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0 crescimento ilimitado do modo de produção capitalista e a organização social que deste
advém, contribuíram paulatinamente para o agravamento dos problemas ambientais.
nesse contexto de degradação crescente e de efeitos imprevisíveis que o Desenvolvimento
Sustentável surge, como modelo de gestão que inclui a preservação ambiental, como
alternativa para prover uma maior qualidade de vida. Na Conferencia conhecida como
Eco-92, a comunidade internacional elaborou e aprovou um documento denominado
Agenda 21, o qual propõe uma série de ações com o intuito de promover as mudanças dos
padrões atuais de desenvolvimento, garantindo um ambiente saudável e mais equilibrado
As gerações futuras, sob o ponto de vista ecológico, econômico, histórico e cultural. A
Agenda 21 Global, em seu capitulo 28, convoca diretamente as autoridades locais de cada
pais a darem inicio a um processo de construção de Agenda 21 Local. A A21 Local tem
um importante papel para o inicio da conscientização, tanto do governo como da sociedade
civil, pois convoca a participação dos cidadãos para uma gestão democrática no campo das
políticas públicas locais, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e do meio
ambiente Enfatizada a importância da Agenda 21 Local, a Prefeitura Municipal de
Florianópolis decretou, ern julho de 1997, a criação do Fórum da Agenda 21 Local do
Município de Florianópolis, que culminou com o documento final lançado em maio de
2000. De acordo com a Agenda 21 Global, cada comunidade deve buscar construir a sua
A21 de acordo com as especificidades locais. Contudo, as lideranças comunitárias ainda
carecem de um modelo sobre o qual possam construir, com as devidas adaptações, as suas
A21Ls. Desta forma, o presente trabalho pretende sugerir um roteiro de implantação
facilitador, que tenha maior participação da sociedade e maior aplicação prática.

Palavras — chaves: Desenvolvimento Sustentável; Agenda 21 Local; Florianópolis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA E PROBLEMA

Os custos ambientais da atividade econômica, que após a revolução industrial
foram gradativamente intensificados, há muito ultrapassaram a capacidade assimilativa do
meio ambiente. O crescimento ilimitado do modo de produção capitalista e a organização
social que deste advém, contribuíram paulatinamente para o agravamento dos problemas
ambientais, que hoje tomam proporções alarmantes e atingem, indistintamente , todos os
seres vivos. HA cientistas que já alertam sobre a impossibilidade de reversão dos danos
causados ao meio ambiente e apontam corno única alternativa A humanidade a adaptação.
Os problemas não são novos, contudo, sua complexidade só começou a ser
compreendida recentemente, após a divulgação de estudos e pesquisas que denunciam a
incapacidade do planeta de suportar o modelo de desenvolvimento vigente.
Além de uma sensação incômoda de impotência frente aos problemas criados, a
humanidade defronta-se ainda com uma questão ética, já que herdará As gerações futuras
um mundo corn menos potencial e qualidade de vida do que o herdado pelos antepassados.
E nesse contexto de degradação crescente e de efeitos imprevisíveis que o
Desenvolvimento Sustentável surge, enquanto modelo de gestão que inclui a preservação
ambiental, como alternativa para prover uma maior qualidade de vida dentro dos limites de
capacidade de suporte dos ecossistemas.

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, de fi nido no Relatório Brundtkind da
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como aquele que busca
atender As necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem As suas próprias necessidades, ganhou maior expressão corn a realização
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro.
Na ocasião desta Conferência, que ficou conhecida como Eco-92. a comunidade
internacional elaborou e aprovou um documento denominado Agenda 21, o qual propõe
urna série de ações com o intuito de promover as mudanças dos padrões atuais de
desenvolvimento, garantindo um ambiente saudável e mais equilibrado As gerações futuras,
não somente sob o ponto de vista ecológico, mas também sob o ponto de vista econômico,
histórico e cultural.

Uma vez que um projeto global tende a não considerar todos os problemas e
necessidades locais, a Agenda 21 Global, ern seu capítulo 28, convoca diretamente as
autoridades locais de cada pais a darem inicio a um processo de construção de Agenda 21
Local, com a participação da comunidade ern atividades que possam promover a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e culturais.
Enfatizada a importância da Agenda 21 Local, a Prefeitura Municipal de
Florianópolis decretou, em julho de 1997, a criação do Forum da Agenda 21 Local do
Município de Florianópolis. A instalação do mesmo aconteceu em maio de 1998, com a
posse de representantes da administração direta e indireta, federal, estadual e municipal,
instituições de ensino, associações civis, organizações sindicais e entidades representativas
da sociedade organizada, contando com a participação de mais de 130 entidades
cadastradas oficialmente.
0 material e as informações obtidas através de reuniões e seminários
como também, aqueles encaminhados à Comissão de Organização, serviram de base para a
elaboração da Agenda 21 Local. Em março de 2000 foi editada a versão preliminar da
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis e submetida a toda a sociedade, visando a
fase de análises e discussões complementares, a fim de constituir-se em um documento
amplamente participativo e democrático.
De acordo com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram). órgão
responsável pela gestão ambiental no município, as discussões que se seguiram ao
lançamento da versão preliminar da Agenda 21 Local do Município de Florianópolis
evidenciaram uma lacuna no documento. "Faltaram diretrizes concretas que conduzissem
uma efetiva implementação da Agenda 21 Local do Município de Florianópolis".
Coletadas as sugestões das instituições e da população interessada, a Comissão
Organizadora encaminhou em julho do mesmo ano a edição do documento comemorativa
semana do meio ambiente. A partir de então, encontra-se em aberto as inúmeras
possibilidades para a implementação dos programas da Agenda 21 Local do Município de
Florianópolis, que tratam desde o desenvolvimento regionalizado, a proteção dos
ecossistemas, planos diretores, cultura e cidadania, chegando à infraestrutura e à geração
de emprego e renda.
Não obstante a preocupação dispensada, poucas mudanças práticas podem ser de
fato observadas. No contraponto de uma preocupação e de um interesse cada vez maior,
está um tímido e inócuo processo de mudança. Além disso, o modelo implantado em
Florianópolis é apenas uma das possibilidades de implantação.

De acordo com a Agenda 21 Global, cada comunidade deve buscar construir a
sua A21 de acordo com as especificidades locais. Contudo, as lideranças comunitárias
ainda carecem de um modelo sobre o qual possam construir, com as devidas adaptações. as
suas A21Ls.
Apesar da obra "Construindo a Agenda 21 Local" do Ministério Público conter
valiosas informações sobre a construção da Agenda2 I Local, ela não supre suficientemente
os anseios dos organizadores locais, que carecem de um detalhamento mais preciso das
ações pertinentes.
Através do estudo do processo de implantação da Agenda 21 Local no Município
de Florianópolis, o presente trabalho pretende sugerir um roteiro de implantação
facilitador, que tenha maior participação da sociedade e maior aplicação pratica.

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.2.1 Objetivo Geral

Propor um roteiro para a implantação de uma Agenda 21 Local., de acordo com os
princípios do Desenvolvimento Sustentável.
1.2.2 Objetivos Específicos
1) Identificar e caracterizar os procedimentos de implantação da Agenda 21 Local em
Florianópolis;
2) Analisar os procedimentos e etapas da implantação da Agenda 21 Local em
Florianópolis;
3) Propor ações para a implantação de uma Agenda 21 Local

1.3 JUSTIFICATIVA

A questão ecológica passou a ser uma variável importante a ser considerada pelas
administrações públicas. As pressões das organizações internacionais, bem como dos
governos e da própria sociedade em relação a demanda por uma maior qualidade
ambiental, têm levado o poder público municipal a buscar respostas concretas para estas
exigências.
Neste sentido, a Administração Municipal passa a criar unidades especificas para
o trato das questões envolvendo o meio ambiente. a fim de verificar a quantidade de
problemas causados pela falta de um planejamento adequado, ou seja, de políticas que
contemplem o impacto ambiental gerado pelos seus projetos.
Para que os princípios do Desenvolvimento Sustentável ultrapassem a barreira da
utopia e para que todas as transformações sugeridas pelo Relatório Brundtland da
CMMAD sejam realizadas, deve-se entender que a estratégia do desenvolvimento
sustentável implica necessariamente na inclusão das considerações econômicas

e

ecológicas no processo de tomada de decisões, o que exigirá mudanças profundas nas
atitudes e objetivos de todas as instituições e a participação de atores sociais diretamente.
local e globalmente envolvidos, para que os diferentes interesses socioecon6micos sejam
avalizados pela consciência ecológica.
Para tal intento, a sociedade deve estar consciente de que os ecossistemas
apresentam diversas gradações de fragilidades, vulnerabilidades e importância. Assim, a
Agenda 21 deve ser construída de forma a contemplar as especificidades do local.
A natureza insular de Florianópolis, aliada a outros fatores, lhe confere
características peculiares. Seu ambiente rico em diversidade natural, com praias, lagoas,
ilhas, dunas, vegetação de restinga, manguezais, floresta atlântica, montanhas, campos,
lagoas, cachoeiras, trilhas, inscrições rupestres e mais de 30 unidades de conservação

ambiental que ocupam 1/3 do seu território, é bastante sensível e deve ser preservado com
atenção redobrada.
Ironicamente, a natureza insular que favorece a diversidade de ambientes ,
apresenta-se também como um sério problema, pois representa uma limitação fisica natural
ocupação humana. Hoje, a expansão urbana acelerada em Florianópolis é uma das
principais ameaças à integridade do meio ambiente.
Assim, ao mesmo tempo em que apresenta um cenário de belissimas paisagens
naturais, com inúmeras localidades de interesse turístico

e um vasto patrimônio

arqueológico e histórico-cultural a ser explorado, Florianópolis enfrenta uma enorme
degradação de suas Areas naturais. Grande parte das Areas de preservação permanente
encontra-se indevidamente ocupada, o relevo conta com muitas restrições de uso e explora
seus recursos minerais de forma não sustentável, há uma verticalização acentuada nos
balneários, a vegetação é escassa ern Areas urbanas, as baias estão poluídas, há problemas
de saneamento básico, desmatamento e extinção de espécies animais, além de inúmeros
outros problemas.
Os limites impostos pela fragilidade do ambiente insular, devem ser seriamente
considerados sob pena de se alcançar um quadro futuro irreversível de degradação
ambiental e, portanto, de deterioração da qualidade de vida na Ilha de Santa Catarina.
Programas de saneamento básico, habitação popular e outros, que costumam ser
encarados somente como de cunho social, são na verdade, de fundamental importância
para a preservação de ecossistemas que vivem sob a ameaça da expansão urbana.
Florianópolis possui, portanto, características especiais e a Agenda 21 Local
implantada no município é digna de um estudo mais aprofundado, pois os resultados da
pesquisa servirão como base para a elaboração de urna Agenda 21 Local com propostas
mais abrangestes e passíveis de implementação.

1.4 METODOLOGIA

Para a consecução dos objetivos propostos nesse estudo, foi realizada
inicialmente uma revisão de literatura, a fim de definir

alguns conceitos que serão

utilizados ao longo do trabalho e evidenciar a importância do desenvolvimento sustentável
e da implantação de uma Agenda 21 Local.
Além da revisão bibliográfica, a pesquisa também se caracteriza quanta aos
meios como documental, porque foram realizadas pesquisas junto a órgãos públicos corno
a FLORAM e demais instituições correlacionadas ao assunto, para a obtenção de relatórios
e documentos diretamente relacionados ao processo de implantação da Agenda 21 em
Florianópolis, e estudo de caso, pois a pesquisa foi restrita ao Município de Florianópolis e
teve miter de profundidade e tratamento.
Quanto aos fins, a pesquisa se caracterizou como exploratória e descritiva, pois se
verificou a existência de poucas obras sobre o tema proposto e se tem o objetivo de

estudar, esclarecer e analisar a implantação da Agenda 21 em Florianópolis, além de
propor ações para implantação da Agenda 21 Local.
Quanto à natureza do estudo, o mesmo terá abordagem qualitativa, com o intuito
de estudar o fenômeno em toda sua complexidade e no contexto natural.
0 principal fator, que pode ser considerado um limitador do aprofundamento da
pesquisa, foi a falta de entrevistas junto a. pessoas que participaram da implantação da
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis, o que serve como recomendação para
futuras pesquisas.

1.5 ESTRUTURA

Este trabalho será dividido em 7 capítulos incluindo as considerações finais, além
da presente introdução, que destaca a importância, os objetivos, a metodologia e a estrutura
do trabalho.
A revisão de literatura sera contemplada no segundo capitulo, onde serão
apresentados os conceitos de ecologia, desenvolvimento sustentável e Agenda 21, entre
outros, bem como ressaltados os aspectos pertinentes, relacionados à fundamentação e
argumentação da pesquisa.
No terceiro capitulo será apresentada a caracterização do município

de

Florianópolis, abordando desde o histórico, até os aspectos fisicos e sócio-econômicos.
No quarto capitulo serão demonstradas as características da Implantação da
Agenda 21 Local de Florianópolis, desde o inicio do processo, até as ações de
implementação da Agenda 21, além de um resumo do diagnóstico apresentado pelo
documento final. Em seguida será feita uma analise do processo de Implantação da Agenda
21 Local de Florianópolis, ressaltando as principais características e peculiaridades do
caso, questão abordada no quinto capitulo.
No sexto capitulo é proposto um roteiro de Implantação de uma Agenda 21 Local,
contendo as principais ações para tal implantação, com base na fundamentação teórica e no
estudo de caso de Florianópolis.

Por fim, nas considerações finais, serão apresentadas as conclusões desta pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ECOLOGIA
2.1.1 Conceit() e Origem

0 termo ecologia (Oekologie), que advém da junção das palavras gregas Oikás
(casa) e logos (estudo), foi empregado pela primeira vez em 1866 pelo biólogo alemão
Ernest Haeckel ern sua obra Generelle Morphologic der Organismen (Morfologia Geral
dos Organismos) e definou-se como sendo a investigação das correlações totais entre os

animais tanto corn seu ambiente orgânico como inorgânico. Numa nota de rodapé de
página do referido livro, Haeckel substitui a palavra biologia por ecologia, definindo esta
como a "ciência da economia, do modo de vida, das relações externas do organismo ..."
(HAECKEL apud ACOT, 1990, p. 27).
Contudo, somente na segunda metade do século XX, quando já havia as primeiras
associações e periódicos, é que a síntese completa da ecologia foi constituída
coerentemente e reconhecida como area especifica de estudo.
Ampliando-se a cadeia de relações, abrangendo a vida em qualquer de suas
formas, a Ecologia é hoje tratada como a Ciência do Habitat, capaz de aproximar o
conhecimento sobre as necessidades de recursos naturais dos seres humanos corn a
disponibilidade desses recursos nos seus ambientes. Caracterizada corno urna ciência
interdisciplinar, partilha conhecimento com as ciências naturais e sociais e fornece
informações para assegurar uma boa qualidade de vida.
Segundo Almeida (1997, p. 188), a Ecologia é
Um campo de conhecimento que está fundamentado no estudo do funcionamelml
das relações estabelecidas entre as espécies bióticas e os elementos abiotictis,
formadores de um ecossistema, o qual compreendemos como uni comple
relacionamento desordenado, interativo, dinâmico e constante de energia e mate' id
nos meios fisico e biológico, possuindo uma capacidade auto-organizativa e
reprodutiva, que permite a geração e a manutenção da vida.

Este complexo sistema não pode ser reduzido a uma simples análise
particularizada de seus elementos, mas deve ser entendido em sua totalidade. Urna vez que
o ecossistema abrange o mundo natural, e o homem dele faz parte, pode-se inferir que,

neste processo dinâmico, o ecossistema é uma relação social, pois está intrinsecamente
integrado As ações humanas.
Segundo Eugene P. Odum (1969, p. 22) Ecologia é a ciência que estuda a
"estrutura da função da Natureza", considerando o mundo em sua globalidade, onde se
inclui, necessariamente, o homem.
Para Charbonneau e Rodes (1979, p. 423), a Ecologia, disciplina cientifica
especializada, "6 também uma abordagem do meio humano e de suas inter-relações com os
outros meios", na pretensão de abranger os "seus aspectos econômicos, sociológicos,
politicos, dentro de uma perspectiva global e critica".
A ecologia, ao enfocar as relações estabelecidas entre o homem e a natureza, é
denominada ecologia humana. De sua aplicação orientada na sociedade, deriva a ecologia
política que, assumindo uma dimensão critica com base nas concepções ecológicas, se
contrapõe A sociedade industrial, no sentido de reconhecer o homem enquanto portador de
desejos e valores culturais e não meramente como um mecanismo na engrenagem do
processo de produção, e de criticar "o fato de que neste sistema se vive para produzir. e
não mais se produz para viver" (ALMEIDA, 1997, p. 188).
Esta visualização ecológica da relação homem-natureza é essencial para a
constituição de um pensamento politico que se posicione de forma critica As consagradas
estruturas de produção, degradadoras do ambiente.
Ao longo da história, problemas ecológicos e distúrbios ambientais graves foram
ocasionados em função da não compreensão dos mecanismos naturais e de atitudes
predatórias desenfreadas, culminando com a extinção de várias espécies animais.
Desde a revolução industrial, o equilíbrio natural do planeta tem sido rompido.
Catástrofes esperadas para daqui a trinta ou quarenta anos já são observadas na atualidade
e muitos cientistas começam a acreditar que as mudanças climáticas chegaram a um ponto
irreversível, restando As gerações a adaptação aos furacões , secas, inundações e incêndios
florestais.

Até os mais céticos comungam agora da idéia apavorante de que a crise
ambiental é real e seus efeitos, imediatos. 0 que divide os especialistas não
mais se o aquecimento global se abaterá sobre a natureza daqui a vinte ou trinta
anos, mas como se pode escapar da armadilha que criamos para nós mesmos
nesta esfera azul, pálida e frágil, que ocupa a terceira órbita em torno do Sol — a
única em todo o sistema, que fornece luz e calor nas proporções corretas para a
manutenção da vida baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas
(Revista Veja, 21/06/06, p. 74 — 75).

Neste contexto, a preocupação com a preservação do meio ambiente, que a partir
da década de 70 ganhou espaço na sociedade e nas pautas governamentais, travando
debates sobre o grau de responsabilidade da ação humana e sobre a iminência dos efeitos
das mudanças no clima da Terra, concentra-se agora ern elaborar medidas que permitam as
gerações adaptar-se ao novo ambiente.
Contudo, este cenário adverso e de previsões apocalípticas não justifica a inércia.
A urgência de medidas capazes de modificar amplamente o modo como o mundo viveu
nos últimos anos exige o apoio de todos. Governos de todos os 'Daises , cidadãos comuns,
grupos ambientalistas como o Greenpace e o WWF, centros de estudos e outras
organizações não-governamentais, que denunciam os impactos ambientais oriundos do
modelo industrial altamente poluidor, devem convergir suas ações para a implementação
de estratégias que permitam promover o desenvolvimento e ao mesmo tempo assegurar a
sobrevivência das futuras gerações.
mister, portanto, a compreensão da necessidade urgente da organização não
apenas de uma economia ecológica. mas uma reorganização da sociedade onde a idéia de
desenvolvimento sustentável seja não somente uma proposição teórica, mas também a
materialização dos projetos e ações, tanto de cunho individual quanto coletivo.

2.1.2 Finitude dos Recursos e Consumo Insustentável

De maneira geral, a biosfera caracteriza-se por grande estabilidade em face das
influencias exteriores, o que se reflete no fato de poder suportar, sem perturbar
os processos essenciais, profundas modificações de sua estrutura...Esta
plasticidade constitui um importante trunfo para o homem, porque lhe permite.
em larga margem, transformar a biosfera e explorar alguns de seus elementos de
acordo com as necessidades. Entretanto, a transformação não pode ultrapassar
certos limites — que dependem do modo de intervenção e do tipo ecológico
considerado — sem ameaçar o equilíbrio dinâmico da biosfera. Em vastas
regiões do mundo estes limites . á foram ultrapassados, o que teve como
resultado a deterioração de uma considerável parte da biosfera, o owtamento
dos solos e dos recursos de água doce, fazendo desaparecer numen,,,ts espécie
vegetais e animais. 0 homem e a sociedade humana são parte integrante da
biosfera e dependem estreitamente de seus recursos. A proteção da biosfera é de
capital importância para a humanidade (DAJOZ, 1983, p. 435).

A expressão recurso nos traz, de imediato, a idéia de utilização, de fruição.
Recurso é algo ao qual se pode recorrer para a satisfação de uma necessidade. É. portanto,
um valor recorrível.
Os recursos que provém da natureza são os recursos naturais, de fi nidos, segundo
Krieger (1998, p. 303), como "fontes de riqueza naturais utilizáveis pelo ser humano, tais
como a Agua, o solo, as florestas, os campos, a vida animal, os minerais e a paisagem-.
Para Buarque (1990), o conceito de recursos naturais precisa ser entendido em
conformidade com o padrão tecnológico de cada momento, uma vez que, ao longo da
história, o processo econômico é caracterizado pela incorporação de novos recursos, bem
como pela obsolescência de outros. A titulo de exemplificação, Buarque cita o caso do
petróleo, que há pouco mais de 100 anos atrás não era considerado um recurso. Segundo
Buarque (1990, p. 113), "só compõem os recursos aquelas partes que, além de serem
insumos de algum processo tecnológico, tiverem sua disponibilidade limitada e controlável
por proprietários".
0 uso de recursos naturais, por vezes, pode afetar o ambiente, seja pelo perigo
decorrente de sua utilização, seja pela redução significativa dos recursos, ou ainda pela
degradação que pode causar ao ambiente. Segundo dados de órgãos ligados as Nações
Unidas, aproximadamente 50% das florestas tropicais do planeta já foram perdidos. A
redução dessas Areas, nas mais diversas regiões, apresenta riscos significativos para o
principal banco genético da Terra.
De acordo com Buarque, "foi a dimensão da ocupação econômica que, pela
primeira vez, modificou o equilíbrio natural da Terra". A elaboração de instrumentos que
dominam com mais força a natureza "levou aparentemente ao que o economista chileno
Max Neef chama de manifestação da única espécie estúpida do universo". E mais adiante
acrescenta, "através de sua inteligência menor, embora com lógica, o homem estaria
destruindo uma inteligência maior, embora sem uma lógica". (1990)
A preocupação com os recursos naturais remonta a antiguidade e teve Thomas
Robert Malthus como um dos pioneiros na observação da perspectiva de um crescente
desequilíbrio entre a população e os recursos. Em 1798, em seu Ensaio sobre a população,

concentrou sua atenção no que lhe parecia ser o maior problema da humanidade, o de -que
a força da população é indefinidamente maior do que a força que a terra tem de produzir o
sustento para o homem" (Malthus, apud Kennedy, 1993, p. 4). Assim, acreditava que a
população crescia em progressão geométrica, enquanto os alimentos cresciam em
progressão aritmética, o que acabaria por culminar em um quadro de "fome cada vez

maior, privação, mortes em massa pela escassez de comida e pelas doenças e o
esfacelamento do tecido social" (idem, p. 5).
De fato, há uma grande evidência de que problemas sociais, econômicos,
politicos e ambientais estão intensificando-se com acentuada rapidez nas últimas décadas.
A velocidade com que se procedeu a destruição dos recursos naturais no século XX. o
elevado número de incêndios das florestas, a enorme quantidade de árvores abatidas, o
esgotamento dos solos e dos lençóis fredticos, tem como contrapartida um aumento
significativo das demandas industriais, acelerando ainda mais o processo de destruição.
De acordo com um levantamento da ONU, em 2005 ocorreram 360 desastres
naturais, dos quais 259 diretamente relacionados ao aquecimento global. No total. foram
168 inundações, 69 tornados e furacões e 22 secas que transformaram a vida de 154
milhões de pessoas (Veja, 21/06/06, p. 76).
0 crescimento demográfico, com o conseqüente aumento das necessidades , gera

uma demanda maior por recursos e pode provocar impactos perversos sobre o ambiente.
Segundo Corson (1993, p. 30),
Subnutrição e doença, desemprego, problemas politicos, escassez de agua e
combustível mineral, desflorestamento, secas e enchentes, desertificação,
esgotamento do solo, poluição da Agua e do ar, queda nas pescas marítimas e
extinção de espécies de plantas e animais estão sendo exacerbados pelo acelerado
crescimento da humanidade.

