estar fazendo repressão ao tráfico de drogas, a
favela volta aos noticiários como sede de uma
bem-sucedida experiência de reaproveitamen-
to de garrafas pet. Anualmente, 550 mil garra-
fas que poderiam estar entupindo bueiros ou
poluindo margens de rios estão sendo transfor-
madas em cerca de 2.500 móveis.

A metamorfose ocorre na Usina Piloto de

Na favela, móveis feitos com pets

Reciclagem de Resíduos. O objetivo é gerar
oportunidades de emprego e renda e, ao mes-
mo tempo, contribuir para a educação ambi-
ental da comunidade. Segundo Juca Ferreira,
vice-presidente da OndAzul, o projeto é uma
vitrine do que pode ser feito para retirar as
embalagens petda natureza.

Ele explica que a reciclagem deve ser com-
preendida como parte de uma estratégia maior
de reintegração das embalagens no processo pro-
dutivo, com a pesquisa de novas possibilidades
de utilização do material que não se baseiam
unicamente na reciclagem. Outra vantagem é a
conscientização da população sobre o lixo.

O projeto envolve a implantação da Usina
Piloto e a formação de equipes de monitores
e de catadores de resíduos, compostas por
membros da comunidade, através do regime
de mutirão remunerado. Es-
sas equipes irão, futuramen-
te, continuar o processo,
montando uma cooperativa
de produção. A capacitação
é feita na forma de on job
trainning, a partir do  envol-
vimento dos aprendizes nas
atividades rotineiras da usi-
na de reaproveitamento du-
rante um período de dois
meses para cada turma.

Gilberto Gil
reúne os morado-
res: ações contra
a exclusão

O reaproveitamento das garrafas come-
ça com a higienização e o corte da boca. A
seguir, as garrafas são unidas, construindo
blocos cilíndricos a partir dos quais são con-
feccionadas as estruturas dos móveis. De-
pois de unidas por fitas adesivas de alta
resistência, essas estruturas são revestidas
com espuma. Finalmente, o pufe ou poltro-
na recebe um acabamento que pode ser em
tecido ou outro material como emborracha-
do, cânhamo ou vinil.

Os móveis produzidos com as garrafas
coletadas pela equipe de catadores do pro-

jeto são comercializados e o dinheiro é in-
vestido no apoio à criação da cooperativa e
na multiplicação de experiências. Mas a co-
munidade de Vigário Geral pode se benefi-
ciar a custo zero. Para isso, foi estabelecido
um sistema de troca, no qual 185 garrafas
pet equivalem a um móvel. Caso a entrega
seja gradual, o interessado acumula créditos
até alcançar o número de garrafas necessá-
rio. Uma medida da aceitação do projeto é o
crescente número de famílias em Vigário
Geral que possuem em suas residências
móveis fabricados com garrafas.

SISTEMA A CUSTO ZEROSISTEMA A CUSTO ZEROSISTEMA A CUSTO ZEROSISTEMA A CUSTO ZEROSISTEMA A CUSTO ZERO
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É preciso não
perder de vista
que o que te-
mos hoje é um
documento,
legado de um
processo parti-
cipativo e das
boas promessas
do ciclo de
debates da
ONU sobre o
desenvolvi-
mento huma-
no – ciclo
aberto pela
Rio-92.

“
“

A Agenda 21 deveria ser de amplo conhecimento dos candidatos aos
cargos públicos; dos governos estaduais à presidência da Nação, dos
deputados estaduais aos parlamentares do Congresso Nacional.

““
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A elaboração da Agenda 21 Nacional
inaugurou um momento singular e de gran-
de importância para toda a sociedade bra-
sileira. Sem dúvida, o processo de sua fei-
tura é exemplo relevante de prática de
construção coletiva de um novo projeto po-
lítico, social, econômico e ambiental: a sus-
tentabilidade do desenvolvimento huma-
no no Brasil. Na elaboração da Agenda 21
Brasileira, para se ter uma idéia, todos os
segmentos interessados foram mobilizados
em debates públicos em 26 estados; o tex-
to Agenda 21 Brasileira: bases para discus-
são recebeu aproximadamente 6 mil su-
gestões, sendo que seu conteúdo foi alvo
de leitura e reflexão por pelo menos 40
mil pessoas, segundo a CPDS – Comissão
de Política de Desenvolvimento Sustentá-
vel. Mas há que se registrar que, só em
1997, o país iniciou esse trabalho. Portan-
to, se tivesse tomado essa decisão logo
após a Rio-92, hoje já poderia estar em es-
tágio mais avançado, colhendo alguns dos
frutos de sua Agenda 21.

Se quisermos ter uma visão apurada da
Agenda 21 Nacional temos de percebê-la
como um instrumento de duplo caráter (tan-
to o processo como o produto são impor-

tantes) e também de múltiplas funções. As-
sim, ela permitiu agregar propostas de
ações, diretrizes e eixos estratégicos para a
elaboração de programas e políticas públi-
cas, dando voz e responsabilidade a atores
dos vários segmentos sociais. Uma outra
função da Agenda 21 Brasileira é servir de
oportunidade para a conscientização e mo-
bilização de toda a sociedade rumo à trans-
formação dos aspectos estruturadores e per-
versos do atual modelo de desenvolvimen-
to. Sua elaboração e implementação tam-
bém podem contribuir para resgatarmos
valores éticos e uma prática de autêntica
solidariedade no plano social.

Mas é preciso não perder de vista que o
que temos hoje é um documento, legado de
um processo participativo e das boas pro-
messas do ciclo de debates da ONU sobre o
desenvolvimento humano – ciclo aberto pela
Rio-92. A concretização das propostas da
Agenda 21 dependerá, entre outros fatores,
de torná-la instrumento de referência para a
sociedade brasileira, como um todo, e espe-
cialmente para lideranças dos vários segmen-
tos, inclusive nos três níveis de governo e
nas instituições dos poderes legislativos.

Nesse sentido, a Agenda 21 deveria ser

realidade futura
Agenda 21 brasileira: uma

a ser construída

no presente



de amplo conhecimento dos candidatos aos
cargos públicos; dos governos estaduais à
presidência da Nação, dos deputados es-
taduais aos parlamentares do Congresso
Nacional. A Agenda 21 deveria, a nosso
ver, ser referência para a elaboração dos
planos plurianuais (PPAs) de governo, para
as peças orçamentárias da União, estados
e municípios, preferencialmente estabele-
cidos em processos participativos e em
formas de evitar a propagação para o fu-
turo dos erros do passado (notadamente a
sugestão de orçamentos base-zero); para
o estabelecimento de planos diretores de
desenvolvimento ou de ordenação de uso
do território, seja em cidades ou em baci-
as hidrográficas. Superar o “voluntarismo”
da Agenda 21, tornando-a parte da dinâ-
mica do processo decisório, é desafio em
sua implementação.

Importante ressaltar que o setor empre-
sarial deve tomar as diretrizes da Agenda
21 com esse mesmo empenho, mudando a
forma e conteúdo da atividade econômica
e não simplesmente restringindo-se a atin-
gir marcas de ecoeficiência, uma vez que a
Agenda 21 Brasileira aponta também para
mudanças efetivas nos atuais padrões de
produção e consumo. Por outro lado, cabe
à sociedade civil organizada  perseverar para
que valores éticos e processos democráti-
cos sejam concretizados, bem como asse-
gurar que sejam mobilizados meios para o
fortalecimento das organizações do Tercei-
ro Setor nos processos de tomada de deci-
são, implementação e avaliação de políti-
cas e programas públicos.

Para esse fim, precisaremos também de
indicadores que possam apontar, ao cida-

dão leigo ou aos técnicos e dirigentes do
país, se as transformações em nossa socie-
dade estão no rumo da sustentabilidade e
melhoria progressiva das condições de vida.
Um conjunto de indicadores que, sem per-
der a especificidade
do que deva ser avali-
ado, permita uma lei-
tura sistêmica de nos-
sa realidade, com a
devida credibilidade,
certamente dependerá
do empreendimento e
envolvimento de di-
versas organizações.

Finalmente, é pre-
ciso que as autorida-
des públicas coorde-
nem forças para popu-
larizar – sem banalizar – a Agenda 21 brasi-
leira, tornando a idéia de sustentabilidade
tão conhecida e factível a ponto de qual-
quer cidadão, dos quatro cantos do país,
poder facilmente entender sua importância
social e política e cobrar sua implementa-
ção. Acima de tudo, precisamos tornar a
Agenda 21 Brasileira uma realidade a ser
construída no presente, com efeitos no cur-
to, médio e longo prazo, e não enxergá-la
simplesmente como uma promessa de um
futuro distante.

Cabe à sociedade civil organizada perseverar para que valores éticos
e processos democráticos sejam concretizados, e assegurar que sejam
mobilizados meios para o fortalecimento das organizações.

““

RUBENSRUBENSRUBENSRUBENSRUBENS
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(*) Rubens Harry Born é engenheiro civil com especializa-
ção em engenharia ambiental, mestre em saúde pública,
doutor em regimes internacionais ambientais; coordena-
dor-executivo do Vitae Civilis Instituto para o Desenvol-
vimento, Meio Ambiente e Paz (www.vitaecivilis.org.br) e
membro da CPDS – Comissão de Política de Desenvolvi-
mento Sustentável e Agenda 21 Brasileira, representan-
do o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais
para Meio Ambiente e Desenvolvimento.
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Alvo de agressões ao meio ambiente intensi-
ficadas nos anos 40, quando passou a receber
os efluentes químicos de indústrias como a Com-
panhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda
(RJ), o Rio Paraíba do Sul vai ser o primeiro do
Brasil a ter o uso da água cobrado às fábricas e
concessionárias de abastecimento urbano.

