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O descompromisso dos países
para alcançar o desenvolvimento
sustentável na Rio+20, ano passado,
deixou o problema nasmãos
da sociedade. O Correiomostra
neste especial de quemaneira
a “conferência do possível” inspira
os brasilienses a fazer até
o “impossível”
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Oque é ounão “possível”?
A Rio+20 aconteceu há um ano. O documento final, que foi frustrante, ainda angustia ONGs, ambientalistas
militantes e cidadãos. Quem vai assumir a responsabilidade e lutar pelo desenvolvimento sustentável?
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» MARIANNA RIOS

AConferência das Nações
Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável
(Rio+20),realizadanoano

passado, foi um fracasso — apesar
da onda de expectativa que criou
em ambientalistas, organizações
não governamentais, economis-
tas, indústria e chefes de Estado
engajados. Ela não avançou nos
principais pontos discutidos (eco-
nomia verde e desenvolvimento
sustentável), não debateu o cum-
primento das convenções do cli-
ma e da biodiversidade, tampou-
co traçou obrigações ou metas pa-
ra os países sobre a pauta ambien-
tal. Giancarlo Summa, um dos
porta-vozes do evento, ameniza e
diz que aquela foi uma conferên-
cia do “possível”, na qual o grande
avanço foi, simplesmente, não re-
troceder nas três convenções mais
importantes da ONU (Clima, Bio-
diversidade e Protocolo de Quio-
to). “O fato de ter reafirmado o
compromisso e não ter desmon-
tado as convenções já foi politica-
mente e diplomaticamente um
grande sucesso, pois era arriscado
não ter nem isso.”

Até mesmo o secretário-geral
da ONU, Ban Ki-moon, desejava
mais ambição do documento fi-
nal O futuro que queremos, mas
voltou atrás no discurso de encer-
ramento da conferência para elo-
giar o “simples equilíbrio” das vi-
sões dos 193 Estados-membros
das Nações Unidas. O documento
final é um termo de compromis-
sos voluntários acordado pelos
países. Alguns resultados estão
bem traçados — como a definição
dos Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável até 2015; o fortale-
cimento do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma); e mais de 700 compro-
missos firmados entre sociedade,
empresas, governo e universida-
des, no valor de US$ 513 bilhões.

A falta de foco e o desvio das
questões ambientais e sociais
para o campo econômico, no en-
tanto, são evidentes. O exemplo
é a economia verde que, apesar
de ter sido a principal discussão
da conferência, reduziu-se a prin-
cípios do que ela deverá ser.

Com a falta de comprometi-
mento dos chefes de Estado, o “fu-
turo que queremos” virou dilema
da sociedade e da economia. Na

Cúpula dos Povos — evento para-
lelo à Rio+20 —, o problema foi
denunciado pelos 18 mil partici-
pantes. “A cúpula mostrou que
com soluções financeiras não va-
mos conseguir resolver a crise no
planeta”, aponta Carlos Tautz,
coordenador do Instituto Mais
Democracia. Para o autor do livro
Conflitos ambientais no Brasil,
Henri Acselrad, o meio ambiente
foi reafirmado como oportunida-
de de negócio. “A economia verde
foi o nome que apareceu para tal-
vez servir de base para o projeto
das grandes corporações”, critica.

Sem dúvida, a conferência
deixou como herança polêmicas
e conflitos. Se resta à sociedade
tomar a frente da causa, o Cor-
reio mostra como moradores do
Distrito Federal se unem em prol
do desenvolvimento mais justo e
viável da cidade, com iniciativas
que fazem diferença na realidade
da comunidade. Inspire-se!

Três perguntas para

Giancarlo Summa, vice-porta-voz daRio+20 e diretor doCentro de Informação dasNaçõesUnidas noBrasil (Unic-Rio)

Por que o documento O futuro
que queremos não estipula metas
para os países? Há compromissos
obrigatórios na ONU sobre armas
nucleares e Direitos Humanos...

Com o clima das negociações
informais, ficou claro que não da-
ria para estipular metas. Alguns
países tentaram, mas não havia
clima para isso. Para você chegar a
uma convenção com obrigações,

precisa antes que mais de 50 paí-
ses ratifiquem a convenção; mas,
nesse caso, não havia maioria cla-
ra sobre o que se poderia votar.

Não houve avanços na Rio+20. O
que a ONU ainda acha sobre isso?

Foi a conferência do possível.
Teríamos adorado um compro-
misso mais corajoso, mas a di-
plomacia e as negociações inter-

nacionais fizeram do jeito que
deu para fazer. Algumas ficaram
de fora [do documento final]
porque sofreram pressões de vá-
rios países e teria sido melhor se
tivesse alguma coisa mais forte
politicamente com relação às
mudanças climáticas.