De acordo com Buarque (1990. p. 113), embora os economistas tenham agregado
o conceito de valor econômico dos recursos, com base no impacto da escassez sobre o
nível de consumo da população, não avançaram no sentido de valorizar a natureza em si.
Nas próprias palavras de Buarque, "consideraram a escassez, mas assumiram que ela seria
superada de alguma forma".
Em consonância com o pensamento de Buarque, Dajoz (1983, p. 461) afirma que
"6 um engano acreditar que os recursos naturais do planeta são inesgotáveis e que os
resíduos da atividade humana serão reabsorvidos

sem maiores conseqüências pela

biosfera".
Segundo Hawken, Lovins e Lovins (1999), ao longo da história, as estratégias de
desenvolvimento concebidas sempre se basearam na busca do crescimento econômico a
qualquer prego, no consumismo e na destruição da natureza que, até pouco tempo atrás , era
considerada um fator abundante e inesgotável.

Só recentemente foi possível compreender que os ecossistemas não são elementos
que se reconstituem automaticamente e muito menos são perenes. Dai a necessidade de se
ampliar a visão reducionista da economia, que analisava o impacto ambiental pelo lado
tecnológico ou pelo lado da propriedade, e incorporar um valor ao patrimônio intangível
que o meio ambiente representa. Conforme Buarque (1990, p. 117), "trata-se, portanto, de
submeter os princípios da análise econômica aos propósitos e interesses de uma civilização
equilibrada ecologicamente com a natureza que a mantém e que compõe o patrimônio que

o processo civilizatório busca ampliar".
A Conferencia Científica da Onu sobre Conservação e Utilização de Recursos
Naturais, em 1949, e 0 Relatório do Clube de Roma, foram os marcos principais da
extensa literatura que, a partir dos anos 60, passou a denunciar o risco do desequilíbrio
ecológico. A partir desses estudos iniciais, preocupações com a situação da natureza
levaram a uma explosão de trabalhos sobre o assunto. A realização da Conferência
Mundial sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972, foi decisiva como elemento de
divulgação do estado do meio ambiente e de sua relação com a economia.
Tanto o Clube de Roma quanto a maioria dos estudos subseqüentes,
demonstraram, através de projeções estatísticas, a provável inviabilidade de manter o
mesmo ritmo econômico das décadas antecedentes.
Segundo Corson, nos últimos anos os padrões de vida e economia da maioria dos

países em desenvolvimento pioraram, em alguns casos drasticamente, e a maioria dos
projetos de desenvolvimento malograram em atingir seus objetivos.

Tais projetos foram, geralmente, planejados e implantados sem o
desenvolvimento dos habitantes e organizações locais. As pessoas que
planejam o desenvolvimento, freqüentemente, avaliam os projetos em termos
dos indicadores econômicos, que não refletem a importância das culturas
locais, tradições e fatores ambientais (Corson, 1993, p. 42).

Corson lembra ainda que as ameaças aos recursos naturais podem impor um
grande risco à segurança nacional sob a forma de ameaças militares. Escassez, diminuição

e destruição dos recursos criticas, como Agua doce, Areas pesqueiras oceânicas.
suprimentos de energia e terra cultivável, são freqüentemente fontes de competição e
conflitos intensos.
Em essência, é o desconhecimento e as próprias dificuldades que se possui em
entender os emaranhados ambientais dos ecossistemas que levam o homem ao uso

irracional do meio ecológico. A educação ambiental deve levar o homem a viver em
harmonia com a natureza, passando pela participação de todos os cidadãos na solução e
prevenção de problemas ambientais. Para isso, faz-se necessário compreender o ambiente e
a relação dinâmica estabelecida entre os ecossisternas naturais e os sistemas sociais.

2.1.3 Poluição e Poluentes

As conseqüências do processo econômico para a biosfera podem ser observadas
nos dois lados de sua ação: na depredação com extinção e esgotamento e na poluição
ambiental.

Entre as causas da poluição, pode-se encontrar os processos de industrialização,
de utilização dos recursos naturais e do continuo aumento populacional. que obriga uma
crescente produção de alimentos.
De acordo com Fellemberg (1980, p. 1), "a idéia de poluição ambiental abrange
uma série de aspectos, que vão desde a contaminação do ar, das águas e do solo,
desfiguração das paisagens, erosão de monumentos e construções até a contaminação da
carne e das aves com hormônios."
Schumacher (1997), define poluição como sendo qualquer

alteração das

características originais de um determinado meio. Normalmente atribui-se ao homem a

causa de toda a poluição ocorrida na terra, no entanto, Schumacher defende que existe
também a poluição natural causada por fenômenos naturais, tais como vulcões em erupção,
furacões ou excesso de chuvas.
Buarque (1990, p. 127) argumenta que cada padrão tecnológico tern suas
características poluentes e depredadoras e, urna vez que é o padrão tecnológico que define
o padrão de consumo, "no centro do problema ecológico está o problema da opção
tecnológica".

Dentre os poluentes mais freqüentes decorrentes do processo industrial estão as
dioxinas, provenientes de detritos e do lixo; partículas de exaustão, emitidas por carros e
indústrias; chumbo, proveniente de carros, pinturas, Agua contaminada , indústrias;
mercúrio, que tem origem em centrais elétricas e na incineração de lixo; além de
pesticidas, benzeno e isolantes.

Na página 127 de seu livro, Buarque aponta para o problema de importação de
tecnologia de países com maior nível de desenvolvimento, por países menos
desenvolvidos,
Ao serem transpostas, estas tecnologias trazem todos os seus componentes
depredativos e poluentes, com mais dois agravantes: a probreza tecnológica c. de
recursos não permite o desenvolvimento de técnicas de combate A poluição ou de
recursos alternativos; o desenho das tecnologias com base em recursos naturais de
realidades distintas faz com que as economias importadoras requeiram importação
desses recursos, quando urna outra forma de depredação, através da dependência
que, na busca de gerar divisas, depreda os recursos naturais e inclusive o próprio
trabalho humano.

Segundo Dajoz (1983, p. 439), a poluição da biosfera pode ser ocasionada por
detritos industriais, por pesticidas ou por elementos radioativos e constitui -um problema
essencialmente técnico e econômico porque, na maioria dos casos, os remédios são
conhecidos e poderiam facilmente ser utilizados", e exemplifica citando os sistemas que
eliminam o monóxido de carbono do escapamento dos automóveis, que depuram a fumaça
das fábricas e que regeneram as aguas industriais. Além disso, o uso de detergentes
biodegradáveis, a redução do uso de pesticidas e investimentos na melhoria dos métodos
culturais dos alimentos são, de acordo com Dajoz, exemplos de atitudes que poderiam ser
facilmente implementadas com o intuito de controlar a poluição.
Buarque classifica três tipos de impactos poluentes que decorrem do processo
produtivo: Os basicamente sociais, tais como odores desagradáveis, poluição sonora e
contaminação do ar e da Agua; impactos basicamente econômicos, como o esgotamento de
recursos; e os basicamente biológicos, como o surgimento de novas doenças ou a
destruição de espécies inteiras.
Para Buarque, as formulações econômicas de custo-bene fi cio , que têm
desenvolvido métodos capazes de quantificar os impactos ecológicos na medição da
performance das unidades produtivas, limitam suas considerações ao uso de numerários
econômicos e não incorporam as conseqüências do impacto do processo produtivo sobre a
natureza em sua globalidade planetária, nem a longo prazo.
De fato, as inovações tecnológicas que perseguem a otimização do processo de
produção, via de regra, não levam em conta os efeitos nocivos sobre o meio ambiente, ou
seja, os custos sociais decorrentes da poluição, como também, a depleção dos recursos
naturais.

Em 2006 o governo norte-americano tornou pública uma versão preliminar de um
dos relatórios ainda em revisão do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas
(IPCC), que denuncia uma transformação dramática do clima da Terra devido as ações
humanas e efeitos muito mais perversos do que o que se imaginava.
Carlos Rittl, coordenador da Campanha de Clima do Greenpeace., questionou a
intenção do governo norte-americano em tomar o relatório público antes de sua versão
final, uma

vez que acredita que o sigilo na fase de revisão gera relatórios consistentes e

sólidos e que expor o relatório não finalizado aos céticos da ciência indica a intenção de
sabotar o processo e colocar em cheque os resultados ainda preliminares do documento.
Não obstante, considera que as informações já divulgadas instam os governos de
todo o planeta a tomarem medidas muito mais incisivas para controlar as emissões
mundiais de gases de efeito estufa e evitar uma catástrofe no futuro.
Os dados do relatório evidenciam claramente que as ações humanas têm um
impacto significativo sobre as mudanças climáticas e que seus efeitos são muito mais
sérios do que se imaginava. "Isso coloca contra a parede todos aqueles que têm
responsabilidade, mas que não deram nenhuma contribuição , que não assumiram nenhum
compromisso para combater o problema", acrescentou Rittl".
De acordo com edição da revista Veja de 21/06/06, desde o século XIX as
concentrações de diáxido de carbono no ar aumentaram 30 %, as de metano dobraram e as
de óxido nitroso subiram 15%. Em conjunto, esses gases formam uma espécie de cobertor
em torno do planeta que impedem que o ea/or provocado pela radiação solar retorne ao
espaço, criando, assim, o chamado efeito estufa.
0 tratado de Kioto é uma das medidas urgentes para reduzir a emissão de dióxido
de carbono, metano e óxido nitroso. Assinado por 163 países e em vigor desde 2005, o
tratado prevê a redução em 5% das emissões de CO2 em relação aos níveis de 1990.
Contudo, de acordo com o americano John Reilly, diretor do programa de mudanças
climáticas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) "mesmo que todos os países
interrompessem imediatamente a liberação de gases do efeito estufa, a atmosfera já está de
tal forma impregnada que a temperatura média do globo ainda subiria por mais 1000 anos
e o nível do mar continuaria a se elevar por mais 2000" (Veja, 21/06/06. p. 75-76).
Ainda de acordo com a revista Veja, seis mudanças de grandes proporções
causadas pelo aquecimento global podem ser relacionadas:

•

Ártico está derretendo: a cobertura de gelo da região diminui ao ritmo constante

de 8% ao ano. Nos últimos 50 anos o volume de gelo caiu pela metade e. nessa
velocidade, terá desaparecido totalmente no verão de 2080.
•

Os furacões estão mais fortes: Devido ao aquecimento da água, a ocorrência de

furacões das categorias 4 e 5 (os mais intensos da escala) dobrou nos últimos 35
anos;
•

0 Brasil está na rota dos ciclones: este fenômeno, que não era conhecido no pais,
varreu o litoral sul do Brasil em 2004 e dá indicios de que veio pra ficar:

•

O nível do mar subiu: A elevação desde o inicio do século passado está entre 8 e
20 centímetros e, segundo dados da ONU, subirá 1 metro até o fim deste século;

•

Os desertos avançam: o total de areas atingidas pela seca dobrou em 30 anos.
Atualmente, um quarto da superficie do planeta j á é constituída por desertos;

•

Já se contam os mortos: Segundo a ONU, 150 000 pessoas morrem anualmente
em função dos efeitos do aquecimento global, número este que deve dobrar em
2030.

Os dados evidenciam que a limpeza da atmosfera é tarefa para gerações. Como
conseqüência do volume de água do degelo, os oceanos tendem a continuar a subir. 0
aquecimento dos mares alimentará novos furacões, aumentando a capacidade destrutiva
desses fenômenos meteorológicos. "A violência desses desastres naturais s6 pode ser
atenuada se houver uma redução na temperatura da água, o, que parece improvável - ,
afirma o biólogo americano Thomas Lovejoy, presidente do Centro Heinz para a Ciência,
em Washington (Veja, 2006, p. 79).
De acordo com Sachs (1986), a questão central é encontrar as modalidades de
crescimento que tornem compatíveis o progresso social e o gerenciarnento sadio dos
recursos e do meio. Assim, o desenvolvimento deve considerar a autonomia de decisões e a

pesquisa de modelos endógenos, próprios a cada contexto histórico, cultural e ecológico,
bem como a prudência ecológica, ou seja, a busca de um desenvolvimento em harmonia
com a natureza.
Para melhorar a qualidade de vida das populações é necessário que ocorra a
redução dos poluentes a concentrações não prejudiciais. Uma tecnologia avançada e
equipamentos adequados, o gerenciamento dos resíduos sólidos, além de uma fiscalização
rigorosa, podem amenizar os efeitos negativos desses poluentes sobre o meio ambiente.

2.1.4 Sobrevivência e Qualidade de Vida
No mundo contemporâneo, temas como ecodesenvolvimento, desenvolvimento
sustentável e economia ecológica, entre outros léxicos que compõem o quadro teóricoconceitual sobre o tema meio ambiente e desenvolvimento, mostram-se como sendo mais
do que meros modismos intelectuais e refletem a crescente preocupação dos diversos
segmentos sociais com a constatação de que a organização social emergida após a
revolução industrial está colocando em cheque a sobrevivência da espécie humana. hem
como dos demais seres vivos e do próprio ambiente.
Neste cenário criado pela ação humana, o principio da sustentabilidade surge
como alicerce principal de uma nova organização social que começa a ser enunciada como
necessária para a sobrevivência humana, pois, como nos lembra Winter In Callenbach
(1993, p. 35) "em uma economia sem consciência ecológica a sobrevivência humana estará
ameaçada".
Embora a natureza seja pródiga, seu equilíbrio é delicado e "há limites que não
podem ser transpostos sem que a integridade básica do sistema fique prejudicada"
(CMMAD, 1991, p. 37).
Para Dias (1993, p. 141) os recursos naturais encontrados no Planeta Terra são
suficientes para atender as necessidades de todos os seres vivos se forem utilizados de
forma eficiente e sustentada. A capacidade de sobrevivência humana depende da forma
segundo a qual o homem maneja os recursos disponíveis. Dai a necessidade de se utilizar
os recursos naturais obedecendo aos princípios de sustentabilidade e aos preceitos
ambientais com vistas a um processo de desenvolvimento sustentável.
Segundo Corson, programas econômicos mal formulados são os grandes
responsáveis pela degradação do meio ambiente.

Degradação ambiental e pobreza estão intimamente relacionadas. Populações
em crescimento tornadas pobres através de programas econômicos mal
formulados e inadequados são forçadas a usar em excesso e degradar os
recursos, a fim de garantir a sobreviv8ncia; de modo que os recursos danificados
não suportarão por muito tempo o crescimento econômico. Historicamente, tal
fato bloqueou o potencial de desenvolvimento de muitas sociedades e reduziu
sua estabilidade. 0 investimento básico em pessoas e ecologia prósperas, é o
que toda economia precisa para se desenvolver, e é o que está faltando em
muitos países (Corson, 1993, p.42).

Neste contexto, o governo deve elaborar a legislação ambiental com o intuito de
integrar aspectos ambientais e aspectos de desenvolvimento, estabelecer iim quadro
institucional adequado à gestão das zonas arnbientalmente critic.

preservar os

ecossistemas, educar os cidadãos em matérias ambientais e reforçar as atividades de
supervisão e controle ambientais.

Pode ainda recorrer ao Direito Penal, de modo a dar margem à tipificação como
crimes de determinadas condutas consistentes na utilização de recursos naturais. Em sua
grande maioria, ditas infrações penais encontram-se descritas na Lei dos Crimes Contra o
Meio Ambiente, embora algumas continuem previstas noutras legislações criminais, corno
o Código Penal e o Código Florestal.
urgente, portanto, incentivar a expansão do movimento
ambientalista em escala planetaria. As mudanças comportamentais devem ocorrer no
sentido de consolidar um mercado que se define como ecologicamente correto, valorizando
necessidade

produtos que tenham sido fabricados mediante o cuidado com o meio ambiente.
A premissa de produzir sem degradar o ambiente estabelece parâmetros para o
consumo e para a densidade populacional. "Assim, o desenvolvimento sustentável surge
para a economia ambiental como o paradigma capaz de dar conta da qualidade de vida da
população, sem comprometimento ambiental" (Montibeller, 2001, p. 123).

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2.2.1 Conceito
O conceito de desenvolvimento sustentável. que vem sendo divulgado por todo o

planeta como uma forma mais racional de prover uma qualidade de vida equânime e
socialmente justa, adquiriu maior expressão a partir de 1987 através do Relatório
Bruncitlund — Our Comm= Future (Nosso Futuro Comum) da Comissão Mundial sobre o

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), encomendado pela ONU, e através da
Conferencia UNCED-92 (Eco-92), realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em
1992.
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, composta por
membros de 21 países e presidida pela Primeira Ministra da Noruega, Oro Harlem
Brundtland, "tem sido uma das grandes defensoras do desenvolvimento sustentável"
(Corson, 1993, p.54). Conforme definido em seu relatório, "desenvolvimento sustentável é
um processo dinâmico destinado a satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a
capacidade de gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades" (CMMAD, 1991,
p.310).
Da definição precedente infere-se que tal conceito não diz respeito apenas ao
impacto da atividade econômica no meio ambiente. Desenvolvimento sustentável se refere
também as conseqtências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade,
tanto presente quanto futura.
Durante a Conferencia das Nações Unidas sobre

o

Meio Ambiente

e

Desenvolvimento, denominada ECO-92, a relação entre meio ambiente e desenvolvimento
foi debatida amplamente, manifestando-se claramente que pobreza e degradação ambiental
então intimamente relacionados, e que os padrões de produção e consumo devem ser
modificados, principalmente no que diz respeito aos países industrializados. (Martins,
1995, p.47).
Segundo a CMMAD (1991, p. 43), o conceito de desenvolvimento sustentável é
capaz de "fornecer uma estrutura para a integração de políticas ambientais e estratégias de
desenvolvimento" e sua busca "exige mudanças nas políticas internas e internacionais de
todas as nações".

Para a referida Comissão, o desenvolvimento sustentável não é um estado de
permanente harmonia, "mas um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a
orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança
institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras" (Idem, p. 10).

Argumenta ainda que o conceito de desenvolvimento sustentável tem certos limites,
"não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estagio atual da tecnologia e da
organização social, no tocante aos recursos ambientais, e pela capacidade da biosfera de
absorver os efeitos da atividade humana" (Ibidem, p. 9).
Para Franco (2000), as conceituações de desenvolvimento sustentável são initmeras,
mas a mais aceita e a mais difundida diz respeito ao não esgotamento dos recursos naturais
que são necessários para as gerações atuais e que, supõe-se, serão necessários também para
as gerações futuras.
Segundo Corson (1993, p. 310), desenvolvimento sustentável é "um processo de
mudança no qual o uso de recursos, programas econômicos, desenvolvimento tecnológico,
crescimento populacional e estruturas institucionais estão em harmonia, e elevam o
potencial atual e futuro do progresso humano".
Trata-se, para este autor, de "um programa baseado em planejamento a longo prazo
e no reconhecimento de que, para manter o acesso aos recursos que tornam a nossa vida
diária possível, devemos admitir os Limites de tais recursos" (idem, p. 54).

Proteção do meio ambiente e promo* do desenvolvimento econômico são
objetivos intimamente relacionados.. .0 desenvolvimento não pode ser
sustentado com uma base de recursos naturais deteriorados, e o meio ambiente
não pode ser protegido quando os projetos teimam em 'IA° levar em
consideração o prep da destruição ambiental e em dispor de recursos para
preveni-la (ibidem).

Corson acrescenta ainda que, embora as muitas prioridades para o desenvolvimento
sustentável variem de acordo com as necessidades e oportunidades de cada regido, algumas
prioridades são, contudo, mundialmente importantes.

Elas incluem a introdução de técnicas de agricultura sustentável, melhorias na
capacidade energética, desenvolvimento de fontes de energia renováveis,
limitação do crescimento populacional, desenvolvimento de tecnologia adequada e
eficiente, redução no consumo e aumento na capacidade de previsão nos
programas de desenvolvimento (idem, p. 55).

Por fim, enumera sete prioridades para o desenvolvimento sustentável, a saber:
reduzir o crescimento populacional, reduzir a pobreza e desigualdades, praticar a
agricultura sustentável, proteger as florestas e outros habitats, tornar sustentável o uso de
energia, praticar o uso sustentável da água e reduzir a geração de lixo.
Com relação à redução do crescimento populacional, Sachs (1986, p. 29), nos
lembra que após as "previsões apocalípticas" do Clube de Roma a respeito do esgotamento
de alguns recursos e da catástrofe ecológica iminentes, o debate sobre a relação entre
crescimento populacional e qualidade do meio ambiente enveredou pelo caminho errado,
deixando muitos estudiosos com a falsa impressão de que há um trade off entre estes
elementos, ou seja, como se tivesse que se escolher alternativamente entre crescimento ou
qualidade do meio ambiente.
Para Sachs, desde logo é possível conceber estilos de desenvolvimento
caracterizados, de um lado, por elevada taxa de expansão, pela gestão dos recursos e do
meio e por uma utilização eqüitativa do produto, enquanto, do outro, configura-se um
estilo desenhado pelo não-crescimento e que nem por isso deixa de desperdiçar recursos
escassos e depredar a natureza e o ambiente. "Não é propriamente o crescimento que se
deve questionar, mas o seu caráter selvagem" (idem, p. 30).
Segundo Sachs, cinco dimensões de sustentabilidade devem ser consideradas ao se
planejar o desenvolvimento, as quais foram resumidas por Montibeller (2001. p. 46) da
seguinte forma:
•

"Sustentabilidade Social: o processo deve se dar de maneira que reduza
substancialmente as diferenças sociais. E considerar o "desenvolvimento ern sua
multidimensionalidade, abrangendo todo o espectro de necessidades materiais e
não-materiais" (1993:25);

•

Sustentabilidade Econômica: defini-se por uma "alocação e gestão mais eficientes
dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado" 1993:26).
A eficiência econômica deve ser medida, sobretudo, em termos de critérios
macrossociais. E pressupõe evitar-se a denominada "economia de Gandhi", na
qual o resultado de uma jornada de trabalho não seria suficiente para garantir
qualidade minima de vida diária ao trabalhador.

•

Sustentabilidade ecológica: compreende o uso dos potenciais inerentes aos
variados ecossistemas compatível com sua minima deterioração. Deve permitir
que a natureza encontre novos equilíbrios através de processos de utilização que

obedeçam a seu ciclo temporal. Implica, também, preservar as fontes de recursos
energéticos e naturais.
•

Sustentabilidade espacial/geográfica: pressupõe evitar a excessiva concentração
geográfica de populações, de atividades e do poder. Busca uma relação mais
equilibrada cidade/campo.