Com a inovação, que tem início programado
para novembro, o rio passará a dispor de nova
fonte de recursos para o financiamento de proje-
tos de recuperação ambiental. Nos primeiros 12
meses, a arrecadação deve chegar a R$ 14 mi-
lhões, espera o Comitê para Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap).

A cobrança, nos moldes da adotada na Fran-
ça desde 1964, é prevista pela Lei Federal 9.433/
97, que define as águas fluviais como bem eco-
nômico. A Lei das Águas, como é conhecida, de-

termina que a receita decorrente do uso racional
dos rios seja investida em favor do meio ambien-
te na bacia hidrográfica em que foi gerada.

O sistema de pagamentos, proposto pelo Cei-
vap, responsável pela gestão participativa dos
recursos hídricos do Paraíba e dos seus afluen-
tes, foi aprovado em março pelo Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos (CNRH), do Minis-
tério do Meio Ambiente. A cobrança será feita
pela Agência Nacional de Águas (ANA), autar-
quia federal criada em 2000.

A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul
abrange 55,5 quilômetros quadrados de uma
das regiões mais urbanizadas e industrializa-
das do país, nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, no Sudeste. Mais de
cinco milhões de pessoas vivem nos 180 mu-
nicípios espalhados na bacia, que abastece sete

A partir de agora, empresas e concessionárias de
abastecimento pagarão pelo uso dos recursos hídricos.
Quem poluir, pagará mais caro. Novo sistema
começará pela bacia do Rio Paraíba do Sul
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sistemas urbanos e rurais. Um instru-
mento fundamental foi assegurado
com a aprovação, em 1998, da Lei dos
Crimes Ambientais, que responsabili-
za empresas e cidadãos pelas ativida-
des lesivas ao meio ambiente e per-
mite cobrar pela preservação de bens
cruciais como a água. “É o suporte
jurídico de que o país precisava, para
fazer cumprir as resoluções do Con-
selho Nacional do Meio Ambiente e
defender o processo de desenvolvi-
mento sustentável.”

de a Rio-92. “São exemplos do pro-
gresso que conseguimos alcançar em
uma década de importantes avanços
em direção ao desenvolvimento sus-
tentável. Não podemos subestimar
o trabalho dos últimos dez anos”,
afirma Carvalho.

Segundo o ministro, embora seja
cedo para avaliar os resultados, é con-
senso que, sem o suporte de uma es-
trutura regulatória moderna, não será
possível implementar as metas de
conservação e preservação dos ecos-

Muito a comemorar
Mesmo com um
longo caminho
pela frente
para se tornar

econômica, social e
ambientalmente sustentável, o

Brasil já tem muito a comemorar. A
criação da Agência Nacional de Águas
(ANA) e de instrumentos econômi-
cos de gestão ambiental, como os
Comitês de Gestão das Bacias Hidro-
gráficas, fazem parte das medidas
que vêm sendo implementadas des-

Começa a
cobrança

da água
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mil indústrias e fornece também parte da água
utilizada na Região Metropolitana do Rio, com
dez milhões de habitantes.

Segunda maior concentração urbana do país,
o Grande Rio recebe água do Paraíba trans-
posta pela Elevatória de Santa Cecília, em Bar-
ra do Piraí (RJ), para a vertente atlântica da
Serra do Mar. A região metropolitana também
usa água de outro rio da bacia, o Piraí. No to-
tal, são 180 metros cúbicos de água fornecidos
por segundo ao Grande Rio.

A indução ao uso racional da água, com a
redução do desperdício e da poluição, é outro
objetivo da cobrança, que teve os critérios e
valores estabelecidos pelo Ceivap em dezem-
bro de 2001, após debates com representantes
de todos os segmentos que utilizam os recursos
hídricos da bacia. Para cada metro cúbico de
água captada, as indústrias e concessionárias de
abastecimento de água vão pagar R$ 0,008, se
ela for consumida ou devolvida limpa à bacia, e
R$ 0,028, se voltar poluída.

“Pagará mais quem poluir mais”, destaca o
secretário-executivo do Ceivap, Edilson de Pau-
la Andrade. Aos usuários caberá declarar à ANA
o volume captado e o tratamento pós-uso, in-
formações que serão fiscalizadas pela agência e

pelos órgãos estaduais de controle ambiental.
Embora a legislação também permita a co-

brança da água utilizada na agropecuária, na mi-
neração e na geração de energia, as empresas
desses ramos econômicos só pagarão no futuro,
depois que os critérios de uso e os valores forem
estabelecidos pelo Ceivap. No caso das ativida-
des rurais, explica o coordenador do escritório
técnico do Ceivap, Cláudio Serricchio, o valor
cobrado deverá ser bem inferior ao estipulado
para as indústrias e concessionárias de abasteci-
mento de água, a fim de que o impacto sobre os
custos dos produtores agrícolas não supere 1%.

Para iniciar a cobrança, a ANA e o Ceivap
estão empenhados na formulação do plano de
uso e conservação dos recursos hídricos e na
constituição da Agência de Águas da Bacia do
Paraíba do Sul, que executará as ações de recu-
peração e desenvolvimento sustentável na área
da bacia, incluído o apoio à administração do
sistema de pagamentos da água. O plano de
recursos hídricos para o período de 2003 a 2007
está sendo elaborado pelo Laboratório de Hi-
drologia da Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia (Coppe) da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com
base nos programas de investimentos ambien-
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Para cada me-
tro cúbico de
água captada,

as indústrias e
concessionárias
de abasteci-

mento de água
vão pagar R$
0,008, se ela for

consumida ou
devolvida lim-
pa à bacia, e

R$ 0,028, se
voltar poluída.
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tais na bacia, que contam com recursos fede-
rais, estaduais e municipais.

Os investimentos em meio ambiente na ba-
cia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul totaliza-
ram R$ 48,6 milhões em 2001, de acordo com o
Ceivap. Quase 80% saíram do Programa de Des-
poluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) da
ANA, que conjuga recursos federais e estaduais,
e foram destinados a obras para coleta e trata-
mento de esgotos em municípios como Pinda-
monhangaba (SP) e Volta Redonda.

A outra parte dos recursos saiu do Orça-
mento da União, em atendimento a emendas
de parlamentares do Rio de Janeiro. Essas ver-
bas, somadas a contrapartidas estaduais e mu-
nicipais, estão custeando obras de saneamento
em municípios fluminenses como Resende e
Campos dos Goitacazes.

A recuperação global da bacia do Paraíba do
Sul requer, porém, investimentos estimados em
R$ 2,6 bilhões, ao longo de 20 anos, já que os
danos ao meio ambiente se avolumaram em pro-
porção direta ao crescimento urbano da região.
A industrialização, a partir da década de 40, pro-

O Ceivap, criado pelo Decreto Federal 1.842/
96, é exemplo dessa nova concepção de gestão
das águas no Brasil. O comitê é formado por 60
membros – três federais, representando os mi-
nistérios do Meio Ambiente, das Minas e Ener-
gia e do Planejamento e 19 de cada um dos três
estados abrangidos pela bacia. Essas três repre-
sentações reúnem representantes dos governos
estaduais, prefeituras, empresas, entidades da so-
ciedade civil e usuários.

O presidente do comitê, Eduardo Meohas,
prefeito de Resende (RJ), testemunha o aumen-
to do interesse pelo equacionamento de ques-
tões ligadas ao meio ambiente da região. “Vejo
com alegria a atitude de algumas indústrias, que
estão se conscientizando e instalando equipa-
mentos em suas dependências para diminuir a
poluição na bacia do Paraíba”, diz ele.

O maior investimento privado para a recupe-
ração ambiental na bacia do Paraíba do Sul vem
sendo feito pela Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, que por mais de cinco décadas foi a principal
poluidora do rio. Depois de ter se comprometido
com a Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente (Feema) do Rio de Janeiro, em 2000, a

pôr em prática 130 ações de controle ambiental,
a CSN contabiliza gastos de R$ 60 milhões para a
contenção da poluição hídrica.

“Isso fez com que nossa contribuição para a
poluição do Paraíba do Sul passasse a ser míni-
ma”, garante o gerente-geral de meio ambiente
da empresa, Luiz Cláudio Ferreira Castro. Se-
gundo ele, a maior poluição do rio, atualmente,
decorre do despejo de esgotos sem tratamento.

Com 1,1 mil quilômetros, o Paraíba do Sul
tem importância para os brasileiros desde o sé-
culo 18, quando serviu de caminho natural para
a busca de ouro. No século 19, a economia pré-
industrial no trecho paulista e em parte do flu-
minense teve seu auge, com o ciclo do café. O
rio nasce no Parque Nacional da Serra da Bocai-
na, a 1,8 mil metros de altitude, no município
de Areias (SP), com o nome de Paraitinga.

A ele se junta o Rio Paraibuna, formando o
que passa a ser chamado de Paraíba do Sul. Seu
vale, entre as serras do Mar e Mantiqueira, se
estende pelo interior do Rio de Janeiro e demar-
ca parte da divisa do estado com Minas Gerais. O
rio deságua em delta na localidade de Atafona,
no município fluminense de São João da Barra.

vocou acelerada e desordenada ocupação urba-
na do Vale do Paraíba. Nas últimas seis déca-
das, o rio e vários de seus afluentes foram agre-
didos pelos despejos de esgotos in natura e de
efluentes industriais sem tratamento, pelo cho-
rume dos lixões, pela destruição de matas cilia-
res, pela erosão do solo, pela extração indiscri-
minada de areia e pelo uso de defensivos quí-
micos na agricultura.