Por que não se pensou em definir
novas metas ou propor avanços

com relação à Convenção do
Clima e da Biodiversidade?

Havia acordo na época da Eco
92 e desta vez, não. A Rio+20 era
para discutir o desenvolvimento
sustentável, não para falar das
convenções. Existem reuniões da
ONU de aprofundamento das
convenções. O resultado concre-
to foi a criação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
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MAIS CONTEÚDONAWEB
Não deixe de conferir o hotsite
www.correiobraziliense.com.br
/ser-sustentavel



Olhar social
» MARIANNA RIOS

N os 10 dias dedicados à
Rio+20, no ano passado,
a capital fluminense foi
tomada por 45 mil pes-

soas, brasileiras ou não, para par-
ticipar da cúpula oficial e dos
eventos paralelos. O rebuliço
chamou a atenção da doutoranda
Carolina Lopes Araujo, 36 anos,
do Centro de Desenvolvimento
Sustentável da Universidade de
Brasília. “Foi a primeira vez que a
sociedade pôde participar da Ple-
nária de Alto Nível, com direito a
voz durante seis minutos — e isso
foi um avanço importante”, expli-
ca Carolina, que esteve no Rio-
centro por todo o período. “Vi
pessoas saindo da conferência
extremamente desapontadas e
outras que entenderam que aqui-
lo era só o começo”, recorda-se.

O estudo da doutoranda quer
avaliar como as exigências da so-
ciedade estão inseridas no docu-
mento final. Para isso, ela identifi-
cou todos os verbos do texto para
verificar os compromissos toma-
dos — ou não. “Estou analisando
oconteúdodosdiscursos,ascom-
petências assumidas e as deman-
das da sociedade civil”, aponta.
No ano que vem, a tese de Caroli-
na será defendida, mas ela adian-
ta que o protagonismo no docu-
mento final continua na mão dos
líderes dos países. “A conferência
inspiroupolíticaspúblicaseações
da sociedade e serviu para pres-
sionar o governo”, ressalta.

Também doutoranda da UnB,
Valéria Gentil-Nugent, 35 anos,
elaborou a pesquisa de opinião
Pós-Rio+20, do presente que te-
mos ao futuro que queremos para
saber o que a população enten-
dia sobre a conferência. O grupo
— formado por ela e mais dois
estudantes — entrevistou 115
pessoasdurantetrêsdiasdeeven-
to e os resultados viraram um ar-
tigo científico (confira as respos-
tas no quadro ao lado).

A pesquisa apontou que 57%
do público se sente otimista em
relação ao futuro do planeta; 67%
compreende a dimensão ecoló-
gica como desenvolvimento sus-
tentável; 41% cita a educação
ambiental como ação prioritária;
e 48% afirma fazer coleta seletiva.
“Sobre mudanças de hábitos,

consideramos fundamental que
as pessoas resguardem esse oti-
mismo para as futuras gerações;
se a gente o perder, isso pode
acarretar algumas consequên-
cias”, sugereValéria.

Mobilização
Os grupos de reunião voltados

ao debate da conferência foram
desmanchados assim que o even-
to acabou. As principais reclama-
ções apontam para a falta de mo-
bilização e de apoio por parte dos
participantes. “A gente não tem a
cultura da participação social em
Brasília; ela precisa de mais per-
sistência. É um processo contí-
nuo; tem que começar nas qua-
dras, nas escolas e se multiplicar”,

reconhece Carolina Ramalhete,
30 anos, integrante do Comitê Lo-
cal para a Rio+20. “O comitê é
uma instância da sociedade, mas
também cabia ao governo e ao
Ministério do Meio Ambiente um
processo de mobilização, que não
foi feito”, critica.

Além do local, existiram o UnB
Rio+20 e o Cine Diálogos So-
cioambientais, também na uni-
versidade. A estudante de biblio-
teconomia Thaynara Rodrigues,
20 anos, foi uma das organizado-
ras e defende que, apesar de am-
bos terem encerrado as ativida-
des, os participantes estão ativos
em projetos paralelos. “O resulta-
do do comitê foi a formação polí-
tica dos estudantes; ele deu visi-
bilidade para a pauta do DF.”

Redes sociais

Enquanto muitos faziam
passeatas e enfrentavam o
calor para acompanhar as
discussões do evento,
milhares opinavam no
conforto da web. Uma
pesquisa informal
mostrou que, apenas em
junho do ano passado,
mais de 600 mil menções
foram feitas sobre a
Rio+20 na internet —
repercussão dez vezes
maior do que a morte
de Bin Laden.