•

Sustentabilidade

cultural: significa traduzir

o

"conceito normativo de

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem
as especificidades de cada ecossistema, de cada cultura

e de cada local"

(1993:27)"
Stake (1991, p. 9) apresenta a seguinte definição de desenvolvimento sustentável:
"Para ser sustentável, o desenvolvimento precisa levar em consideração fatores sociais.
ecológicos, assim como econômicos; as bases dos recursos vivos e não vivos; as vantagens
e desvantagens de ações; alternativas a longo e curto prazos."
Também segundo Ultramari (2000), a busca do objetivo de sustentabilidade deve
invariavelmente considerar conjuntamente os aspectos econômicos, sociais, fmanceiros,
institucionais e ambientais em função de que a análise individual de cada aspecto
econômico se torna uma tarefa extremamente mais complexa em busca de tal objetivo.
Para Constanza (apud Sachs, 1993) sustentabilidade implica que a vida humana
possa continuar indefinidamente, que os individuos possam prosperar, que as culturas
humanas possam desenvolver-se e que os resultados das atividades humanas obedeçam a
limites para não destruir a diversidade, a complexidade e a função do sistema ecológico de
apoio à vida.
Já o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável —
WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) - estabelece:

Definimos desenvolvimento sustentável como formas de progresso que atendem
As necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de atender as suas. Dada a escala da pobreza mundial atualmente, o
desafio de atender As necessidades presentes é urgente. Mas devemos olhar
frente e fazer o melhor que pudermos para garantir que o que fazemos
atualmente para nossa nunca antes tão grande e crescente população não
comprometa as demandas ambientais, sociais e humanas de nossos
descendentes.
Buscar uma missão de desenvolvimento sustentável pode tornar nossas firmas
mais competitivas, mais resilientes aos choques, mais ágeis em um mundo de
transformações rápidas e mais capazes de atrair e manter consumidores e os
melhores empregados. Ela também pode tornar melhores as relações de nossas
empresas com agências reguladoras governamentais, bancos, companhias de
seguro e mercados financeiros. Políticas de desenvolvimento sustentável podem
ser bastante lucrativas, mas nossa razão não se baseia apenas em retornos

financeiros. As empresas contêm, são lideradas por e servem pessoas com
visOes e valores. No longo prazo, as companhias que não refletirem estas visêies
e valores em suas aces irão empalidecer no mercado.

Para Ultramari (2000), falar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável ficou
fácil em função de ser um objetivo desejado por todos. No entanto,

o conceito de

desenvolvimento sustentável vem sendo adotado e reproduzido nas mais diversas situações
sem o devido e fundamental embasamento em termos do seu real significado e viabilidade,
Se a realidade tem provado ser o desenvolvimento sustentável um conceito de
dificil entendimento e de difícil consecução, a complexidade aumenta quando esse
conceito é introduzido na problemática urbana (idem).
Ainda conforme Ultramari, os problemas ambientais tem, ainda, passado
desapercebidos pela consciência da maioria da população em geral em função de que as
condições sócio-econômicas tem tornado possível a sua remoção da proximidade dos
aglomerados populacionais. Cita como exemplo o lixo que é incinerado ou depositado em
áreas distantes dos aglomerados urbanos e legislações urbanísticas que exigem a adoção de
locais funcionais para instalação das indústrias. A adoção dessas medidas paliativas de
redução visual dos impactos da atividade econômica no meio ambiente, passaram a levar
os problemas ambientais a extrapolar os limites locais, tornando-se assim, problemas
regionais.
Para Lipietz (1991), um modelo de desenvolvimento sustentável não poderá ser
construido a partir do capitalismo. Entretanto, não sugere que se rompa inicialmente com o
modelo capitalista e sim que se busque a sua inflexão no sentido que se permita criar
modelos de desenvolvimento onde possam ser agregados valores como autonomia.
solidariedade e a responsabilidade ecológica.
Como podemos ver por estes exemplos, a definição precisa do que 6
desenvolvimento sustentável é tão complexa e variada quanto a determinação do que é
qualidade de vida. Muito provavelmente, cada pessoa ou cada grupo de pessoas. instituição
ou organização, terá a sua própria definição destes conceitos. Isso não surpreende, uma vez
que ambos estão relacionados com a percepção que cada indivíduo ou grupo tern do
ambiente que o circunda e, principalmente, dos valores e das perspectivas individuais e
coletivas com que cada um deles enxerga o futuro. 0 que é verdadeiramente surpreendente
é que, por mais paradoxal que isso seja, todas das definições são corretas, por mais

contraditórias que possam parecer.

Isto acontece em função da própria natureza das definições e dos conceitos tanto de
qualidade de vida como de desenvolvimento sustentável. 0 paradoxo se encontra no fato
de que ambos os conceitos dependem da percepção de realidade que quem o define tem.
mas, ao mesmo, tempo, também dependem da capacidade que estas definições têm de se
tomar realidade A. medida que outros indivíduos e grupos passem a considerá-las como
verdadeiras e plausíveis.
Em essência, o que importa é que cada indivíduo tenha consciência do meio que o
envolve, de como ele se relaciona , enquanto indivíduo e como integrante de um grupo ou
sociedade, com este meio e do que este indivíduo ambiciona para seu futuro e,
principalmente, para o futuro da coletividade a qual pertence.
Isso faz com que as definições percam sua importância para os processos nos quais
se tomam decisões baseadas nas percepções individuais de realidade e se obtêm consensos
sobre os quais se construirá um plano estratégico de ações que transformem em realidade
as ambições e os valores individuais.
A construção tanto de uma Agenda 21, independente da sua dimensão espacial.
quanto de um orçamento participativo são exemplos desta forma de raciocínio. Em ambos
os processos, percepções, valores e interesses individuais são confrontados e negociados
para que se obtenha um consenso que servirá como marco referencial e orientação para o
desenvolvimento das ações posteriores.
0 que varia grandemente nestes processos é a abordagem metodológica adotada e,
principalmente, a opção ideológica representada. Conforme visto anteriormente, a
participação pública nos processos de tomada de decisão varia desde a total inexistência de
participação, representada pelos regimes totalitários, até a autogestão. escala maxima em
que a participação pública se funde à própria atuação governamental, tornando-se uma
única coisa.

2.2.2 Origem

0 termo sustentabilidade surgiu em princípios do século XIX, na Alemanha, em
decorrência das discussões a respeito da exploração dos bosques madeireiros. Entre fins do
século XIX e inicio do século XX, surgem na Europa os primeiros estudos sobre
problemas ambientais entre eles o efeito estufa e as mudanças climáticas. (Martins. 1995,
p.43).

Ao final da década de 60, uma organização não-governamental, o Clube de Roma,
contratou uma equipe de cientistas do MIT (Massachustts Institute of Technology) com o
objetivo de elaborar uma projeção a partir da realidade econômica da época sob o prisma
ambiental. O relatório gerado, publicado em 1972, foi chamado de Limites ao Crescimento
e concluía que, mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e
exploração dos recursos naturais, o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido, no

maxim, em 100 anos, provocando uma repentina diminuição da população mundial e da
capacidade industrial.
Contudo, além das previsões catastróficas já para as primeiras décadas do século
XXI, o relatório apresentava também questões de corno construir urna sociedade
materialmente suficiente, socialmente eqüitativa e ecologicamente continua.
Mesmo que tenha rapidamente desencadeado várias avaliações contrárias, a questão
natural, dali em diante, faria parte da teoria econômica, tanto em nível de insumos, como
dos efluentes e rejeitos. 0 resultado mais relevante do estudo foi, sem davida , a clara
percepção da necessidade de se implementar estratégias ambientais adequadas para
promover um desenvolvimento sócio-econômico eqüitativo.
Em 1973, o canadense Maurice Strong lançou o conceito de ecodesenvolvimento,
cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs. Foram os debates em torno do
ecodesenvolvimento que abriram espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável.
Outra contribuição à discussão veio com a Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento, que ocorreu em 1974, em Cocoyoc no México. A referida
conferência deu origem à Declaração de Cocoyok, considerada por diversos autores como
fundamental para a construção da nova percepção da relação entre sociedade e natureza,
incorporando à discussão a idéia de que existiam limites ambientais e sociais para o
desenvolvimento que deveriam ser respeitados. A declaração afirmava que a causa da
explosão demográfica era a pobreza, que também gerava a destruição desenfreada dos
recursos naturais. Os países industrializados contribuíam para esse quadro com altos
indices de consumo. Para a ONU, não há apenas um limite mínimo de recursos para
proporcionar bem-estar ao indivíduo; há também um maxima
Em 1975, o relatório Dag-Hammarskjõld, preparado pela fundação de mesmo
nome com o auxilio da ONU e com colaboração de politicos e pesquisadores de 48 paises,
declarou que as potências coloniais concentraram as melhores terras das colônias nas mãos
de uma minoria, forçando a população pobre a usar outros solos, promovendo a devastação
ambiental.

Em 1982 aconteceu em Nairóbi um outro evento, desta vez voltado para a avaliação
dos resultados com relação as discussões iniciadas em Estocolmo. Desse encontro resultou
a formação da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento que, contudo, só
foi concretamente implementada em 1983.
No ano de 1987, o relatório da Comissão Mundial da ONU sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, Our Common Future, mais conhecido por relatório
Brundtland, disseminou o termo desenvolvimento sustentável, definindo-o como aquele
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações satisfazerem suas próprias necessidades. 0 relatório, que não apresentava críticas
a sociedade industrial, característica dos documentos anteriores, demanda crescimento
tanto em países industrializados como em subdesenvolvidos, inclusive ligando a superação
da pobreza nestes últimos ao crescimento continuo dos primeiros, o que o tornou mais
aceito pela comunidade internacional.
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro, em 1992, mostrou um crescimento do interesse mundial pelo
futuro do planeta; muitos países deixaram de ignorar as relações entre desenvolvimento
sócio-econômico e modificações no meio ambiente. Entretanto, as discussões foram
ofuscadas pela delegacdo dos Estados Unidos, que forçou a retirada dos cronogramas para
a eliminação da emissão de CO2 (que constavam do acordo sobre o clima) e não assinou a
convenção sobre a biodiversidade.

2.2.3 Princípios

0 movimento ambientalista é responsável pela produção de um conjunto de
princípios em relação ao meio ambiente estabelecidos através de protocolos e declarações
emanados dos diversos fóruns e conferências mundiais e internacionais sobre o tema.
Conforme Montibeller (2001, p. 42), "este conjunto formal constitui, hoje, a base
do direito ambiental internacional e, por conseqüência, de diversos países, como o direito
ambiental brasileiro, o qual associa a proteção do meio ambiente ao desenvolvimento
sócio-econômico".
Na Conferência Mundial sobre a Conservação e o Desenvolvimento, da IUCN
(Ottawa, Canadá, 1986) o conceito de desenvolvimento sustentável e eqüitativo foi
colocado como um novo paradigma, tendo como princípios: integrar conservação da

natureza e desenvolvimento; satisfazer as necessidades humanas fundamentais; perseguir
eqüidade e justiça social; buscar a autodeterminação social e respeitar a diversidade
cultural; e manter a integridade ecológica.
A Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de
Janeiro, em 1992, reafirmou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 1972 e, procurando dar-lhe seguimento,
reconheceu e proclamou 27 princípios de sustentabilidade, tendo como objetivo estabelecer
uma nova e eqüitativa parceria mundial através da criação de novos níveis de cooperação
entre os Estados, os setores-chave das sociedades e os povos.

Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento de 06-1992
Principio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento
sustentávei e têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmo a ia com a natureza.
l'rincipio 2: Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de
direito internacional, têm o direito soberano de explorarem os seus próprios recursos de
acordo com as suas políticas de ambiente e desenvolvimento próprias, e a responsabilidade
de assegurar que as atividades exercidas dentro da sua jurisdição ou controle não
prejudiquem o ambiente de outros Estados ou de áreas para além dos limites da jurisdição
nacional.
Principio 3: 0 direito ao desenvolvimento deverá ser exercido por forma a atender
eqüitativamente as necessidades, em termos de desenvolvimento e de ambiente, das
gerações atuais e futuras.
Principio 4: Para se alcançar um desenvolvimento sustentável. a proteção ambiental deve
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada
separadamente.
Principio 5: Todos os Estados e todos os povos cooperarão na tarefa fundamental de
erradicar a pobreza como condição indispensável ao desenvolvimento sustentável, por
forma a reduzir as disparidades nos níveis de vida e melhor satisfazer as necessidades da
maioria dos povos do mundo.
Principio 6: Deve ser dada prioridade à situação e necessidades especiais dos países
em

desenvolvimento, especialmente dos menos desenvolvidos e dos mais vulneráveis em

termos de ambiente. As ações internacionais no domínio do ambiente e desenvolvimento
deverão também dar resposta aos interesses e necessidades de todos os países.

Principio 7: Os Estados cooperarão espirito de parceria global para conservar, proteger e
recuperar a saúde e integridade do ecossistema da Terra. Tendo em conta os diferentes
contributos para a degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns,
mas diferenciadas. Os 'Daises desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe
na procura do desenvolvimento sustentável a nível internacional, considerando as pressões
exercidas pelas suas sociedades sobre o ambiente global e as tecnologias e os recursos
financeiros de que dispõem.

Principio 8: Para se alcançar um desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida
mais elevada para todos os povos, os Estados deverão reduzir e eliminar padrões
insustentáveis de produção e de consumo e promover políticas demográficas apropriadas.

Principio 9: Os Estados deverão cooperar para reforçar as capacidades próprias endógenas
necessárias a um desenvolvimento sustentável, melhorando os conhecimentos cientificas
através do intercâmbio de informações cientificas

e técnicas,

e aumentando

o

desenvolvimento, a adaptação, a difusão e a transferência de tecnologias incluindo
tecnologias novas e inovadoras.

Principio 10: A melhor forma de tratar as questões ambientais é assegurar a participação
de todos os cidadãos interessados ao nível conveniente. Ao nível nacional , cada pessoa terá
acesso adequado as informações relativas ao ambiente detidas pelas autoridades, incluindo
informações sobre produtos e atividades perigosas nas suas comunidades, e a oportunidade
de participar em processos de tomada de decisão. Os Estados deverão facilitar e incentivar
a sensibilização e participação do público, disponibilizando amplamente as informações.
acesso efetivo aos processos judiciais e administrativos, incluindo os de recuperação e de
reparação, deve ser garantido.

Principio 11: Os Estados deverão promulgar legislação ambiental eficaz. Os padrões
ecológicos, os objetivos e as prioridades de gestão do ambiente devem refletir o contexto
ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam. Os padrões aplicados por alguns Estados
podem não ser convenientes e ter um custo econômico e social injustificado para outros
países, especialmente para os países em desenvolvimento.

Principio 12: Os Estados deverão cooperar na promoção de um sistema econômico
internacional aberto e apoiado que conduza ao crescimento econômico e ao
desenvolvimento sustentável em todos os paises de forma a melhor tratar os problemas de
degradação ambiental. As medidas de política comercial, motivadas por razões ambientais.
não devem constituir um instrumento de discriminação arbitrária ou injustificada ou urna
restrição disfarçada ao comércio internacional. As ações unilaterais para lidar com desafios
ambientais fora da área de jurisdição do pais importador devem ser evitadas. As medidas
ambientais para lidar com problemas ambientais trartsfronteiriços ou globais devem, tanto
quanto possível, ser baseados num consenso internacional.

Principio 13: Os Estados deverão elaborar legislação nacional relativa A responsabilidade
civil e A compensação das vitimas da poluição e de outros prejuízos ambientais Os Estados
deverão também cooperar de um modo expedito e mais determinado na elaboração de
legislação internacional adicional relativa A responsabilidade civil e compensação por
efeitos adversos causados por danos ambientais em áreas fora da sua área de jurisdição, e
causados por atividades levadas a efeito dentro da area da sua jurisdição de controlo.

Principio 14: Os Estados deverão cooperar de forma eficaz no sentido de desencorajar ou
prevenir a deslocação ou transferência para outros Estados de quaisquer atividades e
substâncias que causem uma degradação ambiental grave ou que sejam potencialmente
nocivas A saúde humana.
Principio 15: Para que o ambiente seja protegido, sera' aplicada pelos Estados, de acordo
com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou
irreversíveis não será utilizada a falta de certeza cientifica total como razão para o
adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental.

Principio 16: As autoridades nacionais deverão esforçar-se por promover a internalização
dos custos ambientais e a utilização de instrumentos econômicos, tendo em conta o
principio de que o poluidor deverá, em principio, suportar o custo da poluição, com o
devido respeito pelo interesse público e sem distorcer o comércio e investimento.

Principio 17: Deverá ser empreendida a avaliação do impacto ambiental, enquanto
instrumento nacional, de certas atividades susceptíveis de terem impacto significativo
adverso no ambiente e que estejam sujeitas a uma decisão por parte de uma autoridade
nacional competente.

Principio 18: Os Estados deverão notificar imediatamente os outros Estados de quaisquer
desastres naturais ou outras emergências que possam produzir efeitos súbitos nocivos no
ambiente desses Estados. Deverão ser envidados todos os esforços pela comunidade
internacional para ajudar os Estados afetados por tais efeitos.

Principio 19: Os Estados deverão notificar, prévia e antecipadamente, os Estados
potencialmente afetados, e fornecer-lhes todas as informações pertinentes sobre as
atividades que possam ter um efeito transfronteiriço adverso significativo sobre o
ambiente, e deverão estabelecer consultas antecipadamente e de boa fé com esses Estados.

Principio 20: As mulheres desempenham um papel vital na gestão e desenvolvimento do
ambiente. A sua participação plena 6, portanto, essencial para alcançar um
desenvolvimento sustentável.

Principio 21: A criatividade, os ideais e a coragem da juventude de todo o mundo deverão
ser mobilizados para criar uma parceria global com o fim de se alcançar um
desenvolvimento sustentável e assegurar um futuro melhor para todos.

Principio 22: As populações indígenas e suas comunidades e outras comunidades locais
desempenham urn papel vital na gestão e desenvolvimento do ambiente devido aos seus
conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados deverão reconhecer

e apoiar

devidamente a sua identidade, cultura e interesses e tornar possível a sua participação
efetiva na concretização de um desenvolvimento sustentável.
Principio 23: 0 ambiente e os recursos naturais dos povos oprimidos , dominados
e

sujeitos a ocupação deverão ser protegidos.

Principio 24: A guerra é intrinsecamente destruidora do desenvolvimento sustentável. Os
Estados deverão, portanto, respeitar a legislação internacional que protege o ambiente em
tempo de conflito armado, e cooperar no seu desenvolvimento , conforme for necessário.
Principio 25: A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são independentes
e

inseparáveis.

Principio 26: Os Estados deverão resolver todas as suas disputas ambientais pacificamente
e através de meios ajustados de acordo com a Carta das Nações Unidas.

Principio 27: Os Estados e os povos deverão cooperar de boa fé e com espirito de
parceria no cumprimento dos princípios consagrados nesta Declaração e para o maior
desenvolvimento do direito internacional no campo do desenvolvimento sustentável.
Para realizar um programa de desenvolvimento sustentável exige-se enfim

iiiii

alto nível de conscientização e de participação tanto do governo quanto da iniciativa
privada, bem como da sociedade. Para tanto, não se deve permitir que estratégias de tal
porte e extensão fiquem A. mercê do livre mercado, visto que os danos que se visam
resolver são causados justamente pelos processos desencadeados por um modelo de
capitalismo que aparenta ser cada vez mais selvagem e desenfreado.

2.2.4 Ações Sustentáveis: 0 Uso de Tecnologias Limpas

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, chamou a
atenção do mundo para a importância de se controlar o lançamento de substâncias tóxicas,
ou outros compostos, no meio ambiente, se as quantidades ou concentrações destes
excedessem a capacidade de sua absorção.
Em 1975, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD),
iniciou uma política para exigir das empresas a responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente. Davam-se, assim, os primeiros passos para um processo de adaptação ao
novo pensamento e para a criação de medidas de controle da poluição gerada pelo ramo
industrial.
A partir de 1980, as mudanças turbulentas que ocorreram no estilo de vida de
muitas empresas, frente a um quadro de globalização e acentuado desenvolvimento
tecnológico, criaram a necessidade de se encontrar novos meios de sobrevivência no
mercado.
Na medida em que sistemas de administração de cunho ecológico se disseminaram,
os objetivos da administração foram aos poucos se estendendo dos puramente econômicos
e socais até abranger a dimensão ecológica, introduzindo nas empresas desde programas de

reciclagem até medidas para reduzir o uso de matérias primas e poupar energia.
As tecnologias limpas (TLs) surgem então, em meados da década de 80, nos países
desenvolvidos, por serem estes os mais capacitados em termos de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, em função da necessidade das grandes empresas em diminuir

seus poluentes para evitar impactos ambientais, reduzir os custos de produção

e

conseqüentemente, aumentar a competitividade.
As TLs podem ser entendidas como um aspecto do processo de produção ou um
produto especifico que contribui para amenizar ou até eliminar a poluição de um
determinado processo industrial, tornando a produção mais limpa. São, portanto,
tecnologias de produção menos poluidoras e menos consumidoras de energia que as
tradicionalmente utilizadas pela indústria, e podem ser consideradas como elementos de
competitividade, uma vez que são otimizadoras de recursos e economizadoras de energia
na empresa que as adota.
Conforme Barbieri (1996), tecnologias limpas são as que protegem o ambiente, são
menos poluentes, usam todos os recursos de forma mais sustentável, reciclam mais seus
resíduos e tratam os despejos residuais de uma maneira mais aceitável.

Segundo Pereira e Alperstedt (1996, p. 3), "tecnologia limpa significa menos
insumos, gerando menos poluição, visto que poluição é sinal de ineficiência e perda de
l ucro".

BAAS (1996) relata que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OECD), em 1987, definiu tecnologias limpas como qualquer medida técnica
na indústria para reduzir, ou até mesmo eliminar na fonte, a produção de qualquer
incômodo, poluição ou resíduo, e contribuir para a economia de matérias primas, recursos
naturais e energia.
Segundo Schenini (1999, p. 40) por tecnologias limpas "entende-se todas as
tecnologias, tanto a técnica produtiva como a gerencial, que são utilizadas na produção de
bens e serviços e que não afetam o meio ambiente".
Par este autor, as TLs podem ser classificadas ern TLs de primeira geração,
consideradas tecnologias de final de linha (end-of-pipe), que reduzem a poluição mediante
a incorporação de equipamentos de controle, sem modificar o processo de produção; TLs
de segunda geração, que possuem caráter preventivo, consistindo na redefinição dos
processos de produção, composição de matéria prima e insumos; e, por fim. TLs de
terceira geração, associadas ao campo da biotecnologia, dos novos materiais e da eletrocletrônica, que possibilitam uma larga substituição de materiais tóxicos de consumo
difundido, por outros menos tóxicos.
Conforme Schenini, as principais metodologias para a implantação de tecnologias
limpas devem incluir a otimização do processo existente, a modificação nos processos, a

substituição de processos produtivos, a eliminação do uso de matérias-primas e de insumos

que contenham elementos perigosos, a otimização das reações químicas. tendo como
resultado a minimização do uso de matérias-primas e a redução de resíduos, a separação
(na origem) dos resíduos perigosos dos não perigosos, a eliminação de vazamento e perdas
no processo, a promoção e o estimulo ao reprocessamento e à reciclagem interna e a
integração do processo produtivo em um ciclo que também inclua as alternativas para

destruição dos resíduos e a maximização futura do reaproveitamento dos produtos.
Assim, a inclusão das TLs, permite à empresa melhorar suas condições de trabalho,
economizar matérias-primas e energia, melhorar a qualidade de seus produtos, diminuir
custos e perdas e incrementar sua produtividade e lucratividade. Conforme Furtado (1975.
p. 49), "o progresso tecnológico passou a ser encarado como um meio de se economizar
um fator de produção escasso (terra, trabalho e capital)".