O Rio de Janeiro, onde estão 37,7% da área
de drenagem da bacia do Paraíba do Sul, de-
manda R$ 1,4 milhão desses investimentos de
longo prazo, ficando o restante dividido entre
São Paulo e Minas Gerais. Cada estado conta
com plano de investimentos elaborado com re-
cursos do Ministério do Planejamento, financia-
do pelo Banco Mundial (Bird), destinado à for-
mulação de programa global de ações para a
despoluição do rio. Esse modelo de gestão, que
unifica esforços do governo federal e dos esta-
dos, assim como das prefeituras e entidades da
sociedade civil, se baseia nos princípios da Lei
Federal 9.433/97, que criou a Política Nacional
de Recursos Hídricos.

Um moderno conceito de gestão
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O Comitê para
Integração
da Bacia do
Paraíba do Sul
é formado por
60 membros,
com represen-
tantes dos
governos fede-
ral estaduais,
prefeituras,
empresas,
entidades da
sociedade civil
e usuários.



No trecho paulista, conhecido como
Médio Vale do Paraíba, uma das
regiões mais industrializadas e urba-
nizadas de São Paulo, o rio recebe
efluentes químicos e despejos de
esgotos. Com 35 municípios, a re-
gião teve crescimento econômico e
urbano vertiginoso nas últimas cin-
co décadas. Em 1950, a população
urbana da região totalizava 202.980
habitantes (45% da população total,
de 449.722 pessoas). Pelo Censo de
2000, a área urbana conta com
1.631.994 habitantes (91,4% da po-
pulação total, de 1.765.778). O cres-
cimento populacional acompanhou
o boom industrial da região: de 751
indústrias em 1960, o parque fabril
passou a cerca de quatro mil na
década de 90.

O trecho fluminense entre a barra-
gem da Represa do Funil, na divisa
com São Paulo, e a Elevatória de
Santa Cecília, em Barra do Piraí, tem
no abastecimento público o princi-

pal uso das águas, incluída a capta-
ção destinada ao consumo humano
na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, que concentra 10 milhões
dos 12,8 milhões de habitantes do
estado. Com o maior parque indus-
trial da bacia no Rio de Janeiro, esta
parte do Paraíba tem seus pontos
mais críticos a jusante dos municípi-
os de Barra Mansa e Volta Redonda,
onde está a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). A poluição industrial
se manifesta pela concentração de
fenóis, cianetos e metais pesados. Os
índices de poluição têm sido reduzi-
dos, nos últimos anos, devido a con-
troles adotados pela CSN e por ou-
tras indústrias.

Entre a Elevatória de Santa Cecília e
o município de Carmo, o Paraíba
do Sul tem baixa vazão durante
grande parte do ano. Este fenôme-
no exige políticas de controle ambi-
ental para proteger o rio do lança-
mento de cargas poluentes. As fon-
tes de poluição em grande parte do

trecho estão quase restritas aos des-
pejos de esgotos domésticos de
pequenas cidades, como Barra do
Piraí, Vassouras e Paraíba do Sul.
Mas, após a confluência com os
rios Piabanha e Paraibuna, em Três
Rios, no Paraíba o aumento acen-
tuado da vazão é acompanhado
pelo da poluição, pois o rio recebe
todos os despejos domésticos e
industriais da cidade e das vizinhas
Petrópolis e Teresópolis.

Ao longo do trecho entre Carmo e
a foz, em Atafona, no município de
São João da Barra, predominam as
atividades agropecuárias, que tam-
bém são dominantes ao redor da
maioria dos principais afluentes
desta parte - os rios Pomba e Mu-
riaé, que fazem parte de sub-bacias
em Minas Gerais, e o Dois Rios.
Por este, procedente de seu aflu-
ente Grande, o Paraíba recebe
toda a carga de poluição industrial
e doméstica do município de Nova
Friburgo. Embora seja grande a
poluição orgânica neste trecho, a
qualidade de suas águas é conside-
rada satisfatória.
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Famílias de pequenos agricultores serão pro-
tagonistas, a partir deste ano, do primeiro grande
programa de recuperação de áreas degradadas
do país – o Pronaf Florestal, nome como ficou
conhecido o Programa Nacional de Incentivo à
Silvicultura e Sistemas Agroflorestais para a

Agricultura Familiar, criado em parceria entre o
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O
trabalho começará pela Mata Atlântica, o rico e
diversificado bioma que cobria a costa brasilei-
ra do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do
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Famílias de agricultores terão renda garantida e
aprenderão práticas de silvicultura e sistemas
florestais. Dez mil serão beneficiadas em 2002.
No próximo ano, será o dobro. Programa começa a
funcionar em áreas degradadas da Mata Atlântica

Família de
agricultores do

Sul: recursos
para replantio
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A proposta é

mudar o perfil
da recuperação
de áreas degra-
dadas, estimu-

lando o reflo-
restamento com
fins comerciais

e o uso múltiplo
da pequena
propriedade

rural, com  ge-
ração de renda
e emprego.



Sul, hoje reduzido a apenas 7% da área origi-
nal. Nos próximos cinco anos, R$ 600 milhões
serão aplicados no programa.

O Pronaf Florestal investe na difusão de
tecnologias de silvicultura e de sistemas agro-
florestais, com o apoio do Fundo Nacional do
Meio Ambiente (FNMA) e do Programa Nacio-
nal de Florestas (PNF). A proposta é mudar o
perfil das ações de recuperação de áreas de-
gradadas, estimulando o reflorestamento com
fins comerciais e o uso múltiplo da pequena
propriedade rural por meio de ações que re-
sultem na geração de renda e emprego.

Os agricultores terão serviços específicos
de assistência técnica e serão treinados para a
prática da silvicultura e sistemas florestais,
durante a implantação do projeto. Na etapa
de assistência técnica, serão analisadas as con-
dições gerais da propriedade, observando as
questões referentes ao meio ambiente, à con-
servação dos recursos naturais e à recupera-
ção do solo e da água.

Para promover o reflorestamento, o pro-
grama oferece condições especiais de crédito
aos pequenos agricultores, que poderão rece-
ber até R$ 6 mil, a juros de 4% ao ano, prazo
de amortização em 12 anos, e carência de oito
anos, ou seis meses após o primeiro corte.
Quem pagar em dia terá direito a bônus espe-

ciais de 25% sobre os juros.
Dez mil agricultores serão beneficiados

pelo Pronaf Florestal, ainda em 2002. Nos anos
seguintes, o número dobrará, atingindo 20 mil
famílias, que terão asseguradas ocupação e
renda. “Todos aprenderão práticas de silvicul-
tura e sistemas florestais”, adianta o ministro
do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho. Ele
considera o programa como o principal ins-
trumento econômico, até agora, voltado para
o desenvolvimento sustentável.

“Com esse crédito específico, fomentare-
mos o reflorestamento da Mata Atlântica e ain-

Agricultura sustentável
que esses objetivos sejam alcançados, está a
implantação de um conjunto de indicadores
de sustentabilidade para a agricultura. A pro-
posta, de acordo com o documento, é reali-
zar o monitoramento comparativo de dife-
rentes categorias de sistemas produtivos e
estimular o gerenciamento ambiental de uni-
dades de produção agrícola.

Outra meta importante é construir sis-
temas de informação que permitam mos-
trar as reais condições de saúde da popu-
lação rural, para que se possam criar con-
dições para a prevenção e o tratamento. A
capacitação dos profissionais de saúde da
rede pública também deverá ser estimula-
da, para que funcione em sintonia com a
realidade do trabalho rural.

Na etapa de discussões e le-
vantamento de sugestões
para a Agenda 21 Brasileira,
as organizações não-gover-
namentais apresentaram

propostas de fortalecimento da agricul-
tura familiar e de valorização dos processos
locais de desenvolvimento. As ONGs defen-
deram também que fosse valorizada a parti-
cipação da mulher trabalhadora rural no pro-
cesso produtivo e social e que fosse garanti-
do, a elas, o acesso ao crédito.

As propostas fazem parte dos objetivos
11 e 12 da Agenda 21 Brasileira, que tratam
do desenvolvimento sustentável do Brasil
rural e da promoção da agricultura sustentá-
vel. Entre as recomendações da Agenda para
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GRUPO AGRUPO AGRUPO AGRUPO AGRUPO A
Assentados do
Programa de
Reforma Agrária
não-beneficiados
pelo Programa de
Crédito Especial
para Reforma
Agrária (Procera).

LINHAS DE CRÉDITOLINHAS DE CRÉDITOLINHAS DE CRÉDITOLINHAS DE CRÉDITOLINHAS DE CRÉDITO
O Pronaf tem quatro faixas diferentes de beneficiários

GRUPO BGRUPO BGRUPO BGRUPO BGRUPO B
Produtores
com renda
anual de
R$ 1.500.

GRUPO CGRUPO CGRUPO CGRUPO CGRUPO C
Produtores
com renda
bruta de
R$ 8 mil
ao ano.

GRUPO DGRUPO DGRUPO DGRUPO DGRUPO D
Produtores
com
R$ 27.500
de renda
anual.
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da apoiaremos a conversão dos pequenos pro-
dutores para a agricultura orgânica”, anuncia
o gerente de planejamento do programa, Alu-
ízio Lopes. São considerados beneficiários do
Pronaf Florestal os pequenos agricultores de
economia familiar, proprietários, meeiros, pos-
seiros, parceiros ou arrendatários de até qua-
tro módulos fiscais.

Os beneficiários devem morar no imóvel ou
em vilas próximas, usar mão-de-obra eventual
e ter até dois empregados permanentes. Eles
receberão mudas de espécies vegetais apropri-
adas, recursos do Fundo Nacional do Meio Am-
biente e do Programa Bolsa Verde. Também
podem ser beneficiados pelo programa os pes-
cadores artesanais, extrativistas e aqüicultores

(criadores de rãs, mexilhões, peixes, etc.)
Os serviços serão contratados inicialmente

por meio de edital específico do Fundo Nacio-
nal do Meio Ambiente (FNMA), aberto a ONGs
e empresas públicas estaduais e municipais, com
parcerias de universidades, fundações, associ-
ações, cooperativas de agricultores e empresas
do setor florestal. Entre as ações previstas pelo
Pronaf Florestal está a instalação de fossas sép-
ticas nos estabelecimentos. O objetivo é me-
lhorar a qualidade de vida da população, bem
como preservar o meio ambiente. A constru-
ção estará sob a responsabilidade do Ministé-
rio do Meio Ambiente.