»» CCoonnffeerrêênncciiaa ddee EEssttooccoollmmoo
((11997722)),, nnaa SSuuéécciiaa
113 nações e 250 ONGs

»» EEccoo 9922 ((11999922)),, nnoo BBrraassiill
172 países e 10 mil participantes

»» RRiioo++1100 ((22000022)),, nnaa ÁÁffrriiccaa ddoo SSuull
100 chefes de Estado e
30 mil participantes

»» RRiioo++2200 ((22001122)),, nnoo BBrraassiill
188 nações e
45 mil participantes

Participação nas
conferências da ONU

Opinião do público
durante a Rio+20

Entendimento das pessoas sobre
desenvolvimento sustentável
1º – Dimensão ecológica (67%)
2º – Dimensão econômica (42%)
3º – Dimensões ética (30%)

e social (27%)
4º – Dimensões humana (9%),

política (6%), psicológica
(5%), tecnológica (5%),
espiritual (2%) e cultural (2%)

Ações prioritárias para o
desenvolvimento sustentável
1º – Educação ambiental (41%)
2° – Temas relacionados

ao ambiente natural (35%)
3º – Temas relacionados

ao ambiente urbano (25%)
4º – Problemas sociais (14,5%)
5º – Economia (6%)

Contribuição dos
entrevistados com o
desenvolvimento sustentável
1º – Coleta seletiva
2º – Engajamento em

educação ambiental
3° – Economia de água e

energia e mudança
de hábitos de consumo

4º – Não utilização de sacolas
plásticas em supermercados

5º – Admitiu não fazer nada

Perspectivas em relação
ao futuro do planeta
1º – Otimista (57%)
2º – Pessimista (37%)
3º – Não sabe o que pensar

sobre o futuro (6%)

Mobilização no Rio reuniu 45mil pessoas, a maior na história das
cúpulas ambientais da ONU. Ela virou objeto de estudo na UnB

Carolina Araujo e Valéria Gentil-Nugent: participação da sociedade chamou a atenção das doutorandas
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Osociólogo Elimar Pinheiro defende a criação do órgão internacional: a sociedade pode pressionar governos
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Justiça
ecológica
Tribunal internacional (informal) dedicado
a julgar crimes contra a natureza, proposto
por político brasileiro há 30 anos, foi levado
à França depois de passar pela conferência

A relação entre homem e
natureza alcançou pata-
mares tão graves nas últi-
mas décadas que casos de

agressão ao meio ambiente não
podem mais passar impunes. Essa
é a lógica defendida por um grupo
de políticos, sociólogos e outros
pensadores que criaram o Tribu-
nal pelos Crimes Contra a Nature-
za. A proposta é julgar, com visibi-
lidade mundial, ações prejudiciais
que deveriam ser consideradas
delitos. O tribunal, porém, não
teria o poder de aplicar penas. “É
o que tem feito a Comissão da
Verdade, por exemplo. Não va-
mos prender ninguém, mas a
gente vai criar uma punição mo-
ral”, explica o senador Cristovam
Buarque, que fez a proposta ini-
cialmente em 1980, inspirado no
Tribunal Russell. “A intenção é
afetar a imagem do culpado pe-
rante o mundo”, afirma o político.

Apesar de a ideia existir desde
então, só agora ela seguiu adiante.
“Achei que poderia ser um legado
para Rio+20 deixar, mas os gover-
nos não se interessaram”, conta
Buarque, que a apresentou na Cú-
pula dos Povos. O grupo liderado
pelo sociólogo francês Edgar Mo-
rin, no entanto, gostou do concei-
to e decidiu ajudar. Após divulgar
a proposta no Brasil e no Equador,
Cristovam e o sociólogo Elimar Pi-
nheiro continuaram os planos de
concretizar o tribunal com a ajuda
do Centro Edgar Morin, em Paris.

Segundo Pinheiro, ainda não
há um consenso sobre os tipos
de casos julgados, mas ele acre-
dita que o melhor seja tratar de
crimes que envolvam mais de
um país. “É como a questão do
efeito estufa, que afeta o mundo
todo”, afirma o sociólogo. “Em
casos assim, sabe-se quais paí-
ses abrigam empresas que po-
dem ser responsabilizadas pelo
dano ecológico em diferentes
partes do planeta.”