Neste sentido, agregar ao aprimoramento tecnológico o "plus" ambiental pode ser
um ponto positivo para as empresas, já que a tendência de produção industrial
ecologicamente correta ainda é recente e poucas empresas no mundo vislumbraram
ganho competitivo com as tecnologias limpas.
As empresas que possuem pouca capacidade tecnológica para o desenvolvimento
de tais tecnologias, principalmente por não possuírem atividade de P&D, necessitam
buscar alternativas de cooperação para sua capacitação, que incluem, entre outras, a
parceria com as instituições de ensino e de pesquisas locais , por serem estas mais
acessíveis e viáveis economicamente.
Parte das medidas ambientais adotadas pelas empresas são exigências das
legislações que procuram minimizar os impactos industriais sobre o meio ambiente. Tais
legislações, aliadas aos constantes acidentes danosos, as pressões sociais e ao processo de
inovação tecnológica acelerado, viabilizam a internalização dos problemas ambientais

na

empresa. Como defende Sachs (1975, p.59),

Cabe enfatizar o papel decisivo dos engenheiros de operações e construtores de
equipamentos na invenção de técnicas que internalizam a dimensão do meioambiente, permitam prevenir quando muito a uma fração de custos das ações a
posteriori, porque em muitos casos o aproveitamento integral de subprodutos e
resíduos - (...) - pode gerar inclusive um lucro adicional.

Além disso, Sachs atenta para a importância de se desenvolver tecnologias cada
vez mais limpas que priorizem a prevenção da poluição.

O ciclo de produção - poluição e antipoluição - nos levaria consagrar uma parte
crescente da renda a uma atividade essencialmente negativa, que é a limpeza,
depois de ter feito a sujeira. 0 que se deve lograr, é a intemalização da
dimensão do meio-ambiente com suas várias facetas na elaboração de técnicas
apropriadas e, na medida do possível, limpas. (Idem, p.56)

De acordo com este pensamento, Montibeller (2001, p. 121) nos lembra que "nem
mesmo a indústria da reciclagem de materiais usados, freqüentemente apontada como a
"grande solução", consegue dar conta eficazmente do problema da degradação ambiental
nos níveis atuais e nas tendências que se projetam".

O mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), definido no artigo 12 do
Protocolo de Kioto, tem dois objetivos: diminuir o custo global de redução de emissões de
gases lançados na atmosfera e que produzem o efeito estufa (GEE) e, ao mesmo tempo,
também apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável em países em
desenvolvimento.
0 conceito de produção limpa, que ganhou mais espaço nas estratégias de
administração estadual, ganhou dimensão com a programação "Mais Limpa" criada pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cujo conceito compreende
aplicar uma estratégia ambiental nos processos e produtos da indústria, de forma sistêmica
corn o propósito de prevenir riscos ao meio ambiente e ao ser humano, minimizar o uso de
matérias-primas, energia e geração de resíduos.
De acordo com o PNUMA (1993), a expressão produção mais limpa (cleaner
production) refere-se a uma abordagem de proteção ambiental mais ampla, pois
considera todas as fases do processo de manufatura e o ciclo de vida do produto,
incluindo o seu uso nos domicílios e locais de trabalho. Essa abordagem requer
ações continuas e integradas para conservar energia e matéria-prima, substituir
recursos não-renováveis por renováveis, eliminar substâncias toxicas e reduzir
os desperdícios e a poluição resultante dos produtos e dos processo produtivos
(Barbieri, 1998, p. 39).

Segundo Furtado (2000), os princípios da Produção Limpa (Clean Production)
surgiram inicialmente por iniciativa da organização ambientalista internacional
Greenpeace, que propunha uma mudança mais profunda no comportamento do setor
industrial.
De acordo com este autor, Produção Limpa (Clean Production) e Produção Mais
Limpa (Cleaner Production) são distintas quanto a determinados princípios, mas ambas

defendem a preservação de resíduos na fonte, a exploração sustentável de fontes de
matéria-prima, a economia de Agua e energia e o uso de outros indicadores ambientais para
as indústrias.
De acordo com Schenini (1999, p. 41), as tecnologias limpas podem ser
implantadas em qualquer atividade industrial, independente do tamanho que a organização
tenha. "Em conseqüência, as tecnologias limpas constituem um grupo de métodos que
poderão ser escolhidos, para cada caso de acordo com o problema especifico da empresa".
Partindo-se do pressuposto que tecnologia é um conjunto de conhecimentos que
se aplica a determinadas atividades visando a maximização de beneficios, melhorias ou
aumento de desempenho, pode-se afirmar com segurança que as tecnologias limpas são
imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável.
Em suma, as tecnologias limpas são alternativas válidas e corretas para que exista
o equilíbrio entre população, indústria e meio ambiente, rumando para um
desenvolvimento sustentável e garantindo um ambiente natural, limpo e conservado.

2.3 AGENDA 21

2.3.1 Conceito

A Agenda 21 foi um dos documentos mais importantes resultantes da Conferencia
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. A partir de então, a
idéia de desenvolvimento sustentável, tornou-se parte oficial das agendas nacionais e
internacionais através de diversas convenções e acordos.
De acordo corn o Ministério do Meio Ambiente,
A Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e
localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela
sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio
ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de orientar para
um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI. cujo alicerce é a
sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em
todas as suas ações propostas. (MMA, web page)

Segundo a própria definição extraída do evento, a Agenda 21 é mais do que um
mero documento. É um processo de planejamento estratégico e participativo que analisa a
situação atual de um pais, estado, município e/ou região, e planeja o futuro de forma
sustentável.

A Agenda 21 não enfoca apenas situações voltadas A preservação e conservação
da natureza. Considera questões estratégicas ligadas A geração de emprego e de
renda; A diminuição das disparidades regionais e interpessoais de renda; as
mudanças nos padrões de produção e consumo; à construção de cidades
sustentáveis; A adoção de novos modelos e instrumentos de gestão. Em suma, a
Agenda 21 deve expressar um planejamento estratégico e participativo, que
determina as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo e
sociedade (MMA, 2000, p. 11).

Segundo Barbieri (1998, p. 13), a Agenda 21 "6 uma espécie de receituário
abrangente para guiar a humanidade em direção a um desenvolvimento que seja ao mesmo
tempo socialmente justo e ambientalmente saudável".
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, para se entender o que é a Agenda
21 é necessário falar de suas principais dimensões ou princípios básicos, que são cinco:

I. A geração de um processo de planejamento participativo deve garantir urn futuro
sustentável em níveis locais, regionais e globais;
IL A análise e o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser feitas
dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das dimensões econômica, social,
ambiental e politicoinstitucional;
III. 0 processo de planejamento deve envolver todos os atores sociais na discussão
dos principais problemas. Deve ser um plano obtido através de consenso, com todos os
atores e grupos sociais opinando e comprometidos com os resultados.
IV. A formação de parcerias e compromissos deve buscar a solução dos problemas
a curto, médio e longo prazo. Trata-se de um roteiro de ações concretas, com metas,
recursos e responsabilidades definidas, que resgata a idéia de que se deve planejar e
estabelecer um elo de solidariedade entre as pessoas e os descendentes, as futuras gerações;
V. 0 esforço de planejar o futuro tendo como base os princípios da Agenda 21 deve
gerar resultados concretos, exeqüíveis e mensuráveis.
A Agenda 21 6, portanto, um programa estratégico e universal para alcançar o
desenvolvimento sustentável e estabelece uma verdadeira parceria entre governos e
sociedades.
Conforme Kranz (1999), o objetivo da Agenda 21 é

... preparar o mundo para os desafios do próximo milõnio, oferecendo um
programa de ação para a implementação de um novo modelo de
desenvolvimento, que propicie um manejo mais sustentável dos recursos
naturais, resguardando a qualidade de vida das gerações futuras e diz que o
Desenvolvimento Sustentável é o caminho para reverter tanto a pobreza quanto
a destruição do meio ambiente e que só uma parceria global vai garantir que
todas as nações tenham um futuro mais próspero e seguro.

O preambulo da Agenda 21 traz a idéia de um documento de consenso mundial e
um compromisso politico que diz respeito ao desenvolvimento e cooperação ambiental.
Com mais de 2.500 recomendações práticas, sobre as mais variadas areas, como saúde,
educação, meio ambiente, saneamento, habitação e assistência social, a Agenda 21 possui
115 programas e esta organizada em 40 capítulos, divididos em 4 seções, a saber:
1. Dimensões Sociais e Econômicas, abordando as relações entre meio ambiente e
pobreza, saúde, comércio, divida externa, consumo e população;

2. Conservação e Gerenciamento

dos Recursos para o Desenvolvimento,

estabelecendo formas de se chegar ao desenvolvimento sustentável através de novas
formas de gestão dos recursos naturais;
3. Fortalecimento dos Principais Grupos Sociais, onde são apresentadas novas
formas de apoio aos grupos sociais organizados e minoritários que trabalham, colaboram
ou adotam a sustentabilidade;
4. Meios de Implementação, que trata dos financiamentos e do papel a ser
desempenhado pelas entidades governamentais e não governamentais em busca da
sustentabilidade.
Cada capitulo é apresentado metodologicamente com uma introdução ao problema,
com objetivos de ação, atividades e meios de implementação com estimativas financeiras.
A seção I tem sete capítulos, que tratam das dimensões sociais do desenvolvimento
sustentável (cooperação internacional, padrão de consumo, população, saúde, etc.); a seção
II apresenta 14 capítulos que abordam as dimensões ambientais (atmosfera
, oceanos,
ecossistemas frágeis, biodiversidade, etc.); a seção III dedica nove capítulos aos grupos
sociais cuja participação 6 considerada decisiva para alcançar

o desenvolvimento

sustentável (mulheres, jovens, grupos indígenas, trabalhadores, ONGS, autoridades locais.
empresários, entre outros); e a seção IV, destinada aos meios de implementação dos
programas e atividades recomendadas nas ações anteriores (recursos financeiros.
transferência de tecnologia, educação, etc.)
Apesar da urgência de ações sustentáveis, Barbieri (1998, p. 83), argumenta que
muito do que foi tratado na Agenda 21 e em outros documentos aprovados na CMMAD
ainda não saiu do papel.

Muitos chefes de governo apoiaram propostas e acordos internacionais
contrários As suas convicções e compromissos partiddrios face As pressões
exercidas pela exposição dos temas na mídia internacional e A vigilância ruidosa
de muitas ONGs, mas pouco fizeram depois para ratificá-los e implementa-los
em seus países. Além disso, a Agenda não está completa. Por exemplo, um
assunto importante como a proibição da produção de armas nucleares e da
realização de testes relacionados a elas não foi tratado.

A aplicação da Agenda 21 6, sem dúvida, importante em função do momento de
definição histórica em que se encontra a humanidade, marcado pela perpetuação das
disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da
fome, das doenças e do analfabetismo e a deterioração continua dos ecossistemas.

Necessário, portanto, que se integrem à questão do desenvolvimento as
preocupações relativas ao meio ambiente e a elas se dedique mais atenção, pois só assim
será possível satisfazer as necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter
ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e construir um futuro mais próspero e
seguro.

2.3.2 Origem

A Organização das Nações Unidas - ONU é uma instituição que conta com
representantes de praticamente todas as nações. Seus encontros são denominados de
Conferências, seguido do nome do local onde se realizam. Nestas conferências são
estabelecidos princípios a serem adotados, bem como compromissos assumidos em outras
convenções.
Duas das conferências promovidas pela ONU foram de fundamental importância
para a questão ambiental no mundo: a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, e a
Conferência do Rio de Janeiro, no Brasil, em 1992. Sachs (1993), destaca ainda a
importância da reunião preparatória da Conferência de Estocolmo, realizada em Fournex,
em 1971, onde "foram identificados os principais problemas ligados a essa relação e que
estão presentes até hoje nas agendas internacionais. Na ocasião, "foram rejeitadas as teses
extremadas dos malthusianos e dos comucopianos" (Sachs apud Barbieri, 1998, p. 17).
A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi a primeira a tratar das relações entre o
homem e o meio ambiente. A partir da Declaração de Estocolmo. a questão ambiental se
tornou uma preocupação verdadeiramente global e passou a fazer parte das negociações
internacionais.
0 primeiro reflexo foi a criação de um mecanismo institucional para tratar de
questões ambientais no âmbito das Nações Unidas: o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente - PNUMA, com sede em Nairobi, Quênia, criado ainda no ano de 1972.
Esta conferência obteve resultados expressivos e representou um grande avanço na
maneira de compreender os graves problemas ambientais. Essa nova compreensão baseiase na idéia de que meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados,
mas estão inevitavelmente interligados. 0 desenvolvimento não se mantém se a base de

recursos naturais estiver deteriorada e o meio ambiente não pode ser protegido se o
crescimento não leva em conta as conseqüências da destruição ambiental.
Conforme visto anteriormente, uma série de eventos globais subseqüentes sobre o

meio ambiente culminaram com a realização da Eco'92. talvez a mais famosa reunião de
lideres mundiais até então, ocorrida em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Esta
conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que. além de
Eco'92 também ficou conhecida como Cúpula da Terra, Conferência do Rio ou
simplesmente Rio-92, contou corn a presença 179 lideres mundiais e produziu urna série de
documentos que sintetizavam os anseios e preocupações dos povos do planeta corn relação
questão ambiental.
Como resultado de tais discussões, a comunidade internacional elaborou e aprovou
um documento denominado Agenda 21, que continha compromissos para mudanças no
padrão de desenvolvimento para o século XXI.
Resultaram deste encontro também, a Declaração do Rio, a Declaração de
Princípios sobre Florestas, a Convenção sobre Diversidade Biológica e
a ConvençãoQuadro sobre Mudanças Climáticas.

A Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
consagra os princípios de direito ambiental internacional, traduzidos no direito
soberano dos Estados de explorar e utilizar os seus recursos de conform idade
com as suas políticas ambientais, na responsabilidade internacional por danos
transfronteiriços, na obrigação de desenvolver o direito internacional no campo
da responsabilidade e de adotar legislação ambiental efetiva, bem como no
dever de cooperar com os demais Estados na defesa do meio ambiente e
solucionar pacificamente controvérsias ambientais internacionais (SILVA,
1995, apud SILVA, 1997)

Desta mesma conferência resultou a criação, em 1993, da Comissão de
Desenvolvimento Sustentável — CDS, vinculada ao ECOSOC (Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas) e que tem o objetivo de monitorar a implementação da Agenda
21 e apresentar recomendações à Assembléia Geral das Nações Unidas, via ECOSOC,
sobre questões relacionadas com o andamento das atividades da Agenda 21.
Em 1997, no Cairo, aconteceu a Rio+5, Sessão Especial da Assembléia Geral das
Nações Unidas, promovida pela CDS e que tinha por objetivo central revisar a
implementação até o momento da Agenda 21 Global.
Esta conferência identificou uma série de lacunas relacionadas com as di fi culdades
enfrentadas na busca de se alcançar eqüidade social e se reduzir a pobreza no planeta. Estas

dificuldades eram, segundo os presentes ao encontro, resultado da redução da ajuda
financeira internacional, do aumento das dividas externas e do fracasso no aperfeiçoamento
de medidas previstas na Agenda 21 como a transferência de tecnologia, a capacitação para
a participação e o desenvolvimento, a coordenação institucional e a redução dos excessivos
níveis de produção e consumo.
Neste momento se reforçou a necessidade de ratificação e de uma implementação
mais eficiente das convenções e acordos internacionais relacionados ao meio ambiente e ao
desenvolvimento.
Finalmente, em setembro de 2002, em Johannesburgo, Africa do Sul, ocorreu a
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio+10. As primeiras
análises, produzidas ainda no calor dos acontecimentos, indicam que talvez esta tenha sido
a menos efetiva e mais evasiva das grandes reuniões globais para se discutir meio ambiente
e desenvolvimento.

2.3.3 Agenda 21 Brasileira

A Agenda 21 Brasileira é um processo e instrumento de planejamento
participativo para o desenvolvimento sustentável e que tern corno eixo central a
sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o
crescimento econômico. 0 documento é resultado de uma vasta consulta
população brasileira, sendo construido a partir das diretrizes da Agenda 21
global. Trata-se, portanto, de um instrumento fundamental para a construção da
democracia ativa e da cidadania participativa no Pais.
(MMA,

web

page)

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, elaborar a Agenda 21 Nacional é
responsabilidade da CPDS - Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável,
criada pelo Decreto n° 1.160 de 21/06/94 e implantada em 26/02/97, com a finalidade de
"assessorar o Presidente da República na tomada de decisões sobre as estratégias e
políticas necessárias ao desenvolvimento sustentável".
Cabe à CPDS "avaliar os fatores e potencialidades, para instituir um modelo de
desenvolvimento sustentável para o pais, determinando estratégias e linhas de ação
cooperadas ou partilhadas entre a sociedade civil e o setor público (MMA. 2000, p. 13).

O processo de construção da Agenda 21 brasileira, que teve inicio em 1996, sob a
coordenação da CPDS, teve o envolvimento de cerca de 40.000 pessoas de todo o Brasil e
só foi concluído em 2002.

O primeiro passo para sua elaboração foi a confecção de um diagnóstico, com o
intuito de sinalizar aos planejadores os pontos fortes do planejamento e quais aqueles que
deveriam merecer mais atenção e maiores investimentos.
Num segundo momento, deu-se inicio a um processo de consulta através de
workshops e seminários com ONGs, universidades, representantes do segmento
empresarial, especialistas, etc. Estes seminários, que visavam identificar a opinião dos
diferentes atores sociais, os entraves e as propostas para a construção da sustentabilidade.

constituíram urn importante elo entre Governo e sociedade, pois forneceram e sintetizaram
as informações necessárias as propostas que iriam constar na Agenda Nacional.
Essa consulta aconteceu em dois níveis, 0 primeiro, nos municípios onde já
existiam as Agendas Locais, pois o próprio processo de construção destas Agendas
permitiu identificar os problemas prioritários a serem trabalhados e informar aos governos
Estadual e Federal quais são eles, para que fossem contemplados no planejamento global.
O segundo, nos municípios onde o processo de construção da Agenda 21 Local ainda
não
havia iniciado, pois o diagnóstico realizado pelo Governo Federal ajudará os governos e
sociedades locais a identificarem e elegerem suas prioridades.
A metodologia de trabalho aprovada pela CPDS selecionou seis áreas temáticas e
determinou a forma de consulta e construção do documento Agenda 21 Brasileira. A
escolha dos temas centrais foi feita de forma a abarcar a complexidade do pais e suas
regiões dentro do conceito da sustentabilidade ampliada.

Os resultados do trabalho das consultorias realizadas em 1999 foram sistematizados
e consolidados em seis documentos temáticos norteadores da Agenda 21 Brasileira,
que
são: Cidades Sustentáveis, Agricultura Sustentável, Redução das Desigualdades
Socais,
Infra-estrutura e Integração Regional, Gestão de Recursos Naturais e Ciência e Tecnologia
para o Desenvolvimento Sustentável.
Os eixos temáticos tiveram como principio para sua definição não só a análise das
potencialidades brasileiras, como é o caso da riqueza de recursos naturais, mas. também, as
fragilidades reconhecidas historicamente no processo de desenvolvimento , assim como as
desigualdades sociais.

O processo de consulta nacional desencadeado pela CADS teve, além da fase de
consulta temática em 1999, consulta aos estados da federação em 2000 e encontros
regionais em 2001.
A fase final desse trabalho foi realizada em maio de 2002 com a realização do
seminário nacional que se constituiu em cinco reuniões setoriais, a saber: executivo,

legislativo, produtivo, academia e sociedade civil organizada. Nessas reuniões a CPDS
apresentou sua plataforma de ação e definiu com as lideranças de cada setor os meios e
compromissos de implementação.

0 lançamento da Agenda 21 Brasileira, em julho de 2002, finalizou a fase de
elaboração e marcou o inicio do processo de implementação, um grande desafio para
sociedade e governo.
A Agenda 21 Brasileira, estruturada então em três partes principais: "uma parte
introdutória, delineando o perfil do pais no limiar do séc. XXI: uma parte dedicada aos
temas prioritários e a terceira sobre estratégias e meios de implementação" (MMA, 2000,
p. 15) entrou, finalmente, na fase de implementação no ano de 2003 e foi elevada
condição de Programa do Plano Plurianual (PPA 2004-2007), obrigação constitucional
brasileira de a cada quatro anos aprovar no Congresso Nacional os programas nos quais
serão aplicados os recursos públicos do pais. Adquiriu, desta forma, mais força política e

institucional, passando a ser instrumento fundamental para a construção do Brasil
Sustentável.

A Agenda 21 Brasileira apresenta 21 ações prioritárias e que constam da publicação
da Secretaria de Estado da Comunicação do Governo da presidência da República
publicada em 2002 (p. 198-199), conforme transcritas abaixo:

a) Produção e Consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício.
b) Ecoeficiência e responsabilidade social das empresas.
c) Retomada do planejamento estratégico, infra-estrutura e integração regional.
d) Energia renovável e biomassa.

e) Informação e conhecimento para o desenvolvimento sustentável.
Educação permanente para o trabalho e a vida.
g) Promover a saúde e evitar a doença, democratizando o Sistema Único de Saúde
(SUS).
h) Inclusão social e distribuição de renda.

i) Universalizar o saneamento ambiental protegendo o meio ambiente e a saúde.
j) Gestão do espaço urbano e a autoridade metropolitana.

k) Desenvolvimento sustentável do Brasil rural.
1) Promoção da agricultura sustentável.
m) Promover a Agenda 21 Local e o desenvolvimento integrado e sustentável.
n) Preservar a quantidade e melhorar a qualidade da água nas bacias hidrográficas.
o) Política florestal, controle do desmatamento e corredores de biodiversidade.
p) Descentralização do pacto federativo: parcerias, consórcios e poder local.

q) Modernização do Estado: gestão ambiental e instrumentos econômicos.
r) Relações internacionais e governança global para o desenvolvimento sustentável.
s) Cultura cívica e novas identidades na sociedade da comunicação.
t) Pedagogia da sustentabilidade: ética e solidariedade.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Programa Agenda 21 possui três ações
estratégicas que estão sendo realizadas com a sociedade civil:
a) Implementar a Agenda 21 Brasileira, de modo que suas ações prioritárias sejam
conhecidas, entendidas, transmitidas e incluidas nos Planos das Agendas 21 Locais.
b) Orientar para a elaboração e implementação das Agendas 21 Locais. A orientação
inclui a articulação do planejamento com outros projetos e atividades do governo
e
sociedade, a difusão e intercâmbio de experiências; definição de indicadores de

desempenho e identificação e promoção de instrumentos financeiros.
c) Implementar a formação continuada em Agenda 21, através da promoção da
educação para a sustentabilidade, com a disseminação

e intercâmbio

de

informações e experiências por meio de cursos, seminários, workshops e material
didático.
Em suma, constitui prioridade da Agenda 21 Brasileira a orientação para elaboração
e implementação de Agendas 21 Locais, em consonância com princípios
da Agenda global,
O MMA vem procurando sistematizar um banco de dados sobre as ações da Agenda 21
Local em todo o pais, realizando publicações para divulgar o assunto. Com esse intuito, foi
criado o Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 — DAI, que concentra e
disponibiliza a maioria destas informações, que vão desde as metodologias adotadas pelos
municípios até as facilidades e dificuldades encontradas ao longo dos processos

empregados, objetivando assim, incentivar e auxiliar na elaboração das Agendas 21 Locais.

2.3.4 Agenda 21 Local

0 Programa Agenda 21 tern seu foco nos processos de construção e
implementação de agendas locais, pois reconhece a importáncia do nível local
na concretização de políticas públicas sustentáveis. Na visão da Agenda 21, as
estratégias de sustentabilidade mais eficientes são as concebidas localmente e
que contam com apoio da população.
Sérgio Buena da Fonseca,
Coordenador da Agenda 21 Brasileira (MMA, web page)

A Agenda 21 Local é uma adaptação da Agenda 21 Global que objetiva "a
formulação e implementação de políticas públicas,
por meio de uma metodologia
participativa, que produza um plano de ação para o alcance de um cenário de futuro
desejável pela comunidade local" e que, além disso, "leve em consideração a análise
das
vulnerabilidades e potencialidades de sua base econômica, social, cultural
e ambiental"
(MMA, 2000, p. 24).
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, trata-se de
um processo participativo multissetorial de construção de um programa de ação
estratégico dirigido às questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável
local. Corno tal, deve aglutinar os vários grupos sociais na promoção de uma
série de atividades no nível local, que impliquem mudanças no atual padrão de
desenvolvimento, integrando as dimensões socioeconômicas. politicoinstitucionais, culturais e ambientais da sustentabil idade (MMA, 2000, p. 22).