Terão direito a obter os recursos do Pronaf
Florestal agricultores familiares enquadrados nos
grupos C e D do Pronaf (leia quadro), incluin-
do proprietários, posseiros, arrendatários ou par-
ceiros, que tenham pelo menos 80% da renda
familiar oriunda da exploração agropecuária e
não-agropecuária do estabelecimento. Até 40%
do valor do crédito para fase de implantação e
plantio poderão ser liberados no primeiro ano.
Os juros são de 4% ao ano, com bônus de adim-
plência de 25% para cada parcela paga em dia.
Os agentes financeiros são o Banco do Brasil e
o Banco do Nordeste.

São considerados também beneficiários os
pescadores artesanais, extrativistas e aqüicul-
tores com até dois hectares de lâmina d’água
ou tanques-redes de até 500 metros cúbicos.
Pretende-se recuperar áreas de preservação am-
biental e estimular o reflorestamento com fins
comerciais, visando a geração de emprego e o
incremento da renda familiar por meio do uso
múltiplo da pequena propriedade rural.

Preparar a população do Brasil rural para o
desenvolvimento dentro dos conceitos da
sustentabilidade é um dos desafios propos-
tos pela Agenda 21 Brasileira. Ponto de
consenso entre os mais de 40 mil represen-
tantes da sociedade civil, do empresariado
e dos governos municipais, estaduais e
federal que discutiram o documento por
cinco anos, o objetivo 11 da Agenda é claro
ao apontar o potencial de desenvolvimento
sustentável do Brasil rural como um pode-
roso instrumento de redução da dívida soci-
al. O documento aposta na exploração não-
predatória dos recursos naturais do país
como meio de impulsionar a economia
nacional e reduzir o êxodo rural.

DÍVIDA SOCIALDÍVIDA SOCIALDÍVIDA SOCIALDÍVIDA SOCIALDÍVIDA SOCIAL
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Proprietários,
posseiros,
arrendatários
ou parceiros.

Agricultores
familiares dos
grupos C ou D do
Pronaf, situados
em áreas da Mata
Atlântica definidas
como prioritárias

QUEM É CONSIDERADOQUEM É CONSIDERADOQUEM É CONSIDERADOQUEM É CONSIDERADOQUEM É CONSIDERADO
AGRICULTOR FAMIL IARAGRICULTOR FAMIL IARAGRICULTOR FAMIL IARAGRICULTOR FAMIL IARAGRICULTOR FAMIL IAR

Renda bruta
anual de até
R$ 30 mil,
excluídas as
aposentadorias

Utiliza o traba-
lho familiar;
pode ter até dois
empregados
permanentes e
ajuda eventual
de terceiros.

Pelo menos
80% da renda
deve ser oriunda
da exploração
agropecuária
e não agrope-
cuária do esta-
belecimento.

Área de até quatro
módulos fiscais.

Residentes
na propriedade,
aglomerado
urbano ou
rural próximo.

QUEM PODEQUEM PODEQUEM PODEQUEM PODEQUEM PODE
PARTICIPARPARTICIPARPARTICIPARPARTICIPARPARTICIPAR
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O Pronaf Florestal faz parte do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf-Planta Brasil), programa do Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
que investiu R$ 4,1 bilhões no Plano de Safra
2001/2002. Com cerca de 1,6 milhão de con-
tratos  somente no período de 2000/2001, que
teve R$ 4,13 bilhões de recursos, o Pronaf
dispõe de linhas de financiamento para cus-
teio e investimento, mas não se limita à apli-
cação de crédito. O programa oferece for-
mação e capacitação do agricultor familiar,
além de apoio à infra-estrutura nos municí-
pios que tenham base nesse tipo de agricul-
tura, por meio de convênios.

“O programa cuida, simultaneamente, do
manejo ambiental, da sanidade animal e da
capacitação e organização do produtor”, ex-
plica o presidente da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (Emater) do
Paraná, Rubens Ernesto Niederheitmann. Os
técnicos da Emater paranaense trabalharam
com essa preocupação em 85% dos 108.524
contratos firmados em 2002, elaborados em

parcerias das federações da agricultura pa-
tronal e dos trabalhadores.

Um dos pioneiros na adoção das práticas
de silvicultura e sistemas agroflorestais defen-
didas pelo Pronaf Florestal, o Paraná come-
mora os resultados do investimento na agri-
cultura familiar. Entre 1996 e 2000, o índice
de inadimplência dos agricultores paranaen-
ses não passou de 0,3%, quando a média na-
cional foi de 1,78%.

No Rio Grande do Sul, o trabalho de apoio
ao desenvolvimento da agricultura familiar
também foi bem-sucedido. Dos R$ 4,2 bilhões
liberados pelo Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA) no ano passado para o Pro-
naf, o estado executou pouco mais de 52%
dos contratos, entregando aos produtores gaú-
chos 250 mil cartas de aptidão. O presidente
da Emater-RS, Lino de David, espera aumen-
tar os investimentos, este ano. Mas reivindica:
“Se quiserem ampliar os cuidados com a or-
ganização comunitária e assegurar o êxito nas
ações ambientais, é preciso que reconheçam
a extensão rural como prioridade”.

AÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DO
GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO
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O objetivo 11
da Agenda é

claro ao apon-
tar o potencial
de desenvolvi-

mento sustentá-
vel do Brasil
rural como um

poderoso ins-
trumento de
redução da

dívida social.
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Cana-de-açúcar, soja, laranja, café, milho,
e a produção de aves, bovinos e suínos – os
chamados gigantes do setor do agronegócio –
estão entre os maiores consumidores de re-
cursos naturais dos ecossistemas Sul e Sudes-
te do Brasil. Práticas agrícolas associadas às
condições climáticas são a principal fonte de
erosão e degradação do solo no país e estão
entre os alvos das ações recomendadas pela
Agenda 21 dentro do objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável do Brasil rural.

A preocupação da Agenda 21 encontra eco
no grande volume de recursos que são des-
perdiçados por conta da degradação do meio
ambiente. O Pronaf estima em US$ 5,9 bilhões
(ou 1,4% do Produto Interno Bruto) o volume
de perdas ambientais associadas ao recurso
solo para uso agrícola e florestal. Pior: manti-
do esse desequilíbrio, aumenta a ameaça de
desertificação. Ao apostar no treinamento da
agricultura familiar para o desenvolvimento de
práticas não-predatórias, o Pronaf tem a ex-
pectativa de reverter esse quadro.

A agricultura familiar tem R$ 4,1 bilhões
para o plantio da safra de 2001/2002. Com
esses  recursos, serão atendidas 1,3 milhão

de famílias. O Plano de Safra determina o
investimento na produção orgânica e na for-
mação profissional dos jovens da área rural.
Os agricultores também poderão desenvol-
ver a olericultura, a pecuária de leite e a fru-
ticultura. As mulheres agricultoras são con-
templadas com 30% dos recursos destinados
ao crédito rural.

Com esse apoio, as mulheres da área agrí-
cola conseguem uma renda mensal em torno
de R$ 450, obtida com a comercialização de
ovos, frango caipira, queijos, pães, doces, hor-
taliças, frutas e legumes. É o caso de Fátima do
Sul. Localizado a 237 km de Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, o município tornou-se
referência nacional, através de um modelo de
diversificação de atividades que melhora a renda
de 650 famílias de agricultores, com atividades
como pecuária de leite, plantação de milho,
soja, arroz, hortaliças e algodão.

“O programa deve servir de modelo para
outros municípios”, afirma o secretário-exe-
cutivo estadual do Pronaf, Carlos Gonçalves.
A produção é comercializada na Feira do Pro-
dutor, instalada com recursos do Pronaf, que
investiu R$ 60 mil no local.

Risco de virar desertoR E N D AR E N D AR E N D AR E N D AR E N D A

Fátima do Sul
tornou-se refe-

rência nacio-
nal com um
modelo de di-

versificação de
atividades que
melhora a ren-

da de 650
famílias,com
pecuária de

leite, plantação
de milho, soja,
arroz, hortali-

ças e algodão.
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Ao mesmo tempo em que cria o Pronaf
Florestal, o Brasil comemora a soma, nos
últimos oito anos, de mais quatro milhões
de hectares ao total de 15,2 milhões de hec-
tares de áreas protegidas que havia no co-
meço da década de 90. Os números não
param aí. Mais 11,2 milhões de hectares de
áreas protegidas serão criadas até o final
do ano, dobrando, assim, a extensão de áre-
as protegidas que existiam até 1990.

“É um salto surpreendente. Nossa prio-
ridade não poderia ser outra. A terra gera
riquezas que representam a sobrevivência
humana”, comemora o presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), Rômulo Barreto Mello. Pre-
servar essas áreas, na avaliação de Mello,
significa assegurar benefícios econômicos
e sociais imensuráveis para a população bra-
sileira. Não é uma mera conclusão banal. O
presidente do Ibama lembra que tão incal-

culáveis quanto esses benefícios são os pre-
juízos que o país acumulou ao longo de
décadas e mais décadas de uso predatório
dos recursos naturais.

Salto surpreendente

Sob o lema Aprendendo com a
realidade, a Casa Familiar Rural
(CFR), uma experiência presente em
cinco continentes e 30 países, dá
acesso à profissionalização do jo-
vem produtor. Atualmente, as 83
casas familiares do Pronaf represen-
tam 250 mil pessoas envolvidas di-
reta ou indiretamente. Reagrupando
de 60 a 80 jovens (de 14 a mais de
25 anos), cada uma envolve três mil
pessoas. Com as novas unidades,
deverão ser beneficiadas 952 mil
pessoas. Cada jovem mobiliza a sua
família e dez famílias vizinhas, en-
volvendo 40 pessoas.