Atualmente, o tribunal está na
etapa de preparação. O francês
Alfredo Vega, um dos coordena-
dores do projeto no Centro Edgar
Morin, está convidando nomes
importantes para compor o que
ele chama de comitê de sábios.
“São 20 pessoas de alto nível mo-
ral. Inclusive, vamos convidar
vencedores do Prêmio Nobel”,
explica. Segundo Cristovam
Buarque, esse grupo responsável

por analisar os casos seleciona-
dos será composto por figuras de
credibilidade para que a posição
tomada “não pareça uma decisão
leviana ou superficial”.

Há um aspecto, porém, que
diferencia bastante esse projeto
do Tribunal Russell: a internet.
Está definido que a participação
da sociedade civil por meio vir-
tual é importante. No momento,

já está disponível no site do tribu-
nal uma pesquisa em sete idio-
mas para saber o que a popula-
ção mundial considera crime
contra a natureza.

“Nossa função no tribunal é
também tocar na sensibilidade
da população para que ela possa
ser receptiva às informações que
a mídia e os cientistas produzem
a respeito desses fenômenos. É

assim que ela fará pressão aos
governos”, explica Elimar Pinhei-
ro. Ainda de acordo com o soció-
logo, serão os internautas que
decidirão se um caso escolhido
pelo tribunal deve realmente ser
julgado ou não.

Tribunal Russell

Criado em 1966 pelo filósofo
britânico Bertrand Russell, foi
responsável por julgar crimes
cometidos por soldados norte-
americanos no Vietnã. Também
chamado de Tribunal Internacional
de Crimes de Guerra, era opinativo
e não aplicava penas. Entre os
nomes conhecidos, reunia o escritor
Julio Cortázar e o filósofo francês
Jean-Paul Sartre.

SAIBAMAIS
www.tribunal-nature.org



Atençãoaosnossosdireitos
Projeto na Estrutural utiliza plataforma apresentada no Rio para formar jovens conscientes dos problemas
socioambientais da cidade e capazes de reivindicar investimentos do orçamento participativo

» MARIANNA RIOS

Omorador da Estrutural
Daniel Souza, 16 anos,
viu um universo de in-
terrogações se abrir há

três semanas, quando começa-
ram as oficinas do Observatório
Criança e Adolescente (OCA).
Entre a manhã atarefada dentro
de casa e a noite dedicada à Edu-
cação de Jovens e Adultos, o es-
tudante passa as tardes na sede
do Coletivo da Cidade, onde par-
ticipa de aulas sobre direitos hu-
manos e políticas públicas.
“Aprendi que existem leis, mas
muitas delas não são cumpridas
aqui na Estrutural. Espero apren-
der coisas novas e passar isso pa-
ra as pessoas”, sonha Daniel.

Apesar de existirem há pou-
co tempo, as reuniões do proje-
to OCA já reúnem mais de 20
participantes entre 10 e 17 anos.
O objetivo é capacitá-los para
que eles se tornem pesquisado-
res dos problemas socioam-
bientais da região administrati-
va e sejam capazes de sugerir os
investimentos prioritários do
orçamento participativo do go-
verno do Distrito Federal. “Que-
remos formar esse jovem para
que ele aponte onde investir,
porque as ações do GDF não
batem com as do orçamento
participativo”, explica Cleomar
Manhas, 47, assessora política
da ONG idealizadora da inicia-
tiva Instituto de Estudos So-
cioeconômicos (Inesc).

As oficinas semanais costu-
mam explorar o lado lúdico dos
adolescentes e das crianças.“Tra-
balhamos com arte-educação,
criação de personagens, dese-
nhos, pinturas, fotografias, exibi-
ção de filmes e montagem de um
mapa do poder”, afirma Cleo-
mar. Entre os temas abordados
estão os direitos, a participação e
a democracia, o orçamento e a

comunicação. Até outubro, o gru-
po vai criar um documento sobre
os resultados do levantamento —
e divulgá-lo em um blog e em uma
página em rede social. A pretensão
é entregar o observatório aos de-
putados distritais e ao Executivo.

Inspiração
Para desenvolver o OCA, as

pessoas envolvidas com o projeto
buscaram informação lá na
Rio+20 e chegaram até a plata-
forma Cidades Sustentáveis. O

sistema oferece indicadores de
desenvolvimento sustentável
que serão utilizados pelos parti-
cipantes. Ao mesmo tempo, a
iniciativa conta com a metodolo-
gia Onda, aplicada há cinco
anos nas escolas públicas do DF
para tratar sobre Direitos Hu-
manos e comunicação, e criada
pelo Inesc. “Utilizamos a fiscali-
zação de orçamento público do
Onda e os indicadores do Cida-
des Sustentáveis para criar as
prioridades para a proposta orça-
mentária participativa”, aponta o

monitor e morador da Estrutural
Israel Victor de Melo.