Para que a sustentabilidade local seja assegurada, a Agenda 21 Local deve ser um
processo de construção continua, levando em consideração as peculiaridades locais e
contando com a participação da comunidade envolvida. A participação da sociedade tem
papel preponderante, pois a Agenda deve ser elaborada a partir das necessidades comuns, a
fim de garantir o seu acesso aos mais variados segmentos da sociedade.
Seus principais desafios consistem, portanto, no planejamento voltado para a ação
compartilhada, na construção de propostas pactuadas entre os atores envolvidos, na
condução de um processo continuo e sustentável e na incorporação
de uma visão
multidisciplinar em todas as etapas do processo.
0 Capitulo 28 da Agenda 21 destaca, em linhas gerais, a importância
de cada
autoridade em cada pais implementar uma Agenda 21 local "tendo como base de ação a
construção, operacionalização e manutenção da infra-estrutura econômica, social
e
ambiental".

Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm suas raizes
nas atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais sera um
fator determinante na realização de seus objetivos. As autoridades locais
constroem, operam e mantêm a infra-estrutura econômica, social e ambiental,
supervisionam os processos de planejamento, estabelecem as políticas e
regulamentações ambientais locais e contribuem para a implementação de
políticas ambientais nacionais e subnacionais. Como nível de governo mais
próximo do povo, desempenham um papel essencial na educação, mobilização e
resposta ao público, em favor de um desenvolvimento sustentável.

Uma breve análise deste texto permite identificar uma substancial mudança positiva

no papel e na importância das cidades para o alcance da sustentabilidade. As cidades
passam a ser vistas como centros de criatividade econômica e social e os beneficios
ecológicos da urbanização como fatores a serem reconhecidos e compartilhados pelos
cidadãos.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o planejamento do desenvolvimento
sustentável deve combinar princípios e métodos de planejamento estratégico, participativo
e ambiental.

0 planejamento estratégico, que tem sido utilizado pelo setor privado para
estabelecer metas a longo prazo, constitui um meio para reunir os recursos coletivos de
uma empresa em torno de estratégias especificas para aumentar

suas vantagens

comparativas em seu campo de atuação. 0 planejamento participativo objetiva envolver a
sociedade em processos de consulta, com a finalidade de formular e executar projetos e
programas de serviços locais, que atendam a maioria dos cidaddos , O planejamento
ambiental busca assegurar que a questão ambiental esteja presente nos projetos de
desenvolvimento, de modo a identificar os impactos ambientais negativos relacionados
com o desenvolvimento e elaborar medidas necessárias a sua mitigação.
0 processo de criação de uma Agenda 21 Local pode começar tanto por iniciativa
do poder público corno da sociedade civil. De fato, a Agenda 21 Local é urn documento de
referência para Planos Diretores e orçamento municipais, entre outros, podendo também
ser desenvolvida por comunidades rurais, em diferentes territorialidades, em bairros, areas
protegidas e bacias hidrográficas. E, reforçando ações dos setores relevantes, a Agenda 21
na escola, na empresa, nos biomas brasileiros é uma demanda crescente, cuja maioria das
experiências existentes têm-se mostrado muito bem sucedidas.
Contudo, uma pesquisa realizada pelo MMA em 1999, demonstrou que um número
expressivo de comunidades e de governos locais desconhece completamente os

compromissos assumidos pelo Brasil nos fóruns internacionais, quanto à implantação do
desenvolvimento sustentável no pais (MMA, 2000).
Além disso, segundo Arraes (2000), considerando-se as gestões municipais de 1992
a 1996 e 1997 a 2000, "44 municípios brasileiros, de um total de 5534, conduziram ou
estão conduzindo processos de Agenda 21 Local, mesmo sem ocorrer um programa
nacional visando sua difusão e adoção", o que aponta um baixo índice de adesão dos
municípios brasileiros a este processo e acrescenta:

... a análise do grau de participação dos individuos/grupos sociais, por fase, nos
processos de A2 IL [...] dá mostras de que os processos se desenvolveram sob
uma participação concedida do governo em relação à sociedade civil [...). Deste
modo, aim da participação da 'sociedade civil' ser concedida, ela ocorre em
baixo grau, do tipo consultiva, na fase de planejamento dos processos de
Agenda 21 Locais analisados.

Por outro lado, o International Council for Local Environmental Initiatives
ICLEI
(2002) afirma que "o número de processos de Agenda 21 Local aumentou dramaticamente
—

em todas as regiões do mundo" e indica que:
•

6.416 autoridades (governos) locais em 113 países se comprometeram
formalmente com as Agendas 21 Locais de seus territórios ou estão ativamente
desenvolvendo o processo;

•

Campanhas nacionais de Agenda 21 Local estão sendo desenvolvidas em 18
países, contabilizando 2.640 processos;

•

Grupos formais (conselhos ou outros formatos) existem em 73% das
municipalidades com processos de Agenda 21 Local.

•

Em 59% das municipalidades que responderam à pesquisa o processo de Agenda
21 Local foi integrado ao sistema municipal;

•

A gestão dos recursos hídricos é a prioridade mais comum nas municipalidades de
todas as regiões do mundo, independentemente da situação econômica.

Para o Instituto Ecológico Aqualung, mesmo que apenas poucos municípios
brasileiros tenham de fato iniciado a elaboração de suas Agendas 21 Locais, já existem
bons exemplos de iniciativas regionais e locais. A maioria se encontra no estágio de
sensibilização, capacitação e institucionalização de processos de construção do documento.

Segundo dados recentes do Ministério do Meio ambiente, existem mais de 544
processos de Agenda 21 Locais em andamento no Brasil, número este que é quase três
vezes maior que o levantado até 2002 (MMA, web page).
Em resumo, o que se pode concluir de toda a discussão precedente é que, apesar de
ainda serem poucos os governos municipais brasileiros a adotarem a Agenda 21 Local em
seus municípios e destes poucos governos estarem conduzindo de forma incorreta os
processos, parece que, em termos globais, a Agenda 21 Local tern se consolidado como
uma tendência para a gestão ambiental municipal, por ser um poderoso instrumento de
planejamento estratégico participativo para a elaboração de políticas públicas sustentáveis,

orientadas para harmonizar desenvolvimento econômico, justiça social e equilíbrio
ambiental.

2.3.4.1 Construção da Agenda 21 Local

Segundo Kranz (1999), não existe um rol de medidas a serem adotadas para a
construção da Agenda 21 Local, mas uma metodologia que envolve uma série de
atividades, ferramentas e abordagens que podem ser utilizadas pelas autoridades de
acordo
com as prioridades locais.
0 capitulo 28 da Agenda 21 traz indicações de como o processo de construção da
Agenda 21 Local deve ser implementado:

Cada autoridade local deve iniciar um diálogo com seus cidadãos, organizações
locais e empresas privadas e aprovar uma 'Agenda 21 local'. Por meio de
consultas e da promoção de consenso, as autoridades locais ouvirão os cidadãos
e as organizações civicas, comunitárias, empresariais e industriais locais,
obtendo assim as informações necessárias para formular as melhores estratégias.
0 processo de consultas aumentará a consciência das fainflias em relação As
questões do desenvolvimento sustentável. Os programas, as políticas, as leis e
os regulamentos das autoridades locais destinados a cumprir os objetivos da
Agenda 21 serão avaliados e modi fi cados com base nos programas locais
adotados. Podem-se utilizar também estratégias para apoiar propostas de
financiamento local, nacional, regional e internacional.

Desta forma, entende-se que durante o processo de construção de uma Agenda 21
Local, as comunidades tam a oportunidade de aprender sobre suas deficiências e identificar
inovações, forças e recursos próprios para fazer as escolhas que as levarão a urn processo
de desenvolvimento sustentável.
O ICLEI, em reconhecimento ao papel crucial que Os governos locais

desempenham na construção de sociedades sustentáveis, desenvolveu, de outubro de 1993
a abril de 1997, o Local Agenda 21 Model Communities Programme, através do qual 14
cidades em 12 países do mundo receberam apoio do próprio ICLEI, do International
Development Research Centre - IDRC, do Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas - PNUD e do Ministério de Relações Exteriores da Holanda, para desenvolverem
suas Agendas 21 Locais.
Os processos foram acompanhados e analisados, permitindo a identificação de sete
princípios orientadores para qualquer comunidade construir sua Agenda 21 Local.
Kranz (2002) os sistematizou da seguinte forma:
I. Parcerias: é indispensável a parceria entre membros da comunidade, para que se
possam estabelecer alianças para a responsabilidade coletiva, tomada de decisões e
planejamento.
2. Participação e transparência: todos os setores da sociedade devem estar
envolvidos no planejamento para o desenvolvimento sustentável e todas as
informações relativas ao processo de planejamento da Agenda 21 Local devem ser
de fácil acesso ao público em geral.
3. Enfoque sistêmico: é importante que o processo de Agenda 21 Local esteja
ligado ao processo oficial de planejamento do município. Por isso, é útil instituir
comitês e grupos de trabalho para tratar de todos os aspectos do processo de

planejamento dentro do município.
4. Preocupação com o futuro: os planos e ações para o desenvolvimento sustentável
se referem a tendências e necessidades de curto e longo prazo. Portanto, é essencial
que estas soluções de longo prazo sejam incluidas nos planos de ação.
5. Responsabilidade: a vontade política é essencial para o lançamento da Agenda
21 Local. Para que ela seja integrada As estruturas, políticas e planos municipais.
faz-se necessário o envolvimento ativo dos vereadores e secretários municipais,
potencializando assim as garantias de implementação das ações desejáveis.
6. Eqüidade e justiça: o desenvolvimento deve ser ambientalmente seguro.
socialmente justo e economicamente bem distribuído. É importante escolher desde

o local da reunião, horários de encontro e a linguagem a ser usada, de modo a
favorecer a compreensão e a participação continuada de todas as pessoas.
7. Limites ecológicos: todos os cidadãos devem ter consciência de que precisam
aprender a viver dentro da capacidade de suporte do planeta. Fundamental,
portanto, a disseminação da educação ambiental.
0 Ministério do Meio Ambiente apresenta uma referência do que deve ser
o
conteúdo mínimo do plano resultante do processo de discussão. Ele é composto por:
1. Descrição da visão estratégica final da comunidade, incluindo uma declaração
conjunta sobre os cenários de futuro desejáveis construidos ao longo do processo;
2. Apresentação dos objetivos-chaves, dos problemas e oportunidades;
3. Apresentação de metas especificas a serem alcançadas;
4. Apresentação de ações concretas e especificas para atingir os objetivos.
5. Uma estratégia de implementação das ações que inclua os vínculos
existentes
com o processo de planejamento e que descreva as associações entre os diferentes
segmentos sociais;
6. Uma estratégia para revisão do processo e dos pactos firmados de forma
periódica.
De maneira geral, percebe-se que o processo de construção da Agenda 21 Local se
inicia da mesma maneira que qualquer outro processo de incorporação da participação
pública à tomada de decisão, ou seja, através da disseminação de informações relativas ao
processo e do convite à população para participar,
A seguir, normalmente, devem ser iniciadas as atividades relacionadas com a
criação de um Fórum de Agenda 21, a ser institucionalizado pelo Poder Executivo ou
Legislativo, e um plano de desenvolvimento sustentável local de forma participativa,
permitindo que a população se organize espacialmente para participar das discussões.
A principal função do Fórum é definir os seus princípios estruturantes e
uma
visão de futuro desejada pela comunidade, que represente, da melhor forma, os diferentes
pontos de vista e anseios dos seus participantes.
Caberá ao Fórum também, a escolha de temas críticos, capazes de catalisar a
opinião pública e outros apoios, e o desenvolvimento de ações, que podem incluir desde
estratégias para a proteção da atmosfera e da diversidade biológica, perpassando por ações
de combate a pobreza e desigualdade, até ações de acesso a serviços de informação, acesso
a emprego, conscientização da população e educação.

Para garantir agilidade e eficácia as resoluções do Fórum, é necessário o
estabelecimento de uma estrutura, na forma de Secretaria Executiva , que deve contar com
recursos humanos e financeiros para suprir as necessidades de implementação do processo.
Esta secretaria precisará de espaço fisico, seja nas instalações das prefeituras ou de uma

instituição parceira.
Muito provavelmente as soluções e caminhos encontrados por uma determinada
comunidade ou por um determinado município não servirão para todo e qualquer

município ou comunidade, dada a existência de diferenças expressivas entre todos eles, por
mais que os municípios e comunidades se pareçam e por mais sutis que estas diferenças
possam ser.
Assim, para que os objetivos da Agenda 21 Local sejam atingidos, existe um
amplo processo que depende da sensibilização e do estágio de amadurecimento de cada
comunidade na discussão dos temas públicos de forma participativa.

2.3.5 (esto de Cidades

As

mudanças engendradas pela Globalização repercutiram em todas as

organizações, gerando, particularmente, um grande impacto nas estruturas políticas e
administrativas do Estado, que exigem modernizações e significativos progressos em
termos de comunicação, transparência, eficiência e coordenação (ILPES, 1995).
A descentralização e a desconcentração são fundamentais para esses ajustes
estruturais, já que proporcionam um maior poder politico e administrativo aos governos
regionais e locais, uma melhoria significativa na capacidade de resposta a necessidades
especificas, o equilíbrio no orçamento do governo central, a integração de uma maior
quantidade de atores locais envolvidos com os problemas e a redistribuição do poder
politico territorial (OECD, 1997).
A partir da Constituição de 1988, os municípios se tornaram importantes
protagonistas no controle das questões ambientais locais. Os Planos Diretores e as
legislações municipais, sobre as questões relativas ao meio ambiente, foram elaboradas e
estão sendo implementadas de forma diferenciada, de acordo com as variadas realidades
municipais.

Existe por parte dos órgãos ambientais federais e estaduais tuna aspiração ao
repasse de atribuições para os municípios, onde, em principio, pode-se estabelecer uma
relação mais direta entre o poder público e os problemas de ecologia urbana. Contudo, este
repasse de atribuições depende de uma capacitação institucional, legislativa e técnica das
prefeituras, bem como, de sua disponibilidade para uma articulação com as comunidades
na sua implementação.
Deste modo, a gestão ambiental não pode ser vista como tarefa apenas de órgãos
ambientais, mas como preocupação do conjunto da administração municipal, dos
empresários, da comunidade e das entidades representativas da sociedade.
A solução de problemas ambientais locais muitas vezes transcende o âmbito do
município, isoladamente, e requer a cooperação dos municípios vizinhos, bem como de
órgãos estaduais e federais. Uma gestão ambiental eficaz depende, além desta articulação
entre diferentes órgãos e instancias de poder, da participação da comunidade envolvida, de
organizações não-governamentais ambientalistas e comunitárias e
da iniciativa privada,
conforme previsto na Agenda 21.

2.3.5.1 Planejamento Estratégico

Segundo os ensinamentos de Chiavenato (1999), "a tarefa da Administração
é
interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los ern ação
organizacional através do planejamento, organização, direção e
controle de todos os
esforços, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação".
Segundo Jameson (1965), a "Administração Pública é a ordenação, direção e
controle de serviços do governo, no âmbito federal, estadual e municipal, segundo os
preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum".
Nesse sentido, destacam-se as relações humanas no serviço público, em especial a
administração de pessoal, responsável pelo provimento das vias necessárias ao
atendimento ao cidadão, e a administração dos recursos financeiros capitalizados pelos
impostos, e seus similares, para a formação do montante a ser investido nas necessidades
da sociedade.
De acordo com MMA, algumas etapas para a elaboração e características de urn
plano estratégico local deverão ser observadas, tais como: abordar os problemas e
necessidades em nível sistêmico e, com uma perspectiva
de longo prazo, mobilizar

recursos locais combinando os esforços das diferentes partes interessadas, para o alcance
de uma meta comum; propor metas concretas e definir os meios de sua implementação,
pois os interessados devem identificar seus anseios com as metas, caso contrário, não
contribuirão com a sua implementação; conter uma estrutura institucional considerada
legitima por diversas frentes comunitárias, para congregar os diferentes parceiros, podendo
ser uma comissão, um fórum ou um conselho da Agenda 21 Local; definir os temas e a
metodologia para a elaboração dos diagnósticos, o detalhamento da natureza sistêmica dos
problemas locais e a relação entre os temas prioritários e os entraves a sustentabilidade do
desenvolvimento; organizar grupos de trabalho, ou seja, designar quem, como e quando se
reunir, como organizar as atividades para atender os diversos segmentos e temas que

deverão ser abordados; viabilizar os meios de implementação após a conclusão da primeira
versão do piano, com estratégias precisas e inclusão de projetos específicos, calendário de
trabalhos para execução, recursos humanos e financeiros; monitorar a partir da fase de
implementação, o que garantirá o sucesso do trabalho.

Orçamento e gestilo pariticipativa

Segundo Gamier (2000),

Vivemos tempos de mudança e o planejamento não pode estar imune a estes
ares de renovação. Paradoxalmente, no momento em que se magnifica a
urgência de planejar para o desenvolvimento e elevar a capacidade de
coordenação política e institucional, muitas das transformações vividas têm
levado a se subvalorizar a importância das ações e instâncias de planejamento e,
consequentemente, a debilitar a institucionalidade dos próprios processos de
planejamento.

Nesse sentido, as políticas de desenvolvimento econômico local passam a
representar a resposta aos principais obstáculos e demandas causados pelo ajuste estrutural
das economias dos países em desenvolvimento, já que se orientam, sobretudo, para garantir
a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais na base produtiva de cada
território (Vdsquez, 1997).
Dado esse cenário, algumas administrações municipais brasileiras passaram, nas
últimas décadas, a adotar uma inovação administrativa conhecida como orçamento
participativo, termo que se incorporou definitivamente ao vocabulário da população de

algumas das principais cidades do Pais na última década. As administrações municipais de,
por exemplo, Porto Alegre, Be lém, Belo Horizonte, Sao Paulo e Campinas vêm
direcionando seus esforços no sentido de fortalecer e consolidar uma nova forma de
gestão
da coisa pública que se expressa nesse conceito.

De acordo com a Revista da Associação Brasileira de Orçamento Público (1975), o
orçamento 6 definido como uma "Lei de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita
e fixa a despesa da administração pública. É elaborada em um exercício para depois de

aprovada pelo Poder Legislativo, vigorar no exercício seguinte".
Apesar de, sob um ponto de vista administrativo mais conservador, o orçamento
público normalmente ser considerado como uma ferramenta eminentemente técnica ou,
como propõe Souza (2002), "um instrumento de gestão econômica e politicamente neutro",
na realidade, a prática demonstra que ele apresenta uma dimensão política bastante
considerável, já que se trata da tomada de decisão relacionada com os fins da
administração pública e não apenas da mera otimização dos meios por ela utilizados.

Dito de uma outra forma, o orçamento público trata da gestão dos recursos públicos
e da decisão sobre como estes serão, ou não, investidos em ações
concretas que busquem
satisfazer as necessidades e demandas da população (Souza, 2002).
Sendo assim, como definido por Souza (2002),
.. o orçamento participativo pavimenta o terreno para que se rompa com os
pressupostos de funcionamento da democracia representativa [...], os quais não
passam de pressupostos ideológicos ao encobrirem diversos problemas e
atuarem como peças legitimatorias da arrogância tecnocratica e da separação
estrutural entre dirigentes e dirigidos.

0 orçamento participativo implica na participação da população da cidade na
discussão e no estabelecimento de prioridades e, também, na fiscalização da forma como

os investimentos serão feitos.
Assim, orçamento participativo e Agenda 21 Local são processos que visam a
uma maior participação da população local nos processos de tomada de decisão. Um
privilegia, na arena de debates, os recursos orçamentários e o outro, os ambientais. Ambos
visam à constituição de políticas públicas voltadas para o aprimoramento da qualidade de
vida local.
0 orçamento participativo envolve as pessoas na discussão do estabelecimento de

prioridades para a realização de investimentos dos recursos públicos em ações que

revertam em melhorias concretas para a infra-estrutura municipal e, conseqüentemente, no
padrão de qualidade de vida local.
Por sua vez, a Agenda 21 Local busca envolver os habitantes de uma determinada
área em um processo no qual eles, em conjunto com os demais agentes existentes (poder

público, setor privado, organizações da sociedade civil), planejarão estrategicamente o
desenvolvimento da área em questão buscando atingir um padrão sustentável e que se
traduza na melhoria da qualidade sócio-ambiental local.
0 processo de tomada de decisão dentro de grupos grandes ou pequenos é talvez
uma das mais importantes atividades dos comportamentos de grupo. Eles medeiam
interesses e dão voz As preocupações sociais corn saúde, economia , segurança
e meio
ambiente, apenas para citar algumas.
A participação dos cidadãos tem aumentado de significância e demonstra uma
insatisfação da sociedade com a sua representação política. 0 surgimento e o crescimento
das chamadas organizações não-governamentais, ou 0NGs, são, em grande parte,
devidos
incapacidade dos governos em responder as demandas sociais e à visão
estreita das
empresas de buscar sua motivação capitalista, ou "lucro", a qualquer custo (Jankowski
e

Nyerges, 2001).
Segundo Souza (2002), outra questão que deve ser considerada na análise
de um
processo de orçamento participativo é o seu nível de consistência. Existem casos nos

quais

a participação popular na tomada de decisão é meramente consultiva,
o que faz com que
essas experiências não mereçam "ser chamadas propriamente de orçamento
participativo".
0 crescimento da atividade de tomada de decisão em grupo é.
em essência, a

reestruturação do cenário politico nas escalas locais, regionais, nacionais e
internacionais.
Obviamente, a capacidade de reestruturação depende das situações particulares que
variam
de lugar para lugar e, principalmente, do tipo e da qualidade da
informação disponível.

2.3.5.3 Gestão Ambiental

0 termo gestão ambiental é bastante abrangente e, freqüentemente, é utilizado
para designar ações ambientais em determinados locais, como por exemplo:
gestão
ambiental de bacias hidrográficas, gestão ambiental de parques e reservas florestais,
gestão
ambiental de áreas protegidas, entre outras tantas modalidades de gestão que
incluam
aspectos ambientais.

A gestão ambiental está essencialmente voltada para organizações. ou seja.
companhias, corporações, firmas, empresas ou instituições e pode ser definida como sendo
um conjunto de políticas e práticas administrativas e operacionais que buscam n garantir a
saúde e a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente através da eliminação ou
minimização de impactos e danos ambientais decorrentes das atividades humanas.
Segundo a CMMAD (1991, p. 11), o planejamento da gestão ambiental, -nos
propósitos do manejo integrado dos recursos naturais, tecnológicos e culturais de uma
sociedade, conduz à necessidade de compreensão das inter-relações dos processos
históricos, econômicos, ecológicos, politicos

e

culturais

e

dos caminhos do

desenvolvimento".

O objetivo maior da gestão ambiental é a busca permanente de melhoria das
condições ambientais dos serviços, produtos e ambiente de trabalho de qualquer
organização pública ou privada. A busca permanente da qualidade ambiental e, portanto,
um processo de aprimoramento constante do sistema de gestão ambiental global de acordo
com a política ambiental estabelecida pela organização.
A norma NBR-ISO 14.001, que apresenta os requisitos do Sistema de Gestão
Ambiental, destaca cinco objetivos específicos:
•

Implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental;

•

Assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental definida;

•

Demonstrar tal conformidade a terceiros;

•

Buscar certificação/registro do seu sistema de gestão ambiental por uma
organização externa;

•

Realizar uma auto-avaliação e emitir auto-declaração de conformidade com esta
norma.