Criada em 1937, na França, por
iniciativa de um grupo de famílias
que adotou o método – denomina-
do pedagogia da alternância – esse
projeto forma futuros empreende-
dores rurais. Integrada ao Pronaf

em 1998, a Casa Familiar Rural pro-
porciona formação profissional e
educação aos filhos dos produtores.
Jovens acima de 14 anos com 4ª
série, 1º ou 2º grau nos três anos
de curso recebem um diploma de
formação profissional e o 1º grau,
para os que não têm.

A fase pioneira ocorreu em 1987,
nos municípios de Barracão e Santo
Antônio do Sudoeste, no Paraná. Em
1991, o programa chegou a Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e a ou-
tros estados. Setenta e cinco jovens,
filhos de pequenos agricultores de
Ituporanga (SC), são os beneficiários
da primeira das cinco casas familia-
res construídas às margens da rodo-
via SC-302, em parceria com os mu-
nicípios, a um custo de R$ 180 mil.
Outras casas surgirão nas regiões
Oeste do estado (Seara), Sul (Arma-

zém), Planalto Norte (Major Vieira) e
Extremo Oeste (São José do Cedro).

Mais de 250 associações se pre-
param para criar CFRs. Duas Casas
Familiares do Mar já funcionam nos
municípios catarinenses de São Fran-
cisco do Sul (a mais antiga) e Lagu-
na, que abriu recentemente o plano
de formação, a partir da realidade
das famílias pesqueiras.

A produção nacional de pescado
encontra-se atualmente estabilizada
em torno de 700 mil toneladas, com
cerca de 500 mil toneladas de ori-
gem marinha e 200 mil vindos de
águas continentais. A Bacia Amazô-
nica participa com 60% desse total.
O movimento financeiro é superior
a US$ 1 bilhão por ano. Em associa-
ções ou cooperativas, os jovens in-
gressam na comercialização do pes-
cado. Os resultados sociais mostram
a solidariedade e uma sensível me-
lhoria nas relações com as famílias,
amigos e a comunidade.

CASA FAMILIAR TREINA JOVENSCASA FAMILIAR TREINA JOVENSCASA FAMILIAR TREINA JOVENSCASA FAMILIAR TREINA JOVENSCASA FAMILIAR TREINA JOVENS
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Instituições de pesquisa, governos, produtores
e comunidade do Sul do país se unem na
busca de soluções para a degradação
ambiental provocada por dejetos de suínos

O produtor Valdeci Vito, de Concórdia, no
oeste de Santa Catarina, é um homem preocu-
pado com a poluição ambiental causada por
dejetos de suínos e acredita que a união dos
produtores rurais pode levar a uma solução para
o problema. O detalhe é que Vito tem um avi-
ário e não trabalha com suínos. Mas, para ele,
todos têm que se preocupar. “Na suinocultura,
essa questão é mais urgente, eles estão tentan-
do resolver o problema dos dejetos. Tem de
estar todo mundo junto nessa questão, senão
vai acabar saindo caro”, afirma.

A 800 quilômetros dali, em Guarapuava, re-
gião central do Paraná, o proprietário de uma
granja com 1.200 matrizes de suínos vinha en-

frentando problemas muito sérios com a polui-
ção gerada pelos dejetos dos animais, a come-
çar pelo assoreamento da lagoa da proprieda-
de. Ele buscou ajuda e, com muito pouco, re-
solveu a maior parte dos problemas. “O colega
precisava apenas de orientação. Foi só resol-
ver a questão hidráulica, ajeitar o telhado dos
barracões e consertar canaletas de esterco, para
eliminar até 80% dos dejetos produzidos pelos
animais”, conta Romeu Carlos Royer, produtor
em Marechal Cândido Rondon, no oeste para-
naense, e presidente da Associação Paranaen-
se de Suinocultura (APS).

Embora em regiões e atividades diferen-
tes, Valdeci Vito, Romeu Royer e o produtor

 Criação de
suínos no Sul é a

maior do país
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de Guarapuava têm algo em comum: a parti-
cipação em cursos, palestras e debates desti-
nados a sensibilizar suinocultores para uma
questão que começa a tomar proporções as-
sustadoras no país: a degradação do ambiente
provocada por dejetos de suínos. Com um re -
banho de 36 milhões de animais distribuídos
em cerca de dois milhões de propriedades
rurais, a suinocultura brasileira é um dos al-
vos do Programa Nacional do Meio Ambiente
(PNMA II) do Ministério do Meio Ambiente.

Com financiamento do Banco Mundial, o
programa propõe a implantação de um novo
modelo de gestão ambiental para as proprie-
dades brasileiras produtoras de suínos. O mo-
delo traz, na essência, o controle da degrada-
ção ambiental decorr ente da suinocultura, pro-
jeto que começou a ser implantado em abril
deste ano em propriedades do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, e tem provoca-
do  uma série de r euniões de produtore s, visi -
tas técnicas, cursos e debates que estão sen-
do realizados na r egião.

Nenhuma intervenção estrutural chegou
a ser efetivada por enquanto nessas proprie-
dades, mas o que se percebe é que o assun-
to, hoje, faz parte das pr eocupações diárias
dos pr odutor es. Isso, sem dúvida, favorece a
implantação do pr ojeto, que pr evê o estudo

caso a caso e a utilização de tecnologias de
controle da degradação ambiental acessíveis
a cada pr odutor.

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catari-
na respondem por 47% do r ebanho de suínos
do país. E a maioria absoluta (80%) da ativi-
dade na r egião Sul é exercida em pequenas
propriedades rurais, de economia familiar.
“Tecnologia existe, o que se busca são alter-
nativas acessíveis ao pr odutor. A idéia é apoi-
ar pequenos ou médios pr odutores, que não
têm condição financeira para buscar uma so-
lução isoladamente”, explica Maricy Marino,
coordenadora do módulo Gestão de Ativos Am-
bientais, do PNMA II.

Cada estado brasileiro escolheu uma prio-
ridade para atuar dentro do PNMA II, explica
Maricy. No Sul, os três estados decidiram tra-
balhar com a suinocultura, partindo das mes-
mas linhas gerais de contr ole e r edução da
contaminação provocada por dejetos e exe-
cutando o projeto de acordo com a especifici-
dade de cada r egião.

Coordenado pelas secr etarias estaduais de
Meio Ambiente, com um leque de parceiros que
envolve instituições ambientais, de pesquisa,
universidades, empr esas estaduais de extensão
rural, Embrapa, pr efeituras e sindicatos e associ-
ações de pr odutor es, o pr ojeto está sendo exe-
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Atenção aos pequenos

sociais de maior poder de r edistribuição de
renda e ao equilíbrio dos ecossistemas de
cada r egião. Com isso, pr ojetos como o da
suinocultura no Sul do país e outros desse
nível, que trazem benefícios para os peque-
nos pr odutor es, terão suporte para se trans-
formar em ações bem-sucedidas.

O documento também alerta que um
dos desafios maiores da Agenda 21 é a con-
cepção e implementação de políticas pú-
blicas capazes de assegurar competitivida-
de às micro, pequenas e médias empr esas
brasileiras. Um passo importante já foi dado,
com a simplificação do sistema tributário e
a redução da carga de impostos, no siste-
ma conhecido como Simples.

CONTROLECONTROLECONTROLECONTROLECONTROLE

O modelo traz,
na essência, o
contr ole da de-
gradação am-
biental decor-
rente da suino-
cultura, pr ojeto
que começou a
ser implantado
em abril deste
ano em pr oprie-
dades do Para-
ná, Santa Ca-
tarina e Rio
Grande do Sul.

A Agenda 21 Brasileira traz
uma recomendação especial
aos bancos de desenvolvi-
mento. É indispensável, se-

gundo o documento, que agen-
tes financeiros como o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), o Banco da Amazônia (Basa), o Banco
do Nordeste (BNB), a Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) e o Banco do Brasil (BB) adotem
sistematicamente os objetivos da Agenda 21
e observem as dimensões social e ambiental
nela contidas ao definir os critérios de seus
financiamentos e incentivos. A idéia é permi-
tir o acesso aos financiamentos e incentivos
de projetos que melhor atendam a políticas
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cutado em bacias hidr ográficas pr eviamente se-
lecionadas em cada estado. O objetivo, explica
Maricy, é buscar soluções de acordo com a situ-
ação de cada propriedade. Uma vez testadas e
validadas, essas soluções poderão ser aplicáveis
ao restante dos pr odutores de suínos do país.

Para este primeiro ano de execução, o PNMA
II está destinando ao projeto de controle da
degradação ambiental decorr ente da suinocul-

tura US$ 1,5 milhão para cada um dos três es-
tados. Se ao final do ano os resultados forem
aprovados, poderão ser destinados outros
US$ 7 milhões para o Paraná, US$ 4 milhões
para Santa Catarina e US$ 4 milhões para o Rio
Grande do Sul. Estão envolvidas entre 100 e
200 propriedades em cada estado e a meta é
chegar a um número entre mil e duas mil pro -
priedades em cada um deles.

Xavantina, a capital do suíno

Com um r ebanho de 4,6 milhões de suí-
nos, o Paraná iniciou em maio deste ano a
implantação do projeto de controle da degra-
dação ambiental r esultante da suinocultura.
Foram analisadas e mapeadas 1,8 mil proprie-
dades das regiões oeste e sudoeste do estado,
onde se concentram quase 70% do total do
rebanho paranaense. Nas duas r egiões estão
envolvidos 12 municípios. O estado tem cerca
de 180 mil propriedades rurais, a maioria (80%)
de pequeno porte, e 36 mil delas se dedicam
ao negócio da suinocultura, mas a grande
maioria possui criação de suínos, nesse caso

de subsistência.
Sandra Maria Per eira de Queiroz, coorde-

nadora do PNMA II no estado, explica que a
seleção foi feita levando em conta o nível de
degradação ambiental e a localização das po-
cilgas, boa parte delas em áreas de pr eserva-
ção per manente. T odas as pr opriedades ca-
dastradas para o projeto mantêm pocilgas aci-
ma do ponto de captação de água nas bacias
dos rios Toledo, São Francisco, Marrecas, Pato
Branco, V itorino e Lontra. “Muitas vezes a Sa-
nepar (Companhia de Saneamento do Para-
ná) precisa suspender o abastecimento de água

Nem mesmo a crise do setor – o preço
ao produtor do quilo de suíno vivo está em
US$ 0,34, quando o considerado satisfatório é
US$ 0,64 – r eduz a pressa de alguns pr odutore s.
“Tem de começar logo, implantar as mudanças
para ganhar credibilidade, mostrar que funcio-
na”, afi rma Romeu Carlos Royer,  o  presidente
da Associação Paranaense de Suinocultura.

“Se falar em despesa agora, o produtor sai
corr endo, porque nesse momento o setor vive
no prejuízo, mas o programa é eficiente e pro -
mete investir um r ecurso razoável”, afir ma. A
questão, diz ele, é que se não se resolver o
problema da poluição provocada pelos deje-
tos, a própria atividade acabará comprometida.

Na Bacia do Lajeado dos Fragosos, municí-
pio de Concórdia (SC), Artanir Va rgas conta
que os produtores estão na expectativa. “Tem
muita coisa ainda a ser discutida, ver o que
será implantado de fato, que sistema fica me-
lhor em cada propriedade, como vai ficar isso
tudo, mas o fato mesmo é que a gente não

tem mais alternativa. Se não é isso, de contro -
lar a poluição, o que vai ser? A nossa vida
está na propriedade”, explica.

Artanir já fez as contas e se mostra pro-
penso a adotar o biogás – sistema que permi-
te a produção de gás a partir da fer mentação
de dejetos. “Aqui dá para fazer dez metros
cúbicos por dia, é um botijão de gás de cozi-
nha por dia”, diz ele. Com uma produção de
600 cabeças de suínos, ele precisa encontrar
uma solução para a 1,2 mil tonelada de deje-
tos que os animais produzem por ano.

“O biogás não vai resolver totalmente o pro-
blema do que fazer com os dejetos, mas ajuda,
é uma economia”. A solução que vai adotar em
sua pr opriedade ainda precisa ser “bem pensa-
da”, mas ele não tem dúvida de que alguma
coisa será feita. “É triste ver tudo se perdendo,
não tem outra saída. O problema é que é difícil
fazer dívida, empréstimo. Nesse caso, a contra-
partida do produtor (30%) pode ser em mão-
de-obra ou terra, o que facilita as coisas.”

Com pressa

PROJETOPROJETOPROJETOPROJETOPROJETO

O Paraná ini-

ciou em maio

deste ano a

implantação do
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trole da degra-
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SEM DESPERDÍCIOSEM DESPERDÍCIOSEM DESPERDÍCIOSEM DESPERDÍCIOSEM DESPERDÍCIO

É na bacia dos rios Turvo, Santa Rosa e
Santo Cristo que a Secr etaria do Meio Ambi-
ente do Rio Grande do Sul está implantando
o projeto de controle da poluição causada
pela suinocultura. O  r ebanho de suínos do
estado é for mado por 3,9 milhões de ani-
mais. Segundo o Departamento de Recursos
Hídricos da secr etaria, quatro mil pr oprieda-
des passaram por um diagnóstico e 1.135
terão algum tipo de intervenção.

Entre os fatores que levaram o estado a
optar pela suinocultura no PNMA II, está a
produção de nada menos do que 37,8 milhões
de litros de dejetos de suínos por dia, no esta-

do, segundo infor mação constante
no s ite oficial do governo gaúcho.
Entre as metas, estão o fim do
elevado desperdício de água na
limpeza e alimentação dos ani-
mais e a r ecuperação de áre -
as degradadas.

A Secr etaria do Meio Ambiente do
Rio Grande do Sul considera que o manejo
inadequado ou ausência de sistema de tra-
tamento de dejetos, a elevada concentra-
ção e a localização inadequada das cons-
truções e a disposição incorreta de dejetos
no solo tor nam a suinocultura uma grande
fonte de contaminação e poluição, princi-
palmente da água e do solo.

MEI    AMBIENTE&DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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em alguma região em função do elevado com-
prometimento da água”, conta.

O convênio com o Ministério do Meio
Ambiente foi assinado em dezembro do ano
passado. Os primeiros cinco meses do ano
foram dedicados ao mapeamento das propri-
edades, estudo de necessidades caso a caso e
monitoramento da água dos rios das duas re -
giões. “Agora já está tudo pronto e equipado
e estamos debatendo cada ponto com os pro-
dutores, buscando definir, com cada um, o que
será feito”, afirma Sandra Queiro z.

Detentora do maior plantel de suínos do
país – são quase cinco milhões de cabeças –
Santa Catarina está implantando o projeto nas
bacias dos rios Lajeado dos Fragosos, em Con-
córdia, e Coruja/Bonito, no município de Bra-
ço do Norte. Dados da Embrapa A ves e Suí-
nos, publicados no s ite www.suino.com.br,
mostram que Braço do Norte possui a segun-
da maior concentração de suínos por quilô-
metro quadrado do mundo, perdendo apenas
para a r egião da Bretanha, na França.

A maior parte do r ebanho do estado fica
na região oeste, que tem uma das mais altas
taxas de densidade de animais por quilômetro
quadrado. O município de Xavantina, de acor-
do com a Embrapa, tem cinco mil habitantes e
cria 130 mil cabeças de suínos, o que lhe ga-
rante o título de capital per capita do suíno.

“Na primeira leva, tr einamos 60 pr oduto-

res em Concórdia e 30 em Braço do Norte”,
afirma Cícero Juliano Monticelli, pesquisador
da Embrapa Suínos e A ves, executora do pro -
jeto. E nada menos do que 65 técnicos de
entidades parceiras e apoiadores do pr ojeto
também r eceberam treinamento, garantindo
o máximo de atendimento a
cada pr odutor.

O primeiro passo da implan-
tação, explica Monticelli, está
sendo a mobilização, tanto dos
produtores quanto das comu-
nidades em que eles estão in-
seridos. A programação de cur-
sos e palestras é intensa e to-
dos acompanham o passo a
passo do projeto. O primeiro
deles, um inventário da situa-
ção de cada propriedade, per-
mitindo a elaboração de um
banco de dados pr ecioso.

Além disso, busca-se o en-
volvimento do maior número
possível de empr esas, coope-
rativas, agroindústrias e instituições represen-
tativas do setor e da comunidade. A coorde-
nação, no estado, é da Secr etaria de Estado
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambi-
ente e, como acontece nos dois estados vizi-
nhos, parcerias e apoios envolvem mais de
uma dezena de instituições.

Em Santa
Catarina, está o
maior plantel de
suínos do país

Saiba mais sobre

Saiba mais sobre

Saiba mais sobre

Saiba mais sobre

Saiba mais sobre
suinocultura
suinocultura
suinocultura
suinocultura
suinoculturanos endereços:

nos endereços:

nos endereços:

nos endereços:

nos endereços:www.cnpsa.embrapa.br
www.porkworld.com.br

www.suino.com.br
www.embrapa.br

www.mma.gov.br

D
E

L
F

IM
 M

A
R

T
IN

S
/P

U
L

S
A

R

AÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DO
GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO



CIDADANIACIDADANIACIDADANIACIDADANIACIDADANIA

As hábeis mãos trançam a palha, a seda, o talo,
transformando o buriti e a vida dos cinco mil
moradores de Urucuia, localizado no sertão
de Minas Gerais, lugar onde antes só havia a
carvoaria e agricultura de subsistência. Em
1998, na busca de alternativas de sobrevi-
vência para as regiões atingidas pela seca,
dentro da própria cultura, consultores do
Conselho da Comunidade Solidária encon-
traram na natureza e na tradição secular
do artesanato uma proposta de desenvol-
vimento aliado à convivência com as con-
dições climáticas da região.

Urucuia também é o nome do rio -
afluente do São Francisco - em cujas
margens floresce uma vereda de buri-
tis (Mauritia vinifera ), matéria-prima

para os artesãos locais. Hoje organizados na
Associação de Artesãos de Urucuia, eles produ-
zem doces de frutas, embalagens, cestas, redes e
até móveis. Ao mesmo tempo em que adquirem
uma fonte de renda, os sertanejos fortalecem a
auto-estima, resgatam a memória cultural e in-
centivam os jovens da comunidade a valorizarem
o trabalho dos mais velhos como arte.

Os adolescentes são chamados a participar por
meio da escola, onde os mestres artesãos apre-
sentam suas obras, com explicações sobre as téc-
nicas usadas na elaboração. Depois, os alunos
trabalham o tema produzindo poemas, histórias
e desenhos, e estudando o aspecto científico da
matéria-prima. Todos aprendem a respeitar o tra-

balho e a forma correta de preservar a matéria-
prima de sua produção, com técnicas de replan-
tio e respeitando ciclos para extração.

Dessa experiência, surgiu o programa Arte-
sanato Solidário, que viabiliza trabalhos desse
tipo em 60 municípios brasileiros, sem dinheiro
público, em parceria com o Sebrae, o Centro
Nacional do Folclore e Cultura Popular, a Caixa
Econômica Federal, organizações não-governa-
mentais e prefeituras. Consultores dessas enti-
dades trabalham um ano e meio na comunida-
de, tempo para ajudar na organização dos arte-
sãos e sugerir mudanças.