No âmbito público, têm-se consolidado os debates e as propostas para a
incorporação de instrumentos de cunho econômico para tornar mais efetiva a gestão
ambiental. A cobrança de sobretaxas pelo uso excessivo da água ou o pagamento por
licenças de cotas de poluição já estão presentes nos sistemas legais, nacionais e
internacionais.
Da mesma forma, a gestão ambiental empresarial tem ganhado relevância,
principalmente nos países ditos industrializados e também em países considerados em vias
de desenvolvimento.

Segundo Schenini (1999), as empresas têm razões internas e externas para a
busca da sustentabilidade. Dentre as razões internas estão a redução de custos de matériasprimas e produção, atualização tecnológica, otimização na qualidade do produto acabado,
produção voltada para a qualidade total, além de diretrizes e normas com vistas a uma
organização interna política e ecologicamente correta. As razões externas englobam a
pressão da comunidade local, o atendimento à legislação, redução de despesas corn multas
e descontaminações, prevenção de ações judiciais, marketing junto aos clientes e
consumidores, vantagens na competitividade, prevenção de acidentes ecológicos, pressões
de fontes financiadoras e seguradoras e pressão das ONGS.
De fato, a sociedade em geral está cada vez mais exigente e critica no que diz
respeito a danos ambientais e à poluição provenientes de empresas e atividades.
Organizações não-governamentais estão mais vigilantes, exigindo o cumprimento da
legislação ambiental e a reparação de danos ambientais. Além disso, a imagem
de
empresas ambientalmente saudáveis é mais bem aceita por autoridades públicas, acionistas.
fornecedores e consumidores, que exigem cada vez mais produtos que sejam produzidos
em condições ambientais favoráveis.
As principais razões pelas quais todo administrador ou empresário deve
implementar a administração com consciência ecológica são descritas por Winter In
Callenbach at al (1993, p. 35) da seguinte forma:
a) Sobrevivência humana: sem empresas com consciência ecológica, não
poderemos ter uma economia com consciência; sem urna economia com
consciência ecológica, a sobrevivência humana estará ameaçada.
b) Consenso público: sem empresas com consciência ecológica , não haverá
consenso entre o povo e a comunidade de negócios, sem esse consenso, a
economia de mercado estará politicamente ameaçada.
c) Oportunidades de mercado: sem administração com consciência ecológica,
haverá perda de oportunidades em mercados em rápido crescimento.
d) Redução de riscos: sem administração com consciência ecológica, as empresas
correm o risco de responsabilização por danos ambientais, que potencialmente
envolvem imensas somas de dinheiro, e de responsabilização pessoal de diretores,
executivos e outros integrantes de seus quadros.
e) Redução de custos: sem administração com consciência ecológica. serão
perdidas numerosas oportunidades de reduzir custos.

f) Integridade pessoal: sem administração com consciência ecológica, tanto os
administradores como os empregados terão a sensação de falta de integridade
pessoal sendo, assim, incapazes de identificar-se com seu trabalho.
Segundo Mota (1997, p. 247-248), são integrantes de um programa de gestão
ambiental:

•

Caracterização e valoração ambiental;

•

Estudos de impacto ambiental;

•

Análises de risco;

•

Manejos de recursos ambientais;

•

Planejamento ambiental;

•

Zoneamento;

•

Propostas de medidas mitigadoras;

•

Planos de recuperação de Areas degradadas;

•

Legislação ambiental;

•

Outras atividades visando à conservação ambiental.

De acordo com a NBR-ISO 14.001, a administração deve definir a política
ambiental da organização e assegurar que ela:
•
•

Seja apropriada A natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades;
Inclua o comprometimento com a melhoria continua e com a prevenção da
poluição;

•

Inclua o comprometimento com o atendimento A legislação e normas ambientais
aplicáveis e demais requisitos subscritos pela organização;

•

Forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas
ambientais;

•

Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados:
Esteja disponível para o público.

•

evidente que as iniciativas podem e devem ser adotadas individualmente,
contudo, os objetivos maiores de redução do aquecimento global e da poluição,
da
preservação e recuperação de espécies animais e vegetais e do fim das desigualdades
sociais só serão atingidos com iniciativas generalizadas, com vinco na convergência de
diretrizes governamentais

participação da sociedade.

e interesses genuínos das empresas, aliados à efetiva

O mito do desenvolvimento sustentável só será evitado com o comprometimento
efetivo de todos. Caso contrário, estaremos fadados a ter protocolos e cartas de intenções
inócuas, além de um tempo cada vez mais reduzido para tomar providências que já ndo sac'
mais preventivas, e sim corretivas.

3. CARACTERIZAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

Fundada por bandeirantes paulistas no final do século XVII, com o nome de
Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis so conquistou sua emancipação política em
1726. Entre 1748 e 1756, recebeu uma expressiva leva de colonizadores açorianos e
madeirenses e no século XX tornou-se capital do Estado de Santa Catarina. A partir de
então, a cidade recebeu a implantação de energia elétrica, sistema de abastecimento de
água e captação de esgotos, além da ligação Ilha-Continente, feita em 1926 com a
construção da Ponte Herdlio Luz. Com a implantação da Universidade Federal. entre os
anos 1950 e 1960, e a inauguração da Rodovia BR —101. na década de 1970.
Florianópolis
firmou-se como polo turístico estadual.
Localizado ao leste do estado de Santa Catarina e banhado pelo
Oceano
Atlântico, o município de Florianópolis apresenta uma Area de 436,5 Km
2 e uma população
estimada de 396.778 habitantes, segundo dados do IBGE levantados em 2005.
Grande parte de Florianópolis (97,23%) está situada na Ilha de Santa Catarina,
onde se situam mais de 100 praias. A ilha possui urna forma alongada e estreita , com
comprimento médio de 54 km e largura média de 18 km, e está situada de forma paralela
ao continente, separada por um estreito canal.
Durante muito tempo considerou-se que Florianópolis tinha 42 praias. Contudo,
por encomenda do IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis), realizou-se,
pela primeira vez, um levantamento detalhado sobre as praias da capital catarinense, sendo
mapeadas mais de 100 praias. Ficaram de fora do levantamento, mais de uma dezena de
praias que, de tão desconhecidas, nem possuíam denominação.
Outra porção da cidade está localizada no continente, onde encontram-se bairros
importantes como Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo, Itaguaçu, Abraão, Capoeiras, Canto e
Balneário, entre outros
A região Metropolitana de Florianópolis, instituída em janeiro de 1998 através da
Lei Complementar n° 162, com o objetivo principal de dinamizar as soluções dos
problemas urbanos comuns, inclui, além de Florianópolis, os municípios de Biguagu.
Palhoça, São José, Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos. Antônio Carlos.
Aguas Mornas e São Pedro de Alcântara, que apresentam conjuntamente urna população
total estimada de 821.423 habitantes e area de 2.402,721 Km2.

O Município de Florianópolis é composto por 12 distritos (Sede, Barra da Lagoa,
Cachoeira do Bom Jesus, Campeche, Canasvieiras, Ingleses do Rio Vermelho, Lagoa da
Conceição, Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa e Sao João
do Rio Vermelho) que se concentram na Ilha. A Ilha possui ainda 85 comunidades, sendo a
comunidade do Centro a com maior número de habitantes (41.827). No Continente, que
possui 9 comunidades, Capoeiras é a mais populosa, com 17.905 habitantes.
Com Litoral bastante recortado, a Ilha possui várias enseadas, praias de águas
calmas, bafas, praias de mar aberto, costões, promontórios, mangues, lagunas, ilhas, lagoas,
restingas e dunas, que se concentram na face leste da ilha.
Seu relevo é formado por cristas montanhosas e descontinuas, servindo como
divisor de Aguas da ilha. As altitudes variam entre 400 e 532 metros. 0 ponto mais alto da
ilha é o Morro do Ribeirao, com 532 metros de altitude. Paralelamente as montanhas
surgem esparsas planícies, em direção leste e na porção noroeste da ilha. Na
A hidrografia do município compõe-se de seis bacias: Ratones, Saco Grande,
Lagoa da Conceição, Itacorubi, Rio Tavares e Lagoa do Pen. Nessas bacias destacam-se os
rios: dos Naufragados, das Pacas, do Pen, da Tapera, Cachoeira Grande, Tavares,
Itacorubi, do Sertão, Biichele, Araújo, Pau do Barco, do Mel, Veríssimo, Ratones,
Papaquara, Palha, do Braz, Sanga dos Bois, Capivari. Capivaras. como também os
ribeirões Vargem Pequena, Valdik, do Porto e Sertão da Fazenda.
A formação lacustre tem a Lagoa da Conceição, com area de 19.71 km 2 , contendo
água salobra, sendo uma das mais importantes do litoral catarinense, por ser renomado
ponto de atração turística. A Lagoa do Pen, com area de 5,15 km 2, é um importante
manancial de água doce. Destacam-se, também, a Lagoa Pequena e a Lagoa da Chica, em
Campeche, a Lagoinha do Leste, em Pântano do Sul, e a Lagoinha, em Pontas das Canas.
Florianópolis apresenta as características climáticas inerentes ao litoral sulbrasileiro. 0 clima é ameno, classificado como mesotérmico úmido, com verões quentes e
temperatura média anual de 20,3°. As estações do ano são bem caracterizadas, verão e
inverno bem definidos, sendo o outono e primavera de características semelhantes.
Os sedimentos cenozóicos, com a sua litologia de areias, argilas e cascalhos,
justapostos ao embasamento cristalino, com seus recursos minerais de saibro, granitos,
quartzo e feldspatos, entre outros, que compõe a geologia do município de Florianópolis,
são, pelo lado dos sedimentos cenozóicos, ambientes ativos e com um alto grau de
permeabilidade, exigindo cuidados especiais para evitar a contaminação das Aguas

subterrâneas, e, pelo lado do embasamento cristalino , passível de, nas encostas, criar
situações de instabilidade.
Florianópolis atua como centro politico-administrativo na qualidade de capital e
destaca-se como centro regional na prestação de serviços e no comércio, registrando em
2002 um PIB de 4.399.068 mil.
Cl setor tercidrio é o mais expressivo no Estado, pois além de ser integrado pelas
sedes do governo estadual e das representações de órgãos e entidades federais, englobam
um centro comercial e de serviços bastante desenvolvido e diversificado; especialmente
nas atividades bancárias, educacionais e de saúde, destacando-se o segmento do turismo,
ainda que quase realizado apenas de janeiro a março, com pouco desenvolvimento no
período de inverno. Na temporada de verão 2003/2004 o fluxo de turistas foi de 581.442,
sendo que 492.114 nacionais

e 89.328

estrangeiros. A receita gerada foi de

aproximadamente 113 milhões de dólares, US$ 89 (milhões de dólares)
por turistas
nacionais e US$ 24 (milhões de dólares) por turistas estrangeiros.
0 setor secundário vem, nos últimos anos apresentando grande desenvolvimento,
notadamente na industria do vestuário, alimentos, moveis, bebidas, construção civil e.
principalmente, na chamada indústria não poluente da microinformatica.
Quanto ao setor primário a sua magnitude é de pequena relevância, entretanto algumas
culturas ainda se destacam como a cana de açúcar, mandioca, banana e milho. As
atividades pesqueiras também são fontes de geração de riqueza através da pesca artesanal
de algumas comunidades (Barra da Lagoa, Lagoa, Ingleses, Pântano do Sul) entre
outras. Atualmente a criação de ostras também constitui um novo incremento na renda do
setor.
A tabela a seguir, extraída da página eletrônica da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, resume os principais indicadores de desenvolvimento e de qualidade de
vida em Florianópolis.
Tabela 1: Indicadores de Desenvolvimento e Qualidade de Vida em Florianópolis
Indicador

Ano

Valor

Produto Interno Brut o (per capita ) (Seduma) (Gaplan)
-Indice de Gini* Concentração de renda (IBGE)

2000

12.29100

1991

0,5571

Coeficiente de mortalidade infantil (por mil habitantes) (SS)

2003

9,75

Coeficiente de mortalidade materna

2003

20,64

Coeficiente de mortalidade por câncer ginecológico (SS)

2003

0,73

Coe fi ciente de mortalidade por doenças infecciosas e parasitária 2002
(SS)

28,26

Indicador de doação de sangue (Hemosc)

2001

635

Coeficiente de intoxicação aguda por agrotóxicos (HU)

2001

94,18

Cobertura de primeira consulta odontológica
_
População coberta pelo Programa de Saúde da Família

2003

10,38 %

2003

40,19 %

Consultas médicas nas especialidades básicas por habitante/ano

2003

0,58 %

Media mensal de visitas domiciliares por família
Leitos hospitalares SUS (por mil habitantes)

2003

0,42 %

1999

2,55

Taxa de escolarização –2° grau (SED)

1998

62, 91 %

Taxa de alfabetização (IBGE)
Indicador de atendimento da demanda na educação infantil (SME)

2001

96,07%

2002

5,93

Indicador de qualidade das creches (SME)

2001

7,0

Taxa de reprovação no ensino fundamental das escolas públicas
municipais (SME)
Taxa de abandono no ensino fundamental
—
das escolas pública

2003

8,97 %

2003

1,23 %

Bibliotecas públicas

2003

2

Teatros

2003

3

Espaços culturais e museus

2003

14

Parques, largos e praças (Floram)

2001

95

Percentual de fornecimento de água tratada (Casan)

2001

83,47 %

Percentual de coleta de esgoto (Casan)

2001

32,79 %

Percentual de tratamento de esgoto (Casan)

2001

40,53 %

Percentual de coleta seletiva de lixo (Comcap)

2002

2,18 %

Automóveis (por mil habitantes) (Detran)

2001

439

Linhas telefônicas residenciais e não residenciais (por mil habitantes) 1998
(Telesc)

450

municipais (SME)

Emissoras de rádio

2003

9

Emissoras de televisão (UHF e VHF)

2003

5

Emissoras de televisão a cabo e por assinatura

2003

2

Coeficiente de criminalidade infanto-juvenil (SSP)

2002

43,93

Coeficiente de criminalidade contra o patrimônio (SSP)

2002

648,01

Indicador de infração no trânsito (Detran)

2001

225

i

Domicílios ligados a rede de água (Casan)

2001'

90,29%

Domicílios ligados a rede de esgoto (Casan)

2000

32,79%

Domicilies ligados a rede elétrica (Celesc)

2000

96, 4 %

Domicílios com geladeira (IBGE)

1991

128. 801

Domicílios com Odic, (IBGE)

1991

126. 926

Domicílios com TV p/ b (IBGE)

1991

65. 876

Domicílios corn TV em cores (IBGE)
1991
88. 388
4. • ,•
• ....• .
.
In ice de Jrn1 revela o grau de concentração de renda de acordo com metodologia da
ONU. Quanto mais o valor se aproxima de 1, maior o grau de concentração.

Fonte: PMF, web page, acessado em 2006

4. IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL DE FLORIANÓPOLIS

As primeiras discussões sobre a Agenda 21 Local no Município de Florianópolis
aconteceram em 2 de julho de 1997, quando em conjunto corn municípios vizinhos foi
realizado o "Primeiro Seminário Agenda 21 da Grande Florianópolis", com o objetivo de
difundir os conceitos e informações referentes à Agenda 21 e incentivar os municípios
desta região a elaborarem suas agendas locais. Este encontro foi organizado pela
administração municipal de Florianópolis através da Fundação Municipal do Meio
Ambiente de Florianópolis (Floram) em conjunto com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), o Forum Habitat de Santa Catarina, o Centro de Estudos Cultura e
Cidadania (Cecca) e o Grupo Órbita.
Neste primeiro Seminário sobre Agenda 21 da Grande Florianópolis foi
apresentada uma palestra sobre a experiência da cidade de Sao Paulo na implantação da
Agenda 21 Local. Ainda neste encontro, os participantes da cidade de Florianópolis se
reuniram para discutir a melhor forma de se iniciar o processo de elaboração da Agenda 21
Local do Município de Florianópolis.
Foram necessárias algumas reuniões e encontros para divulgar e conscientizar as
comunidades. Foram realizadas cinco reuniões preparatórias em diferentes regiões do
município, visando orientar a comunidade sobre a Agenda 21 local e a grande importância
de todos participarem deste processo, escolhendo um representante de sua comunidade
através das associações e conselhos de moradores para compor o Forum Agenda 21 Local
do Município de Florianópolis.
Após os primeiros encontros, houve a instalação oficial do Forum Agenda 21
Local do Município de Florianópolis em 22 de maio de 1998, onde foi dada a posse a mais
de 90 entidades dos mais diversos segmentos da sociedade. Neste encontro foi apresentada
uma palestra sobre a experiência do município de Vitoria — E.S. com a implantação da
Agenda 21 Local, e puderam ser esclarecidos alguns procedimentos iniciais para o
processo. Após esta palestra ocorreu então a primeira reunião plenária oficial do Forum
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis.
Ao Forum cabiam as seguintes atribuições: a sua instalação, o exame dos mais
diversos assuntos, a sua aprovação ou rejeição, a priorização e o seu encerramento. Porém,
como este Forum objetivava a elaboração da Agenda 21 Local era necessário então um

instrumento que executasse suas deliberações e atividades administrativas e técnicas, por
isso foi criada a Comissão de Organização e um Regimento Interno.
Nesta primeira reunião foram então escolhidas 16 entidades para compor esta
comissão. À Comissão de Organização cabiam as funções administrativas, técnicas, e de
infra-estrutura referentes ao processo. Foram utilizadas estruturas de instituições já
estabelecidas para dar apoio à implantação da Agenda 21 de Florianópolis.
A Floram foi parceira na infra-estrutura fisica utilizada para os trabalhos
realizados pela Comissão de Organização. natividades de divulgação dos trabalhos e da
própria Agenda 21 junto aos meios de comunicação, e também na conscientização das
escolas do município através do departamento de educação ambiental da instiuiç ã- o.
Para os seminários regionais a Comissão contou com o apoio da coordenadoria
criada pelo Fórum, que tinham a função de captar patrocínio para que estes seminários
fossem viabilizados, assim como realizar o trabalho de divulgação do mesmo.
As reuniões da Comissão de Organização ocorriam semanalmente na sede da
Floram, onde foram totalizadas 75 reuniões, aonde além do levantamento dos problemas
citados pela comunidade, houve a preocupação da Comissão Organizadora em divulgar o
conceito do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21. JA os encontros do Fórum
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis ocorriam mensalmente e em geral eram
realizados no Plenário da Assembléia Legislativa.
Para qua toda essa estrutura montada, tanto da Comissão de Organização como
do Fórum Agenda 21 Local do Município de Florianópolis, colocasse em pratica o objetivo
final de um processo que visa a melhora da qualidade de vida de todos norteados pela
Agenda 21, eram necessários trabalhos técnicos mais elaborados e estudados para embasar
o documento.
Decidiu-se pôr em prática Seminários Regionais em dez regiões dentro do
município, objetivando uma maior participação da comunidade e a coleta de informações.
Para a realização destes seminários regionais a Comissão buscou colaboradores
interessados em participar efetivamente desta etapa do processo, em que vários integrantes
do Fórum passaram a auxiliar os trabalhos desta comissão. 0 resultado desses seminários
foi o recolhimento de dados importantes junto aos moradores de cada região.
Segundo o Fórum (2000) durante este processo também surgiram novas
lideranças e integrantes de organizações não governamentais que ainda não participavam
das reuniões do Fórum, mas que, interassados na Agenda 21 Local, trouxeram maiores
informações e permitiram maior participação das comunidades.

Após esses trabalhos regionais os dados coletados foram repassados para tabelas

em formatação padrão onde os resultados poderiam ser melhor visualizados. Essas tabelas
vieram a ser o primeiro material elaborado exclusivamente pelas comunidades. Dando
continuidade aos trabalhos, esse material foi encaminhado de volta para cada região,
através de seus representantes para que fosse analisado, revisadas e corrigido a fim de
melhorar o resultado dos seminários.
A partir dai a Comissão de Organização já tinha um bom material para iniciar
estudos mais aprofundados para o inicio da elaboração do documento. 0 material que
resultou destes seminários foi estudado pela comissão, e devido à riqueza dos dados nele
contidos foi necessário simplificar e sistematizar o material produzido até então e indicar
os próximos passos para a implantação da Agenda 21 Local. Diante desta situação, a
Comissão de Organização constituiu um grupo de voluntários para organizar a A21 Local
do Município de Florianópolis em áreas temáticas, ressaltando a abordagem comunitária.
A Comissão de Organização contou então com colaboradores dos mais diversos
setores da sociedade, como doutores, professores e alunos das universidades,
representantes comunitários, representantes de alguns órgãos governamentais e algumas
colaborações da iniciativa privada, assim como sugestões de toda a comunidade,
sistematizando um documento preliminar.
Este documento foi dividido em seis áreas temáticas baseadas nos princípios
básicos da abordagem feita junto às comunidades, são elas:
a) Desenvolvimento Sustentável Regionalizado;
b) Gestão dos Recursos Naturais e Ambientais;
c) Pianos Diretores e a Comunidade;
d) Cultura e Cidadania;
e) Infra-estrutura e Qualidade de Vida;
f) Geração de Emprego e Renda.
Em cada área o grupo estruturou programas e capitulações que organizassem o
pensamento das lideranças comunitárias, que expressar= as suas idéias no Fórum da
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis e durante a realização dos seminários
regionais. Dentro dos programas e capitulações, foram feitos diagnósticos e instituidos
níveis de projetos, objetivos e atividades a serem desenvolvidas para que estas idéias
passem para a ação.

Também são apresentados programas de desenvolvimento sustentável para cada
região, que apresenta as comunidades integrantes, a localização, o histórico, além do

diagnóstico (que refere-se a situação relatada pelas comunidades nos seminários regionais,
acrescidos de documentos fornecidos pelas lideranças regionais e de registros nas plenárias
do Fórum), e por fim são demonstrados os projetos, objetivos e atividades que buscarão o
desenvolvimento sustentável da região.
Os principais aspectos abordados dentro de cada área temática são resumidos a
seguir:

• Desenvolvimento Sustentável Regionalizado: optou-se pela subdivisão do
município em regiões, fazendo análises e diagnósticos parciais que compuseram as
questões globais da cidade. Para tanto, foi criada uma nova regionalização que dividiu o
município em 10 regiões.
Segundo a Comissão de Organização do Fórum (2000) a regionalização se deve
a especial localização de Florianópolis (concentrada na ilha de Santa Catarina e avançando
numa pequena parte do continente, além de ser ponto geográfico centralizado no litoral sul
brasileiro); a formação sócio-cultural; diversidade e fragilidade do seu meio ambiente (com
uma formação geomorfológica recente, com ecossistemas litorâneos exuberantes e frágeis):
e objetivando colocar em funcionamento a idéia de pensar globalmente e
agir localmente instituída pela Eco Rio 92 - tentando obter um estudo mais homogêneo, para alcançar uma
maior participação da comunidade.

• Gestão dos Recursos Naturais e Ambientais:
Além dos recursos que são passíveis de medição monetária, ditos recursos
naturais (como os minérios, as madeiras e a água); é necessário considerar aqueles que
normalmente não se encaixam As regras da valoração, apesar das recentes tentativas
teóricas de agregar-lhes valor e contabiliza-los economicamente, os chamados recursos
ambientais (como as belas cenas, as oportunidades de recreação, o ar e o silencio por
exemplo).
Desta forma são necessárias normas e diretrizes visando A conservação e
recuperação dos recursos naturais, além de instrumentos jurídicos capazes de dar
sustentação a uma efetiva gestão, agilizando o desempenho da administração pública e
orientando adequadamente A sociedade interessada.
Tanto os recursos naturais não renováveis (jazidas de minérios e estoques de
madeiras), como os renováveis (água) e até os recursos ambientais (como as paisagens),
podem, através do seu manuseio, aproveitamento e utilização, transformar-se em riquezas,
na tentativa de atender as necessidades humanas.