Os consultores realizam oficinas de melho-
ria de qualidade, de criatividade e de novas téc-
nicas, paralelamente trabalhando em ações de
resgate da cidadania. Eles também dão orienta-
ções sobre saúde, alfabetizam e promovem o
cooperativismo. Em outra ponta, a coordenação
do Artesanato Solidário busca abrir mercado para
a comercialização dos produtos.

A partir de setembro, todos os pólos do pro-
grama terão um espaço de venda em São Paulo,
na Central ArteSol. Além da distribuição em lo-
jas e outros pontos de comercialização, a cen-
tral será um novo espaço que garantirá a sus-
tentabilidade dos grupos. Os 26 primeiros mu-
nicípios do Norte e Nordeste a ingressar no pro-
grama têm catálogo de produtos com descrição
do material, técnica, informação sobre a comu-
nidade, endereço e telefone, para que o interes-
sado possa comprar direto da associação.

Apoiadas pelo Comunidade Solidária e ONGs, populações
excluídas do desenvolvimento encontram fontes de r enda no
uso das matérias-primas que a natur eza lhes ofere ce,
aprendem a valorizar o seu trabalho, fortalecem a auto-
estima e r esgatam tradições brasileiras seculare s

Do buriti,
tudo é apr ovei-

tado: arte e
alimentação
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Cestos trança-
dos e brinque-

dos: criatividade
sem limites
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Do miriti ou buriti-do-bre jo, (Mauritia fle-
xuosa), palmeira da mesma família usada
pelos mineiros, os artesãos de Abaetetuba
(PA) fabricam brinquedos, vendidos duran-
te a festa r eligiosa Círio de Nazaré, em ou-
tubro. Fundada no início do século 18,
Abaetetuba tem 120 mil habitantes e fica a
60 quilômetros da capital do Pará. Há, tam-
bém, a produção da Baía do Guajará, que
os homens do brinquedo, como são conhe-
cidos, levam três horas para atravessar de
barco para chegar às ruas de Belém, onde
rodam suas girândolas cheias de miniaturas.

Cerca de 70 famílias e 300 artesãos, na
maioria homens, se dedicam à fabricação dos

Palmeira também
vira brinquedo

brinquedos. A organização do trabalho
envolve toda a família, seja auxiliando
na pintura, ou no acabamento da peça.
É ainda dentro do núcleo familiar que
a tradição e o ofício são perpetua-
dos, dentro das características do ar-
tesanato tradicional.

A entrada do Sebrae no apoio
aos artesãos, em 2000, per mitiu
a elaboração de novas linhas de
design de objetos de decoração,
abrindo um novo mercado.
Hoje, as peças são vendidas
também nos grandes centros
urbanos do Sudeste.

F
O

T
O

S
: 
E

D
E

R
 C

H
IO

D
E

T
T

O



62

No agreste da Paraíba, a boneca Esperan-
ça, nome do município onde foi criada, deu
origem a uma grande família de bonecos e
transfor mou a vida da pequena comunidade
de Riacho Fundo, for mada por 250 pessoas.
Feita de pano, trapos, fios, linhas, fitas, ren-
das e muitos enfeites, ela é costurada ponto a
ponto, uma parte de cada vez.

Um dos primeiros projetos a reforçar a con-

Ponto a ponto
vicção de que era possível promover a cida-
dania e abrir novos caminhos para a inserção
das comunidades excluídas no processo pro-
dutivo, a produção de bonecas, no começo,
era exclusiva de duas artesãs – Socorro e De-
rita. Hoje, tor nou-se fonte de r enda de 40
mulheres da pequena cidade, que trabalham
na Casa da Esperança e vendem famílias de
bonecos pelo Brasil e para o exterior.

As tramas tecidas pelas mulheres
rendeiras e labirinteiras de Nísia
Floresta, município a 43 quilômetros
de Natal (RN), guardam a tradição
das rendas de bilro trazidas pelos
açorianos e madeirenses, responsá-
veis pela colonização da região.
Mas, na década de 80, a utilização
tradicional da renda e dos labirintos
nos enxovais perdeu espaço para os
produtos industrializados, tornando-
se uma atividade decadente.

Embora a região tenha grande
potencial turístico, poucas pessoas
se beneficiam com empregos no
setor. A maioria vive da pesca de
subsistência, agricultura, venda de

produtos caseiros e artesanato. Revi-
talizado com a entrada do Artesanato
Solidário, o trabalho voltou a ser
praticado como atividade rentável,
atraindo novas mulheres para a arte
de fazer renda de bilro e labirinto.

As aprendizes – filhas, sobrinhas,
netas e afilhadas – desenvolvem
suas habilidades seguindo a mesma
etapa da confecção da renda: desfiar
o tecido, linho ou algodão rústico,
esticar na grade o tecido já desfiado
e depois encher, ou seja, bordar de
acordo com o molde selecionado. A
etapa final é perfilar, lavar, engomar
e retirar da grade, para recortar as
bordas. Antes, a produção era feita
sob encomenda para outras mulhe-
res que intermediavam a compra.
Hoje, elas se organizam na produção

TRADIÇÃO A SALVOTRADIÇÃO A SALVOTRADIÇÃO A SALVOTRADIÇÃO A SALVOTRADIÇÃO A SALVO para buscar novas fontes de venda.
O artesanato, especialmente o

bordado Boa-noite, é uma das prin-
cipais atividades econômicas da co-
munidade da Ilha do Ferro, localiza-
da a 18 quilômetros do município de
Pão de Açúcar, em Alagoas. Trabalho
único no Brasil, ele foi revitalizado e
aperfeiçoado, incorporando novas
influências da vida moderna.

Hoje, a Cooperativa Art-ilha con-
grega as bordadeiras. Além de reve-
lar uma das mais belas técnicas do
bordado, une e valoriza toda a co-
munidade, como alternativa de ren-
da que contribui para melhorar a
qualidade de vida das artesãs e suas
famílias, com um trabalho que elas
gostam de fazer. Boa-noite é o nome
de uma flor da região.

Bonecas de
pano de Espe-

rança: fonte
de renda
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ao entardecer, potes, panelas, quartinhas e ou-
tras peças. Tudo é vendido numa loja construída
pelos artesãos às mar gens da T ransamazônica
(BR-230). A produção mensal é de 500 peças.

No Vale do Jequitinhonha, as mulheres de
Campo Alegre e Coqueiro Campo, município
de Turmalina (MG), mantêm a lida com o fogo
e o barro. Em fornos domésticos, elas queimam
vasos, potes, moringas, enfeites e bonecas. Nos
dois povoados, cerca de 100 mulheres trabalham
com ar gila, dando vazão à criatividade em temas
como figuras de noivos, mulheres amamentan-
do, sapos-bois, homens-cães, mulheres, gême-
as. Surpr eendente é a técnica de uso de core s,
todas obtidas da própria textura e da variação
de tons do barro e queima das peças.

As mulheres do
Jequitinhonha
e suas criaturas
(na mesma posição):
artistas do barro

CIDADANIACIDADANIACIDADANIACIDADANIACIDADANIA
A “Comunidade dos Potes”
é formada por 35 famílias
que sobrevivem de suas
pequenas plantações e
da produção artesanal de

um tipo de cerâmica utilitária,
no município de São João da V arjota, loca-

lizado no semi-árido do Piauí. Descendentes de
mão-de-obra escrava das antigas fazendas de
engenho, os artesãos usam como instrumentos
de trabalho mãos, pés, sabugo de milho, facas,
enxada e cuité (caco de cuia).

A matriarca e mestra artesã é Antonia Maria
de Souza, 75 anos, que desde os sete anos fabri-
ca potes. De sua família, oito filhos e 11 netos
mantêm o ofício, elaborando, do nascer do dia

Terra, fogo, mãos e pés

Pobreza e desigualdade
A participação do empresariado e o cres-

cimento do trabalho voluntário em todo o país
permitiram ao Brasil registrar avanços nos in-
dicadores sociais. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
Censo 2000 revela melhorias substanciais na
área social na década de 90, no período que
vai de 1992 a 1999. A mortalidade infantil,
por exemplo, caiu de 44 para 29 mortes em
cada grupo de mil. Já a média de anos de
estudo na faixa da população de 15 a 55 anos
registrou um aumento de 16%, passando de
5,7, em 1992, para 6,6, em 1999.

No mesmo período, o índice de analfabe-
tismo das pessoas com 15 anos ou mais de
idade caiu 23%, passando de 17,2 para 13,3%.
E a taxa de domicílios com saneamento bási-
co dentro de um padrão adequado subiu de
50,3% para 59,4%. Na avaliação do IBGE, as
desigualdades sociais são mais difíceis de
combater do que a pobreza e permaneceram
praticamente inalteradas. Nesse período, o nú-

mero de famílias vivendo com até meio
salário mínimo per capita  caiu,

mas a proporção de famí-
lias negras nessa situação

(26,2%) continuou maior do
que a de brancos (12,7%). A

Agenda 21 deverá influir na
concepção de políticas públicas

capazes de reduzir esse quadro
de desigualdades.
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Cerca de 700 municípios brasileiros de pe-
queno porte estão descobrindo, entre seus mo-
radores e dentro de seu espaço geográfico, a
fórmula para conquistar novos negócios que
gerem empr ego e renda. Essa proposta de com-
bate à pobr eza, criando alter nativas sugeridas
pela própria comunidade, é a base do progra-
ma Comunidade Ativa, ligado à Secr etaria Exe-
cutiva do Comunidade Solidária. A novidade
está no envolvimento da comunidade e na des-
coberta de suas aptidões, já trabalhando den-
tro da perspectiva pr evista na Agenda 21 Bra-

sileira, com a população influ-
indo no processo de planeja-
mento do desenvolvimento
sustentável.

O programa funciona assim:
o município inter essado adere
e logo depois r ecebe a visita
do agente de desenvolvimen-
to – um consultor do Comuni-
dade Ativa – que vai discutir
com as lideranças comunitári-
as, ver eador es, membros da
prefeitura e quem mais queira
participar, qual a forma de pro -
mover o desenvolvimento na-
quela localidade. Está criado,
assim, o Fórum de Desenvol-
vimento Local Integrado e Sus-
tentável (DLIS).

Dessas r euniões, sai uma agenda de prio-
ridades, apresentada mais tarde aos níveis mu-
nicipal, estadual e nacional de gover no. Isso
garante aos moradores que as obras e os pro -
jetos para o local onde moram serão aqueles
escolhidos por eles mesmos. Algumas idéias
apresentadas nas r euniões do Fórum de DLIS
podem ser aproveitadas imediatamente e as
lideranças mobilizadas ficam motivadas para
executar idéias.

Foi dessa forma que um grupo de 80 mu-
lheres do município de Campo Redondo, a
144 quilômetros de Natal (RN), or ganizadas
na Associação de Mães de Campo Redondo,
passou a administrar uma Fábrica de Confec-
ções. Essa fábrica produz embalagens de filó
para uma empr esa de doces de Natal, que as
exporta para os Estados Unidos e Canadá.

Os equipamentos – 22 máquinas de costu-
ra e dois ferros de passar industriais – foram
comprados com r ecursos do Pr ograma de
Apoio ao Pequeno Pr odutor, do Sebrae, e o
Senai tr einou as costure i ras.

Esse pequeno negócio mudou a perspectiva
das famílias que vivem ameaçadas de enfr entar
o êxodo dos filhos em busca de uma vida me-
lhor. “Quero meus filhos aqui”, sonha Cícera
Aderita da Silva, 53 anos, que viu os cinco filhos
parti rem em busca de empr ego no Rio de Janei-
ro. Ela tem a esperança de ver surg irem o utros
negócios e oportunidades de trabalho.

A conquista de novos negócios

Em Campo Redondo, a limpeza do açude
rendeu aos moradores a criação de um micro -
pólo de artesanato, que ajuda a sustentar 30
famílias. O barro  retirado do fundo do açude
chamou a atenção de um grupo de morado-
res, que o transfor mou em arg i la. Tr einados
por técnicos do Sebrae, eles aprenderam a pro -
duzir vasos, panelas de barro, cinzeiros e ou-
tros objetos. A venda das peças já r ende um
dinheirinho para as famílias. “O que era um
problema virou solução”, comemora a gestora
local do Fórum de DLIS, Maria da Conceição
Araújo Mor eno, 21 anos.

Na pequena cidade, a Associação de Mães

mantém uma escola de informática com 60
alunos e a Casa do Artesão ajuda a vender o
trabalho produzido por quase 300 artistas lo-
cais. Os computadores foram doados por uma
empresa da r egião e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) tr einou três
pessoas, que são instrutores da escola.

“Quer emos é ver isso cre scer”, a fi rma Ma-
ria da Conceição. Constam do plano de desen-
volvimento para a cidade a melhoria no abas-
tecimento da água, a eletrificação rural, a cria-
ção de agroindústrias, pequenas fábricas, e a
capacitação de mão-de-obra, além da assistên-
cia técnica nas lavouras e criação de animais.

Do fundo do açude
Criação de vasos
e utilitários, em

Campo Redondo
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A temporada de praia em Araguacema (TO),
município às mar gens do Rio Araguaia, aconte-
ce em julho, quando o nível do rio fica mais
baixo e revela ilhas de ar eia. Esse espetáculo
atrai cerca de 30 mil turistas para a pequena
cidade de apenas seis mil habitantes, mas a
prefeitura tinha pr oblemas no orçamento, de-
vido à falta de re torno dos investimentos em
infra-estrutura para a temporada.

Em busca de uma solução para o problema,
o prefeito João Paulo Ribeiro Filho pr ocurou o
Fórum de DLIS, que se encarregou de pr omo-
ver rifas, obter apoio de empresas e cobrar uma
taxa dos comerciantes que durante as tempora-
das montam barracas nas ilhas próximas a Ara-
guacema, e dos barqueiros que fazem a traves-
sia e passeios entre a cidade e as ilhas.

O Rio Araguaia é fonte de sobrevivência dos
morador es, que após as discussões do Fórum
descobriram a importância de pr eservá-lo. Os
barqueiros foram tr einados para atender me-
lhor aos turistas,  e os pescadores orientados a
não ajudar quem pratica a pesca pr edatória.
Eles reivindicam a instalação de um posto de
fiscalização do Ibama.

Aos poucos, a comunidade aprende o que
pode fazer para melhorar o lugar onde mora.

E já decide junto com o pre -
feito onde serão aplicados
recursos, quais as priorida-
des e quem são os mais ne-
cessitados. “Para cada erro
do Fórum, há nove acertos”,
declara o prefeito João Pau-
lo Ribeiro Filho.

As colchas de retalho produzidas pelas mu-
lheres de Cajueiro, em Alagoas, são vendidas
em lojas das capitais nordestinas, Brasília, Rio
de Janeiro, São Paulo. São 100 peças por mês,
que r endem no mínimo R$100,00 para cada
uma das 100 costur eiras que integram a Asso-
ciação Municipal de Artesanato.

O trabalho foi incentivado pelo Fórum de
DLIS, que estimulou as artesãs a investir no que
já sabiam fazer - as colchas e almofadas de re -
talhos. O trabalho virou um bom negócio de-
pois que elas passaram a enxer gá-lo como uma
produção rentável e começaram a buscar re ta-
lhos junto a empr esas e a apostar na qualidade.

Rio Araguaia:
barqueiros são
treinados. Abaixo,
colcha de retalhos
de Cajueiro
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mesmas características de parceria,
descentralização nas tomadas de
decisão, reforço à auto-estima e
promoção da cidadania no combate
à pobreza e exclusão social.

A Universidade Solidária envolve
180 instituições de ensino superior e
13.110 mil estudantes, em 910 mu-
nicípios. Até o final de 2002, a pre-
visão é de que 17.210 alunos e
1.415 professores sejam mobiliza-
dos. Também desenvolve atividades
em Moçambique.

O programa Alfabetização Solidá-
ria está presente em 2.010 municípi-
os, de 21 estados, e nas áreas metro-

A defesa da inclusão social mar-
ca o trabalho desenvolvido pelo
Conselho da Comunidade Solidária,
criado em 1995, iniciando um pro-
cesso de mobilização até então iné-
dito no Brasil e que integra recursos
de todos os tipos – humanos e fi-
nanceiros – provenientes do estado,
da iniciativa privada e do setor pri-
vado. Tudo sem fins lucrativos.

A presidente do Conselho, Ruth
Cardoso, explica que os programas
coordenados pelo Comunidade Soli-
dária – Artesanato Solidário, Alfabe-
tização Solidária, Universidade Soli-
dária, Capacitação Solidária – têm as

Do barraco (E) à
casa feita com

madeira apr een-
dida pelo Ibama

politanas de São Paulo, Rio de Janeiro
e Distrito Federal, a um custo de R$ 34
por aluno. Desde o início do progra-
ma, 114 mil alfabetizadores foram trei-
nados por 204 universidades.

Já o Capacitação Solidária, criado
em 1996, preparou 115 mil jovens para
o mercado de trabalho. No começo de
2001, o programa passou a integrar o
Portal Alvorada, que faz parte do Pro-
jeto Alvorada, da Secretaria de Promo-
ção Social da Presidência da Repúbli-
ca. Por meio dessa parceria, ministrou
87 cursos para 3.224 participantes, a
maioria jovens, de 255 municípios das
regiões Norte e Nordeste com índices
de desenvolvimento humano (IDH)
mais baixos do Brasil.

Em Rondônia, Palmerinda Souza, 45 anos,
moradora de Pimenta Bueno, teve o privilégio
de receber a primeira casa construída em regi-
me de mutirão com madeira apreendida pelo
Ibama. Com 50 metros quadrados – banheiro,
cozinha, sala e dois quartos – a casa é apenas o
começo de um processo de melhoria de vida
para dona Palmerinda.

A parceria Ibama e Comunidade Ativa ainda
renderá mais 70 casas para pessoas indicadas
pelo Fórum de DLIS. “A prioridade são mulhe-
res que criam filhos sozinhas ou idosos respon-
sáveis por netos”, explica Maria dos Reis, inte-

grante do Fórum.
Outros quatro mu-
nicípios parceiros
do Comunidade
Ativa participam
do projeto de Casa
Própria – que

não implica a doação de terreno, mas a substi-
tuição da existente. O trabalho favorece a mobi-
lização dos moradores da comunidade, que são
orientados para construir as próprias casas.

O sistema adotado pelo Comunidade Ativa
atraiu os governos estaduais e em menos de três
anos registra parcerias de Norte a Sul. No Acre,
ele funciona em 22 municípios e resultou na
criação de associações de marceneiros e extrati-
vistas. O governo da Bahia incorporou ao pro-
grama à região do semi-árido, para beneficiar
11.500 pessoas. Em Santa Catarina, o governo
estadual completou o trabalho, expandindo o
programa para outros 154 municípios.

A Secretaria Executiva do Comunidade Soli-
dária fechou parcerias com o Banco Mundial para
ampliar as ações do programa. Um dos resulta-
dos é a criação do prêmio Banco Mundial de
Cidadania. Também obteve apoio do Instituto

de Estudos Sociais e Desenvolvi-
mento Educacional para a forma-
ção de professores leigos, com
cursos de capacitação à distân-
cia no Paraná, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, São Paulo,
Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul.
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