No documento final da Agenda 21 Local de Florianópolis, a gestão dos recursos
naturais e ambientais é dividida em recursos minerais, águas superficiais e subterrâneas,
cobertura vegetal, recursos marinhos, recursos ambientais e a sustentabilidade dos
ecossistemas, aonde cada recurso segue a metodologia de apresentação de urn diagnóstico,
seguido da análise dos projetos, objetivos e atividades para cada área.
0 resultado da situação dos recursos naturais e ambientais no município é critico.
Uma breve análise comprova isso, a cidade apresenta grande parte das áreas de
preservação permanente indevidamente ocupada; conta com um relevo com muitas
restrições de uso e explora ser recursos minerais de forma não sustentável; nas pequenas
porções de mata primária que ainda restam já foram selecionadas e exploradas as espécies
de interesse econômico; além de uma verticalização acentuada nos balneários sem o
crescimento da infraestrutura de saneamento básico.
• Planos Diretores e a Comunidade :
Um dos principais instrumentos do planejamento urbano é o plano diretor. Os
planos diretores são instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão
das cidades, e sua eficiência pressupõe a participação da comunidade. Sua elaboração
segue uma série de etapas, como o reconhecimento da realidade (diagnóstico da situação);
avaliação e análise deste diagnóstico, estabelecendo os condicionantes, as deficiências e
as
potencialidades locais; e a etapa de formulação das diretrizes e políticas necessárias
reestruturação e ao desenvolvimento do município, respeitando o bem-estar social. Estas
etapas culminam com o monitoramento e avaliação constante do processo de
planejamento, permitindo flexibilidade na adequação das propostas.
Esta area aborda a existência, eficácia e situação dos pianos diretores, fazendo
urna análise da questão demográfica. da migração, do uso e ocupação do solo
e as
conseqüências dessas questões no desenvolvimento sustentável municipal.
Com o recente crescimento populacional no município de Florianópolis
(resultado tanto da vinda de populações do interior e da busca pela melhor qualidade de
vida de habitantes de outras regiões, como do fluxo turístico) aumentou a necessidade do
planejamento urbano, com critérios e estratégias que absorvam os anseios da vida
moderna, equilibrando a população humana e o meio ambiente.
Os planos diretores sustentam-se na gestão dos recursos naturais e ambientais,
buscando uma alteração nos padrões de consumo, através do uso mais eficiente de nossos
recursos, na redução do consumo das fontes não renováveis, além do incentivo do uso de

tecnologias limpas. Além de incorporarem a responsabilidade do desenvolvimento sócioeconômico desejado, tais planos devem contemplar as exigências fundarnentais de
ordenação da cidade.
A elaboração de planos diretores exige da administração pública e da própria
comunidade, além do conhecimento técnico, boa vontade e dignidade para que sobressaia o
espirito de cooperação entre as partes envolvidas, defendendo as propostas do
planejamento frente aos interesses distintos e muitas vezes conflitantes da iniciativa
privada e da comunidade.
Além das intervenções fiscalizadoras, normativas e de fomento, os pianos
diretores devem fixar objetivos e prioridades e estabelecer diretrizes para as atividades
econômicas, de maneira a ser possível o acompanhamento da sua evolução e
desempenho,
e uma correta avaliação das possibilidades e
perspectivas, permitindo as projeções que
orientam o planejamento.

O motivo da inclusão do plano diretor na estrutura da Agenda 21 de
Florianópolis, segundo a Comissão de Organização (2000. p. 136) "6 recuperar a visão de
longo prazo do planejamento, viabilizar a democratização das decisões nele contida e
assegurar a continuidade administrativa, indispensável para que sejam atingidos os
objetivos maiores. 0 cuidado com o componente politico do planejamento é essencial para
que o plano diretor tenha maiores chances de êxito.
A preocupação com sua viabilidade
financeira e administrativa é essencial para o sucesso na sua implementação".
• Cultura e Cidadania:
Neste tema são tratados os movimentos culturais, as ações que visam propagar o
conhecimento e o jeito de viver, além do trabalho cultural que preserva, desenvolve
e
forma cidadãos. Portanto mais do que abordar as diversas características e peculiaridades
da cultura Ilhéu, o documento recomenda que a cultura sirva como apoio à cidadania.
(FÓRUM, 2000).
Para abordar a diversidade da cultura da cidade, além de cita-la em programas
que tratam do Teatro, Cinema, Música e Dança, e Literatura, Artes Plásticas
e
Manifestações Histórico-Culturais, o documento é abrangente ao lembrar da
importância
dos sambaquis e das inscrições rupestres para a arqueologia, em um programa especifico
tratando dos Sítios Históricos e Arqueológicos. Também são feitos diagnósticos e
apresentados projetos, objetivos e atividades relativos à cidadania, ao tratar da Organização
da Comunidade e sobre os Direitos Humanos e Minorias.

Uma das formas de construção de uma sociedade mais democrática, justa e livre é
pela transmissão de conhecimento e valores através da educação, cultura e cidadania. 0
documento ressalta essa idéia ao citar que "passa pela cultura e cidadania as possibilidades
de alteração dos padrões de consumo de uma sociedade" (FORUM, 2000, p. 32).
• Infraestrutura e a Qualidade de Vida:
Os programas e objetivos deste tema orientam para as novas formas de
administração eficiente da coisa pública , evitando o desperdício através de um sistema de
regulação capaz de orientar o desenvolvimento. Também é destacada a importância da
promoção de parcerias, e, dada a diversidade de situações e realidades, a necessidade de
ações regionais. 0 desenvolvimento da infraestrutura, com redução das pressões sobre os
recursos naturais através de instrumentos econômicos para estimular o uso de tecnologias
limpas e renováveis, que reduzam os impactos ambientais, deve ser gerenciado
convenientemente. No documento a infraestrutura é abordada através de programas que
tratam da Infraestrutura Viária, Saneamento Básico, Energia, Comunicação, Habitação,
Saúde, Educação, Segurança, Espaços Públicos e o Esporte e Lazer
O diagnóstico da infraestrutura feito pelo documento final da Agenda 21 Local de
Florianópolis destaca a seguinte realidade:
- Ocupação Demográfica: Malha rodoviária ocupando cada vez mais o solo
e as
águas do mar além da ocupação em lugares impróprios.
- Saúde: Baixo investimento em saúde pública e difícil acesso a algumas
especialidades;
- Educação: Evasão e repetência e falta de valorização dos educadores.
E um
grave problema apresentado pelo documento é a não disponibilidade de dados atualizados
sobre o assunto;
- Agua e Esgoto: Além dos problemas atuais como a deficiência no
abastecimento de água de algumas localidades, não existem planos diretores de
abastecimento a longo prazo. A poluição das águas superficiais e subterrâneas e o uso da
rede de drenagem como coletora de esgoto comprometem o abastecimento das gerações
futuras;
- Lixo: Resíduos sólidos ainda são atirados em ribanceiras e margens de rios e
praias;
- Segurança: Aumento do número de acidentes de trânsito, furtos e da violência
em geral,

•

Geração de Emprego e Renda:

O município de Florianópolis não pode deixar de ser pensado dentro da realidade

nacional de concentração de renda e altas taxas de desemprego que criam um circulo
vicioso, onde sem empregos e baixa renda não existe desenvolvimento, e sem esse não se
criam emprego nem se gera renda. Porém a cidade deve aproveitar as especificidades
locais para desenvolver-se de forma original.
Segundo a Comissão de Organização do Fórum a economia local é apoiada -na
exploração turística, na administração pública, nos segmentos de comércio e
serviços, na
construção civil, numa industrialização começando no setor vestuário e no promissor setor
da informática" (2000, p. 33).
Como pontos negativos são destacados pelo documento da Agenda 21 Local de
Florianópolis a força da Economia informal, a falta de capacitação profissional, além da
"deficiência de levantamento de dados e pesquisas, impossibilitando um diagnóstico
atualizado e mais preciso da situação econômica geral" (COMISSÃO, 2000, p. 33)
Como potencialidades econômicas e setores como demanda de profissionais
capacitados são citadas a horticultura, psicultura, maricultura, tecnologia da informática,
turismo e construção civil. Setor de comércio e serviços
para atender necessidades não
satisfeitas. (indústria do vestuário, telecomunicações). Corno força na distribuição de renda
e criação de empregos é destacado o potencial multiplicador das micro
e pequenas
empresas.
dada atenção especial à vocação que a cidade tem para desenvolvimento do
turismo como gerados de emprego e renda. Mas mesmo sendo promissora, esta atividade
apresenta pontos negativos que precisam ser trabalhados como a

o crescimento

desordenado, a sazonalidade e a especulação imobiliária que
expulsa nativos. Dessa forma
deve ser buscado solucionar essas questões através da diversificação, do planejamento
adequado agregando a esta atividade as demais potencialidades econômicas do municipio,
atrelado a uma infraestrutura mais eficiente e uma melhor divulgação.
Este documento foi então chamado de versão preliminar da Agenda 21 Local do
Município de Florianópolis, e foi apresentado ao Fórum no dia 30 de março de 2000, na
12" Reunião plenária.
O Fórum recebeu o documento com a função de analisá-lo e
estudar o seu
conteúdo para corrigir devidos erros, sugerir alterações ou novas abordagens e inclusões.
Este documento, então foi encaminhado para os diversos segmentos da sociedade, para que

todos pudessem contribuir para aquela que viria a ser a primeira edição da Agenda 21
Local do Município de Florianópolis, onde depois de aprovada a versão preliminar foi
então dado um prazo de 30 dias para as devidas correções, e os interessados deveriam
enviá-las diretamente a Comissão de Organização.

No dia 25 de maio de 2000 ocorreu a 13 a reunião plenária onde foi apresentada e
aprovada a primeira edição da Agenda 21 Local do Município de Florianópolis. Esta l a
Edição é dividida em 40 capítulos, sendo que 38 deles abordam as mesmas 6 áreas
temáticas apresentadas na versão preliminar e os dois capítulos finas tratam de sua
implementação e de seus objetivos

A estrutura da versão final do documento, que foi lançado pela Comissão
Organizadora na semana do meio ambiente do ano 2000. é apresentada a seguir:
Área Temática I — Desenvolvimento Sustentável Regionalizado :
a) Programa da Região (cada programa aborda uma das 10 regiões).
i.

Desenvolvimento Sustentável da Regido.
Histórico.
Diagnóstico.

b) Projetos, objetivos e atividades.
Area Temática II — Gestão de Recursos Naturais e Ambientais:
a) Programas:

i.

Recursos Minerais.
Aguas superficiais e subterrâneas.
Cobertura Vegetal.

iv.

Recursos marinhos.

v.

Recursos Ambientais.

vi.

Sustentabil idade dos ecossistemas.

b) Diagnóstico.
c) Projetos, objetivos e atividades.
Area Temática III — Pianos Diretores e a Comunidade:
a) Programas:
i.

Planos Diretores.
Demografia e emigração.

iii.

Uso e ocupação do solo.

iv.

Regido Metropolitana.

b) Diagnóstico.
c) Projetos, objetivos e atividades.

Área Temática IV — Cultura e Cidadania:
a) Programas:

i.

Teatro, cinema e musica.
Literatura, artes plásticas e manifestações histórico culturais.

Sítios históricos e arqueológicos.
iv.

Organização da comunidade.

v.

Direitos e deveres sociais.

b) Diagnóstico.
c) Projetos, objetivos e atividades.
Area Temática V — Infra-estrutura e qualidade de vida:
a) Programas:
j.

Infra-estrutura viária.

Saneamento básico.
Energia.

iv.

Comunicação.

v.

Habitação.

vi.

Saúde.

vii.

Educação.

viii.

Segurança.

ix.

Espaços Públicos

x.

Esporte e lazer

b) Diagnóstico.
c) Projetos, objetivos e atividades.
Area Temática VI— Geração de emprego e renda:
a) Programas:

i.
ii.

Economia do setor primário.
Economia do setor secundário.

Economia do setor tercidrio.
b) Diagnóstico.
c) Projetos, objetivos e atividades.
Os dois últimos capítulos da Agenda 21 Local do município de
Florianópolis tratam sobre a implantação e objetivos da A21 L.

a) Capitulo 39: Trata da implantação da A21L abordando as responsabilidades,
mecanismos de ação, prazos e recursos financeiros por Area temática.
b) Capitulo 40: Trata do objetivo geral do documento, que é o desenvolvimento
econômico e social, aliado A preservação ambiental.
Depois de concluída esta primeira etapa do processo, que foi a implantação da
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis, ou seja a construção das bases de ação e
do documento em si, o Fórum acreditou que este processo de plena participação
comunitária não deveria morrer, e a sua continuidade seria essencial para que o conteúdo
do documento fosse efetivamente colocado em prática visando a implementação da
Agenda 21 Local do Município de Florianópolis, pois, verificou-se que o processo
realizado era algo muito maior e mais amplo que apenas um documento.
No intuito de dar continuidade foi criada urna comissão para estudar as formas
legais e possíveis de dar continuidade ao Fórum. ou com a criação de um Fórum
permanente, ou com a criação de uma organização não governamental, ou uma outra forma
possível que garanta este espaço rico de discussões e construção. Passado
o período de
estudos a comissão convocou novamente o Fórum, que já não existia mais legalmente, pois
fora constituído através de decreto municipal para a elaboração da Agenda 21 Local e
extinguia-se com a conclusão da mesma, para escolher a melhor proposta.
0 Caminho escolhido pelos integrantes do Fórum foi a criação de um protocolo
de intenções para mostrar que a sociedade estava mobilizada e engajada, com o objetivo de
fazer com que as ações e metas estabelecidas na Agenda 21 Local fossem finalmente
viabilizadas.

5. ANÁLISE

DA

IMPLANTAÇÃO

DA AGENDA

21

LOCAL DE

FLORIANÓPOLIS

A metodologia utilizada para a elaboração da Agenda 21 Local do Município de
Florianópolis foi a criação de urn Fórum aberto a todas as instituições governamentais e
não governamentais, privadas e do terceiro setor para discutir e elaborar a Agenda 21 do

município buscando um processo que fosse o mais participativo possível, conforme
determina a Agenda 21 global. Esta é uma metodologia muito peculiar, dinâmica e
original, visto que foi construída ao longo do processo, já que no inicio a intenção dos
envolvidos era criar um processo aberto e democrático, mas ninguém tinha ao certo as
formas metodológicas de atingir esses objetivos.
Logo, foi decidido solicitar ao poder executivo do município a assinatura de um
decreto que criasse o Fórum Agenda 21 Local do Município de Florianópolis,
o qual veio a

ser concretizado no dia 09 de junho de 1997, através do Decreto Municipal n° 246/97. A
partir dai surgiram outros instrumentos importantes, como as Reuniões Plenárias, a
Comissão de Organização e os Seminários Regionais.
Para se chegar A Agenda 21 de Florianópolis foi construido um longo caminho,
no qual o envolvimento de técnicos capacitados e comprometidos com a proposta teve um
papel signi fi cativo. Foi fundamental o papel da coordenação ao articular com as
comunidades, por meio de seus lideres, para atingir o consenso do grupo, definir questões
prioritárias nas discussões e ainda enfrentar o desgaste da saída de ONGs, que estavam
divergentes ao encaminhamento dado ao trabalho. Nestas situações houve um
direcionamento do poder público para estabelecer e manter a metodologia de trabalho
proposta. Um fator que contribuiu para uma atuação e coordenação mais próximas do
Poder Público foi a disponibilidade da estrutura existente, facilitando o andamento das
atividades.
0 envolvimento da comunidade e dos outros atores teve uma participação
crescente. Participaram dos eventos as Associações de Moradores dos Bairros, ONGs.
Associações Profissionais (principalmente ABES

e CREA), Grupos Religiosos,

Instituições de Pesquisa e membros da Universidade. Quanto As parcerias entre entidades
governamentais e não-governamentais, foram estabelecidas com as Secretarias Municipais

e Estaduais (principalmente Educação, Meio Ambiente. Turismo e Agropecuária), a

Câmara dos Vereadores, o IBAMA, a UFSC e as ONGS CECCA e ORBITA. Nas reuniões
plenárias houve espaço para participação democrática de todos
Em um processo aberto, envolvendo pessoas e instituições com diferentes
pensamentos, é natural que existam discussões e polêmicas sobre alguns assuntos. Nessas
questões o desafio foi a busca por um consenso, quando isso não foi possível houve
votação com os representantes oficiais do Fórum, conforme determina o regimento interno.
Uma das polêmicas foi sobre os planos diretores do Campeche e do Santinho, que
foram enviados para aprovação da Camara de Vereadores sem a discussão prévia no
Fórum, levantando uma discussão sobre a importância das questões discutidas no Fórum.
Outra critica foi quanto à baixa participação da população nos seminários de algumas
regiões, houveram associações que abandonaram o processo reclamando que a Comissão
foi incapaz de estimular e atrair uma participação mais efetiva para os seminários,
principalmente nos últimos semindrios , que justamente eram os que elaboraram
e
aprovaram o documento final.
Também houveram divergências quanto A aprovação da versão final, já que
enquanto alguns reclamavam que o processo estava lento e moroso com muitas reuniões
e
pouca objetividade, argumentando que haviam prazos para esta aprovação, outros
apoiavam uma maior discussão para resolver todos os impasses. Esse foi urn dos grandes
problemas, pois dai surgiram disputas políticas, ou seja, o grupo da situação queria
terminar no prazo estabelecido e o grupo oposicionista queria travar o
processo ao
máximo.
Outro problema identificado foi a falta de consciência da importância da Agenda
21 para o município, que pode ser comprovado com a baixa participação do poder privado,
que foi representado por poucas entidades, como o Sebrae, a Acif e a Fiesc, e com o fato
de grande parte da população não ter entendimento do que é a Agenda 21.
A Agenda 21 de Florianópolis apresentou um aspecto importante, que foi o de ter
iniciado o processo a partir da vontade do Governo Local e
de ter dado continuidade a este,
facilitado pela continuidade politico-administrativa de duas gestões da Prefeitura, o que
facilitou a implementação de vários projetos e a manutenção da mesma equipe de trabalho.
0 comprometimento da equipe de coordenação e a sua permanência ao longo das
discussões, além de terem definido uma metodologia própria, facilitou a elaboração de um
documento que reuniu as discussões e propostas levantadas. Apesar disso, ainda ha muito
trabalho a ser feito, como ampliar a divulgação da Agenda 21 na sociedade, capacitar as

pessoas envolvidas, arrecadar recursos para a implementação dos projetos e inserir o
conceito da Agenda 21 nas políticas públicas da cidade.
A estrutura final do documento é uma estrutura em módulos, o que permite a fácil
manipulação dos dados para futuras alterações, sendo que a inserção de novos tópicos não
afeta os já existentes, desta maneira a Comissão de Organização conseguiu manter um
documento flexível as eventuais mudanças que venham a ocorrer.
Os registros, como convocações de reuniões, atas, cartas, diagnósticos

e

documentos temáticos, encontram-se organizados no órgão municipal responsável pela
Agenda 21 Local. Esse fato demonstra a importância de se centralizar a documentação em
uma só instituição. É fundamental sistematizar os registros, pois, como trata-se de um
processo que requer continuidade, independente do governante, são também necessários
cuidados especiais para disponibiliza-los ao cidadão interessado.
Muitas criticas e sugestões apareceram, algumas criticavam a sua metodologia,
outras o seu conteúdo, alguns elogiavam o documento como sendo algo inédito no
município, outros contribuíam com materiais importantes para a complementação de
alguns pontos, enfim foi um trabalho conjunto, participativo e voluntário entre todos
aqueles que entenderam ser um documento para o município e suas gerações atuais e
futuras.
Após a conclusão do documento foi constituída uma comissão visando a
implementação da Agenda 21 Local. Fato que deve ser destacado, pois o que se tem visto
sobre Agenda 21 são processos que terminam com a elaboração final do documento, e seu
produto é adotado esporadicamente conforme vontade ou conveniência das administrações

municipais.
Em relação à implementação, tanto da Agenda 21 local, como de outras políticas
públicas, é natural o fato das comunidades mais organizadas terem maiores chances de
efetiva-las.
Algumas atividades já foram incorporadas no município, porém não foram ações
seguindo estritamente a Agenda 21, mas sim ações aleatórias, sem uma seqüência de
priorização ou etapas:
A. Plano do Governo Municipal, baseado na Agenda 21 Local, assim como a política
ambiental do município, que tem como base a Agenda 21 Local;
B. 0 processo da Agenda 21 Local possibilitou a execução de uma política sócioambiental no município;

C. Elaboração dos Planos Diretores do Campeche e de Santo Antônio de Lisboa, onde
os técnicos do IPUF participam das reuniões da comunidade, para entenderem e
ouvirem as respectivas demandas;
D. Projeto Mananciais, que refere-se à preservação e reflorestamento nas áreas de
mananciais na Ilha de Florianópolis. que envolve a Casan, a FLORAM e a Policia
Ambiental;
E. Discussões sobre o Estatuto da Cidade, mudando o relacionamento entre o Poder
Público e a comunidade;
F. Selo de certificação, de entidade comprometida com a Agenda 21 Local de
Florianópolis, como reciclagem de lixo, conservação de energia e melhoria das
condições de trabalho;
G. Criação de uma Comissão Executiva, em junho de 2001, por meio de um Protocolo
de Intenções, composta por 16 membros (4 da administração pública, 4 da
iniciativa privada e 8 do terceiro setor, sendo este último formado por 4 membros
de associações comunitárias e 4 de ONGs), democraticamente escolhidos. Para
viabilizar as ações propostas, foi criada a OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público) em junho de 2002, com o objetivo de celebrar convênios,
pleitear recursos perante instituições municipais, estaduais e federais, e buscar
financiamento para a elaboração de programas. A FLORAM mantém um lugar na
Comissão Executiva.
H. Implementação do Parque Municipal Manguezal do Itacorubi, criando e protegendo
uma importante área de manguezal, onde o grupo da Agenda 21 participa da
coordenação e das reuniões;
I. Recomposição das áreas degradas no município;
J. Divulgação da Agenda 21 de Florianópolis para servir de modelo para outros
municípios;
K. Questionário aplicado nas escolas para conhecer o "estado da arte" sobre educação
ambiental no ensino formal.

O fato é que o Fórum serviu como educador politico e social das comunidades e
ONGs participantes, que aprenderam enquanto agiam, além de mostrar que eles não tem só
direitos, mas também deveres, mais do que cobrar é necessário agir como multiplicadores
das diretrizes do desenvolvimento sustentável.
E possível dizer que o processo de construção da Agenda 21 Local teve papel
importante para um inicio da conscientização, tanto do governo, como da sociedade civil e

da iniciativa privado, mas ainda há muito que avançar, como aumentar a participação
comunitárias nas decisões públicas

e

ampliar a divulgação dos preceitos do

desenvolvimento sustentável e da própria Agenda 21 de Florianópolis, enfim buscar urna
melhora na percepção e atenção para com os temas relacionados ao Meio Ambiente.

6. PROPOSTA DE ROTEIRO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA AGENDA 21
LOCAL

A Agenda 21 preconiza que cada comunidade deve buscar construir a sua A21L
de acordo com as especificidades locais. Contudo , essa assertiva dificulta a construção das
A21Ls, pois os organizadores locais ficam sem um modelo sobre o qual possam construir,
com as devidas adaptações, as suas A21Ls. Embora a obra "Construindo a Agenda 21
Local" do Ministério Público contenha valiosas informações sobre a construção da
Agenda21 Local, ela não supre suficientemente os anseios dos organizadores locais, que
carecem de um detalhamento mais preciso das ações pertinentes.
Além disso, os eventos de capacitação para a elaboração de projetos específicos
promovidos pelo MMA restringem-se apenas a colocações teóricas relativas a exemplos de
implantação de A21Ls, sendo que nem mesmo o material apresentado é fornecido aos
integrantes de tais reuniões, sob a alegação de que tal material poderia ser utilizado de
forma indevida. Desta forma, muitas lideranças protelam a construção da A21L, pois
sentem-se inseguras e despreparadas para iniciar tal processo.
0 presente trabalho se propôs, logo de inicio, a apresentar um modelo facilitador
para a efetiva construção das A21Ls e que contemple uma efetiva participação da
comunidade. Desta forma, este capitulo pretende discutir aspectos relativos a essa
construção, visando estabelecer uma estruturação básica que facilite os procedimentos
organizacionais pertinentes, bastando somente o discernimento e o comprometimento da
população local e dos agentes envolvidos e, principalmente, a finue disposição das
autoridades locais, pois, sem o empenho do poder público, a A21L tem poucas chances de
ser efetivamente implementada.
E importante lembrar que a efetiva construção da A21L pode ser feita através de
varias metodologias e abordagens que, mesmo se iguais para alguns municípios, têm
seus
processos de construção

e conclusões necessariamente diferenciados,

devido as

singularidades locais.
0 modelo exposto a seguir possui base teórica na bibliografia apresentada em
capítulos anteriores, bem como na análise da experiência de implantação de A21L
vivenciada no município de Florianópolis, e sera apresentado em seus aspectos genéricos,

de modo a permitir que cada localidade realize as adaptações que julgar necessárias.

6.1 PRIMEIRAS ATITUDES

6.1.1 Divulgação dos conceitos e identificação dos interessados
Constatado o interesse de implantação de uma A21L, o Poder Público deverá
designar um grupo de assessores, que podem ser funcionários do pode executivo local e, se
necessário, formar uma secretaria específica, para que estes promovam alguns seminários
externos, convocando grupos comunitários, organizações não-governamentais, empresas,
grupos militantes, escolas, igrejas, representantes dos diversos poderes democráticos
instalados (Executivo, Legislativo e Judiciário), grupos profissionais e sindicatos, enfim,
toda a sociedade, a fi m de promover a divulgação dos conceitos e pressupostos do
Desenvolvimento Sustentável, bem como identificar as pessoas efetivamente interessadas e
comprometidas que deverão compor o Grupo de Trabalho do Fórum da A21L. Através
destes seminários, os assessores iniciarão as negociações para institucionalizar
o processo
de implantação da A21L e definirão quais setores da sociedade deverão estar representados

no Forum da A21L, em função das particularidades locais.
6.1.2 Formação da Estrutura Organizativa
As pessoas interessadas em participar do Fórum da A21L deverão ser
representantes dos mais variados segmentos da sociedade e eleitas democraticamente. 0
Fórum deverá ser composto por uma Coordenação, que coordenará e
supervisionará a
integração dos diferentes interesses do governo local e da sociedade organizada, e
uma
Secretaria Executiva, que se ocupe das iniciativas necessárias à materialização do
processo. 0 MMA sugere que o Fórum tenha em torno de 20 membros. Deverá também
ser designado um espaço fisico para as reuniões do Fórum, que geralmente se localiza
dentro da própria prefeitura.
6.1.3 Formalização Legal do Fórum da A21L

O Fórum da A21L terá a missão de "preparar, acompanhar e avaliar um plano de
desenvolvimento sustentável para o município" (MMA, 2003, p.46). Uma vez,
identificados os membros que irão compor o GT do Fórum da A21L, há a necessidade de
embasar juridicamente os atos decorrentes das ações que se prosseguirão. Assim, a criação
do Fórum da A21L poderá se dar através de Lei municipal, que precisa ser submetida
Câmara de Vereadores, ou Decreto Municipal, que não exige tal submissão. A vantagem
de se optar pela Lei é que, além de ser mais democrática, na hierarquia legal, se posiciona

acima do Decreto Executivo, porém, eventualmente. pode se tornar um inconveniente na
medida em que atrasa o processo decisório. Na Lei ou Decreto deverá constar: que a
criação do fórum da A21L tem por finalidade a busca de um piano estratégico que leve ao
desenvolvimento sustentável; a designação do Grupo de Trabalho responsável pela
coordenação; a previsão de formação de parcerias; e a importância da efetiva participação
da sociedade e da divulgação dos conceitos e dados pertinentes. Quando a criação do
Fórum partir da sociedade civil organizada, deve-se efetuar o registro da constituição do
Fórum em Cartório de Documentos. 0 inicio dos trabalhos deve ser comunicado ao
Ministério do Meio Ambiente.

6.1.4 Criação do Regimento Interno do Fórum da A21L
0 Regimento Interno do Fórum da A21L deverá conter: os objetivos do Forum; a
definição dos mandatos e as responsabilidades do conjunto; a freqüência das reuniões e se
estas serão públicas ou não; quem as dirigirá; quem ford as minutas e como serão
divulgadas; de que modo os acordos serão alcançados; qual a forma de registro das
discussões, quando não houver consenso; qual o tempo de mandato dos membros;
e como
estes poderão ser substituídos. O MMMA sugere na página 46 da obra "Construindo a
Agenda 21 Local" que o primeiro mandato seja curto, pois com o andamento do processo.
pessoas com perfis mais apropriados poderão ser identificadas. 0 Regimento Interno será
submetido à aprovação na primeira reunido do Fórum A21 L. As ações e os projetos
específicos serão definidos em uma etapa posterior.

6.1.5 Elaboração do Programa de Conseientização
Um planejamento efetivo para o desenvolvimento sustentável pressupõe um
processo de mobilização social que possibilite a efetiva implementação da A21L. Assim, o
grupo de assessores deverá estabelecer também uma estratégia para a sensibilização e
conscientização da comunidade. A importância da A21L e da participação social para a sua
efetiva implantação deverão ser amplamente divulgadas, mantendo-se o interesse da
população através de noticias periódicas e da divul g ação da agenda de debates e do
cronograma de reuniões.

6.2 ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO
6.2.1 Primeira Reunião do Fórum da A21L
Na primeira reunido do Fórum da A2 IL. o Regimento Interno deverá ser
submetido à aprovação. Deverá ser elaborado o plano de trabalho. identificadas as
possíveis parcerias e definida a programação dos eventos e seminários.

6.2.2 Coleta de Informações
Dentre outras ações identificadas, deverão ser realizados eventos, reuniões,
audiências, etc., para o estudo e debate dos problemas municipais, mapeamento dos riscos,
análise de indicadores, análise econômica e social, levantamento de propostas, reavaliação

da legislação ambiental, definição da política ambiental, promovendo assim um
intercâmbio de experiências. Para evitar que as reuniões se restrinjam a uma barafunda de
reclamações de ações imediatas e formulações precipitadas de metas, é interessante que,
previamente a realização de uma reunião aberta ao grande público, seja realizada uma
reunião preliminar do grupo executivo com as lideranças comunitárias, a fim de delinear os
aspectos relevantes e nortear a pauta de discussões.

6.2.3 Definição da Missão
A missão da A21L é a de estabelecer uma estratégia para o alcance do
desenvolvimento sustentável e do cenário futuro desejado pela comunidade local. Assim,
uma vez identificadas as vulnerabilidades e potencialidades do município, as políticas
públicas e ações pertinentes deverão ser formuladas e implementadas de modo a incorporar
as aspirações compartilhadas pela comunidade em todos os aspectos.

6.3 INÍCIO DOS PROJETOS

6.3.1 Primeiro SeminArio: identificação dos temas
A definição dos temas que serão tratados, assim como a metodologia para a
elaboração do diagnóstico, além do detalhamento dos problemas locais, bem como da
relação entre os temas prioritários e os entraves à sustentabilidade do desenvolvimento.
devem compor os primeiros objetos de interesse dos participantes do processo. Caberá ao
Fórum da A21L a escolha dos temas críticos. 0 uso combinado de estudos técnicos e de

análise da temática local, de forma participativa, também permite A comunidade
estabelecer não só os entraves, mas também os indicadores, a partir dos quais será possível
medir os avanços e as mudanças futuras. Nessa etapa , deverão, portanto, ser identificadas a
metodologia para a elaboração do diagnóstico, as prioridades, os entraves A
sustentabilidade e os indicadores que serão utilizados para a análise da evolução do
processo.

6.3.2 Criação de Grupos de Trabalho
"Por ser o planejamento para o desenvolvimento sustentável um processo que
envolve várias Areas temáticas, formadas por diferentes profissões e especialistas que, por
sua vez, possuem interlocução com segmentos organizados da sociedade civil,

é

recomendável a criação de grupos de trabalho dirigidos a cada tema" (MMA, 2003, p.38).
A dinâmica de trabalho do Fórum leva A criação de Grupos de Trabalho, cuja função é a de
aprofundar a análise de questões especificas. Recomenda-se, inclusive, que um grupo
temático se ocupe exclusivamente da elaboração do Plano Diretor do Município, o que
muito irá auxiliar o planejamento municipal.

6.3.3 Reuniões Temáticas
Definidos os GT temáticos, estes deverão realizar reuniões comunitárias, foros
abertos e audiências públicas, para analisar as reivindicações populares, identi ficando
problemas, propostas de solução e experiências em outros locais.
6.3.4 Elaboração do Plano de Ação
Identificados os problemas e traçado o diagnóstico, é hora de elaborar um plano
de ação e definir as estratégias de implantação da A2 1 L, além de identificar lideranças e
parcerias.

6.4 IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO

6.4.1 Reestruturação Organizacional das Instituições Públicas
Nessa etapa deverá se operar urna reorganização institucional. redefinindo
responsabilidades, remodelando as secretarias , os departamentos do Governo, as
instituições envolvidas e até mesmo as leis e normas vigentes, com o intuito de integrar os

objetivos do desenvolvimento sustentável as políticas públicas do município e a todas as
suas atividades. A administração dever á reavaliar suas ações e programas, tornando-se
mais "ecologizada". São adequadas palestras de conscientização para funcionários e
autoridades públicas e a criação de uma instituição especifica para coordenar a execução
de determinadas partes do plano.

6.4.2 Formalização de parcerias
0 GT do Fórum da A21L deverá buscar parcerias com as organizações locais,

para garantir que os projetos atinjam as metas consensuadas. As parcerias são
imprescindíveis, uma vez que é através destas que serão conseguidos os recursos
financeiros, humanos, estrutura fisica e toda espécie de apoio para a realização das ações
planejadas. Além dos recursos oficiais destinados à A21L, os quais são limitados e as
vezes demoram a chegar, estagnando o processo, o GT deverá ter à disposição possíveis
financiamentos de outras organizações. Instituições de Ensino, setores produtivos.
entidades de classe, ONGs, devem ser convidadas a participar, seja através da celebração
de convênios, da realização de financiamentos ou até mesmo do simples fornecimento de
recursos materiais e humanos. Estas organizações tendem a envolver-se com o processo,
até porque o sucesso e a evolução da comunidade lhes afeta diretamente.

6.4.3 Elaboração dos Projetos

Os dados substanciosos resultantes das reuniões temáticas servirão de referencial
básico para a elaboração de programas com o objetivo de organizar o pensamento das
lideranças e das comunidades que se expressaram. 0 GT deverá estruturar, dentro de cada
area temática, projetos e atividades que visem a melhoria da qualidade de vida dos
habitantes, além de ajustar as propostas surgidas no cerne das reuniões a programas já
existentes, potencializando e viabilizando a sinergia de objetivos e ações.
6.4.4 2 0 Seminário: Apresentação e discussão dos projetos

Os projetos de desenvolvimento sustentável, que neste momento já estão
sistematizados, serão apresentados no 2° Seminário. Na ocasião, também serão
identificados os projetos prioritários, colhidas as sugestões de melhorias.

6.4.5 Ajuste dos Projetos
As sugestões e objeções aos projetos apresentadas no 2° Seminário serão
analisadas e nortearão os ajustes necessários. Através destes projetos a comunidade poderá
reivindicar políticas públicas que garantam a continuidade da proposta de desenvolvimento
que se pretende atingir e definir os recursos financeiros.
6.4.6 3° Seminário: Aprovação dos Projetos
durante a realização do 3° Seminário que os projetos são aprovados e são
selecionados os indicadores de desempenho que irão acompanhar a evolução do processo.
Se ainda houverem divergências quanto As ações propostas, caberá ao GT verificar a
necessidade de mais uma série de ajustes, bem como a realização de outro seminário para a
efetiva aprovação dos projetos pela comunidade, embora a palavra final seja dos membros
do Fórum da A21L.

6.4.7 Elaboração e Divulgação do Relatório Final
0 plano de desenvolvimento sustentável local deve ser consolidado por meio da
produção de um documento que garanta o compromisso institucional do município. Este
documento deve ser amplamente divulgado e deve conter os aspectos executivos e
operacionais da A21L. Assim, deve deixar clara a visão de futuro desejável construída de
forma consensual pela comunidade; as potencialidades e vulnerabilidades do municipio; as
metas e as ações concretas para atingi-las; a descrição das atividades realizadas para a
construção da A21L; os mecanismos e instrumentos para a implementação da A21L; a
formalização dos compromissos; as prioridades e estratégias.
6.4.8 Envolvimento da Comunidade e Educação Ambiental
Recomenda-se que o Fórum da A21L responsabilize um grupo especifico para a
divulgação dos dados e a elaboração de uma estratégia para a conscientização e a
sensibilização da comunidade . Concursos estudantis (redações, slogans, pinturas, entre
outros) envolvem não só os alunos, como também suas famílias. A experiência mostra que
através das crianças que as famílias começam a mudar seu comportamento em relação
natureza e à sociedade. A educação ambiental deverá ser promovida em todos os níveis,
por meio de cursos, eventos, palestras, apoio As ONGs

e publicações diversas;

incentivando as pessoas a incorporar atitudes e a melhorar seus hábitos cotidianos e

possibilitando a ampliação dos projetos pertinentes. As redes de comunicação. jornais e
televisão local, deverão oferecer espaço para a discussão e troca de experiências.

6.5 PROGRAMAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO
6.5.1 Instrumentos e mecanismos para a implementação da A21L
As propostas da Agenda 21 Local devem ser incluidas no programa de governo e
previstas no orçamento plurianual, de maneira a garantir os recursos necessários a sua
implementação. Sabe-se, contudo, que a implementação de políticas públicas leva tempo e
necessita de forte ação social e política. Dai a necessidade de se trabalhar a Agenda 21 em
conjunto com outros instrumentos, como o Estatuto da Cidade, Protocolo de Intenções e os
Planos Diretores.

6.5.2 Estabelecer regras e responsabilidades de monitoramento
Devido à natural dinâmica de transformações, é necessário que se proceda urna
avaliação constante

e permanentemente

do processo estabelecido. Até mesmo

planejamentos bem estruturados falham em sua seqüência por falta de uma sólida estrutura
de acompanhamento e ajustes. Assim, todas as atividades deverão ser devidamente
registradas, bem como deverão ser defmidos os mecanismos de monitoramento e
elaboração de informações, tais como os indicadores locais, a fim de acompanhar o
progresso e permitir aos participantes tornarem-se responsáveis diante de um plano de ação
comunitário.
O quadro 1, apresentado a seguir resume as fases do roteiro de implantação da
A2 IL proposto.

ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA 21 LOCAL
1. PRIMEIRAS ATITUDES
1.1 Divulgação dos conceitos e identificação dos interessados
1.2 Formação da Estrutura
1.3 Formalização Legal do Fórum da A2 IL
1.4 Criação do Regimento Interno do Fórum da A21L
1.5 Elaboração do Programa de Conscientização
2. ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO
2.1 Primeira Reunião do Fórum da A21L
2.2 Coleta de Informações
2.3 Definição da Missão

3. INÍCIO DOS PROJETOS
3.] Primeiro Seminário: A Identi ficação dos Temas
3.2 Criação de Grupos de Trabalho
3.3 Reuniões Temáticas
3.4 Estudo dos projetos
4. IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO
4.1 Reestruturação Organizacional
4.2 Formalização de parcerias
4.3 Elaboração dos Projetos
4.4 2° Seminário: Apresentação e discussão dos projetos
4.5 Ajuste dos Projetos
4.6 3° Seminário: Aprovação dos Projetos
4.7 Elaboração e Divulgação do Relatório Final
4.8 Envolvimento da Comunidade e Educação Ambiental
5 PROGRAMAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO
5.1 Instrumentos e mecanismos para a implementação da A21L
5.2 Estabelecer regras e responsabilidades de monitoramento

Quadro 2: Roteiro de Construção de uma Agenda 21 Local
Fonte: Elaborado pelo autor

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da crescente importância da questão ambiental nas últimas décadas, ainda
existe um alto grau de subjetividade na forma como a humanidade percebe a problemática
ambiental. Além de uma aparente incerteza na percepção social quanto as
responsabilidades decorrentes da interferência humana na natureza, os atores sociais
apresentam ainda interesses conflitantes e que precisam ser considerados, trabalhados e
também negociados, para que se possam criar políticas consensuadas e concretas de
planejamento.
O modelo sócio-econômico vigente acostumou a sociedade à práticas
paternalistas e estabeleceu uma excessiva dependência do poder público, o que a faz
assumir uma postura apática em alguns momentos e com pouca iniciativa em outros.
Contudo, chegou-se a um momento em que a gestão pública necessita da
participação efetiva da sociedade no planejamento

e gestão do municipio , sendo

praticamente inviável uma gestão de sucesso sem o verdadeiro comprometimento da
comunidade. Faz-se necessário, portanto, que os órgãos de gestão pública e os atores
sociais redescubram a cidade como peça fundamental de um processo de transformação,
pois a garantia de sobrevivência do planeta esta intimamente ligada à postura das cidades,
onde se hoje localiza a maioria dos problemas ambientais.
As ações locais tam efeito global quando repetidas simultaneamente em diversas
comunidades. 0 processo de mudança só ocorre quando os atores sociais tornam-se
comprometidos com a comunidade em que vivem.
O agravamento dos problemas sociais, ambientais e econômicos, é responsável
pela forte pressão que exige mudanças dos modelos ultrapassados de gestão local. Nas
últimas décadas, devido a uma maior percepção dos impactos sofridos pelo meio ambiente
e pela sociedade, têm aumentado a atenção e a busca por alternativas para um

desenvolvimento equilibrado com a conservação dos recursos naturais.
O desafio da gestão municipal está na visão estratégica do equilíbrio entre o
atendimento das necessidades básicas e a conservação dos recursos, a adequação do
crescimento urbano à demanda social por serviços públicos e o fomento de uma
consciência de co-responsabilidade da questão ambiental por parte da sociedade.

Neste contexto, a necessidade de uma gestão sustentável começa a despertar o
interesse dos administradores públicos por alternativas que orientem suas ações no âmbito
municipal.
0 documento divulgado como resultado do encontro realizado no Rio de Janeiro
em 1992, a Agenda 21, propõe o fortalecimento e o envolvimento dos governos locais no
esforço de alcançar a sustentabilidade.
A A21L surge como um plano de ações compartilhadas, elaboradas por atores
distintos, na busca de soluções para problemas comuns. É um mecanismo estratégico e
abrangente que concilia artificios de proteção ambiental, justiça social e eficiência
econômica. Entretanto, o que se questiona hoje é a dificuldade em efetivá-lo e a tentativa
de impedir que este se desvirtue e se transforme em um mero plano de captação de
recursos ou de manipulação política.
O MMA fornece apenas algumas referências de procedimentos e orientações para
a construção das A21Ls, o que acaba por inibir as lideranças locais em iniciar tal
empreitada. Um dos maiores obstáculos para a elaboração das Agendas 21 Locais é ainda a
falta de informações sobre alguns conceitos básicos

e sobre as metodologias de

planejamento.
Assim, o presente trabalho buscou integrar os fundamentos teóricos defendidos A
práxis vivenciada no município de Florianópolis, para elaborar um modelo de roteiro para
a implantação de uma A2 IL. onde foram ordenadas as principais características do
processo, constituindo-se assim em um modelo facilitador. Além disso, procurou enfatizar
a importância da promoção de processos de sensibilização e conscientização da sociedade
e da implementação de parcerias para a construção da A21L e de um ambiente mais justo e
saudável.
A A21L de Florianópolis teve papel importante na conscientização da sociedade e
do governo quanta a relevância do meio ambiente para o município. Entretanto, isso não
pode ser atribuído somente à A21L, mas sim ao somatório de outros fatores.
Uma das limitações apontadas no processo de implantação da A21L de
Florianópolis foi o fato de este documento ter ficado restrito ao grupo de participantes e
ainda não ter penetrado em toda sociedade. Por outro lado, uma das maiores virtudes da
A21L foi a criação de um Fórum aberto e democrático, desvinculado do poder executivo,
para discutir o futuro, não só da cidade, mas de toda a humanidade.
A efetivação de qualquer ação de continuidade dos trabalhos depende agora do
poder de articulação que a comissão de organização da A21L de Florianópolis estabelecer,

realizando e reafirmando parcerias num processo constante, ampliando continuamente o
quadro de integrantes no processo e difundindo a idéia de gestão comunitária dos recursos
naturais locais para toda a sociedade.
A participação dos cidadãos para urna gestão democrática no campo das políticas
públicas locais, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, tem se
colocado como um desejo e um desafio para muitos. Para participar da elaboração de
novas políticas e da fiscalização sobre as formas de ocupação humana em seu ambiente, os
cidadãos precisam avaliar e propor. Assim sendo, para fazê-lo, requer promover seu
conhecimento e compreensão acerca de seu contexto sócio-cultural-ambiental.
Quando estabelecemos parcerias

e

trabalhamos em conjunto esse

comprometimento é reforçado, ampliando a importância da educação e da comunicação
como instrumentos de gestão ambiental em direção à sustentabilidade.
Há que se enfatizar as atitudes participativas e coletivas na gestão dos recursos
ambientais, através da criação de dispositivos de participação cidadã que tenham efeito
multiplicador. Dai a importância da educação ambiental, corno instrumento propagador de
princípios e atitudes. A formação de recursos humanos é a principal necessidade deste
momento, para que estes possam contribuir efetivamente através de sua prática cotidiana.
A A21 é importante, mas não pode ser vista com um processo isolado. único. A
dinâmica sócio-ambiental revela que os projetos ligados ao meio ambiente local só poderão
ser concretizados se estiverem integrados aos demais projetos sociais da comunidade.
Sabe-se, contudo, que ainda há muitos passos a se galgar para atingir um
envolvimento verdadeiramente representativo da comunidade. Entretanto, devemos primar
por criar oportunidades de efetivo exercício da cidadania e da participação popular através
de modelos de gestão ambiental local.
A A21 tem um importante papel para o inicio da conscientização, tanto do
governo como da sociedade civil. Por ser um instrumento de planejamento, a Agenda 21
Local pode se tomar no principal norteador das atividades do município, pois leva em
consideração os aspectos sociais, econômicos e ambientais na elaboração de estratégias,
programas e aches. Além disso, apenas uma rede global de parcerias garantirá que todas as
nações tenham um ambiente e um futuro mais seguro e mais próspero.
Por fim, sugere-se um estudo mais aprofundado sobre a situação atual da Agenda
21 Local do município de Florianópolis, com entrevistas à pessoas que participaram do
processo de implantação da Agenda.
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ANEXOS

Anexo A — Cópia do Decreto Municipal n° 246/97 que cria o Fórum Agenda 21 Local de
Florianópolis.

Anexo B — Mapa politico do Município de Florianópolis.

Anexo C — Mapa com as divisões regionais estabelecidas pelo Fórum Agenda 21 Local do
Município de Florianópolis.

Anexo D — Slogan e logomarca da Agenda 21 Local de Florianópolis.

Anexo E — Regimento Interno do Fórum Agenda 21 Local do Município de Florianópolis.