Atualmente com 18 anos, Is-
rael passou de aluno das oficinas
sobre formação política a moni-
tor, de estudante em escola pú-
blica a universitário no curso de
letras da UnB. “O adolescente
cria amadurecimento político e
social e passa a perceber os pro-
blemas como a violação dos seus
direitos. Isso contribuiu para o
meu ingresso na universidade,
porque eu consegui ter acesso à
informação”, destaca o jovem.

Nacional

O Programa Cidades
Sustentáveis é
originalmente voltado aos
gestores públicos.
A plataforma oferece a
agenda de sustentabilidade
urbana, além do conjunto
de indicadores e do banco
de práticas exemplares para
que os municípios
brasileiros possam inserir o
desenvolvimento
sustentável na gestão.

Ogrupodeadolescentes daEstrutural participadeoficinas voltadasà formaçãopolítica: debate sobre osproblemasda cidade ebuscade soluções
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Anatureza
agradece

» CECILIA PINTO COELHO

M uitos vão lá para fazer
caminhadas, corridas e
piqueniques, mas há
três anos, os visitantes

passaram a ter outra opção no
Parque Olhos D’Água, na Asa Nor-
te: o Ecoparque, lugar para quem
quer também entender mais de
práticas sustentáveis. O parque foi
idealizado a partir de um trabalho
de monografia do educador físico
Pedro HenriqueVinhal e posterior
formação de um grupo de estu-
dos, o 7 Saberes. “Era um sonho
do Pedro e depois virou do grupo,
e vimos a necessidade de expan-
dir para a comunidade”, lembra o
biólogo e cofundador do Ecopar-
que Breno de Azevedo Pinheiro,
25 anos. O espaço foi construído
onde era jogado o lixo do Parque
Olhos D’Água. “O que era entulho
agora virou um ambiente comu-
nitário”, diz Breno.

O grupo também marcou pre-
sença na Rio+20, durante a Cúpu-
la dos Povos. “Levamos para lá a
proposta de jogos cooperativos e
danças de círculos, por exemplo”,
lembra Vitor. “Em uma mesma
roda, havia gente mais simples,
deputados, empresários e artistas
da Globo”, completa. Atualmente,
10 pessoas cuidam do lugar, que
conta com diversas atrações —
como as 11 “estações”, que vão do
minhocário ao túnel de adobe.
Uma das que mais fazem sucesso
é a agrofloresta. Outro ponto de
destaque entre os visitantes é a
torre de escalada, feita com euca-
lipto de reflorestamento.

Aprendizado
Desde que abriu, em 2010, o

parque recebe alunos de escolas
públicas e particulares. Eles tra-
balham tanto a educação am-
biental como a parte recreativa.
Cada turma fica lá por até três
horas. Entre as estações mais pe-
didas está a de compostagem.

Para Breno, os pequenos pre-
cisam ter acesso à educação am-
biental desde cedo. “É impor-
tante trabalhar com crianças.
Elas crescem em uma nova era,
estão mais conscientes e conec-
tadas. Trabalhamos com elas a
parte vivencial, experimental.
Criamos autonomia e responsa-
bilidade e, quanto mais cedo,
mais fácil para criar essa respon-
sabilidade”, explica. “Buscamos
trabalhar o ser humano como
um todo, com aspectos físicos,
emocionais e artísticos, para que
a pessoa tenha uma educação
integral”, explica Vitor Nasci-
mento Freitas, 25 anos, também
cofundador do Ecoparque.

O projeto deu tão certo que o
grupo criou um ecoparque na
Escola Parque da 210 Norte, “fi-
lhote” do Olhos D’Água. Entre as
novidades que o 7 Saberes pre-
tende implementar estão a cap-
tação e a distribuição de água da
chuva e uma estação para resí-
duos sólidos. “A proposta é que
todos possam interagir, que tan-
to os pais quanto os filhos pos-
sam entrar e aproveitar as esta-
ções, diferentemente de um par-
quinho para crianças, por exem-
plo”, avalia Vitor.

Saiba mais sobre o Ecoparque, espaço de
aprendizado e recreação para visitantes do
Olhos D’Água, divulgado na Rio+20

BrenoPinheiro eVitorNascimento aproveitamoparque daAsaNorte para ensinar educação ambiental
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Rio+20paraospequenos
Bióloga brasiliense se especializa na criação de jogos infantis
com temas ambientais. O último, sobre a conferência da ONU,
estimula o aprendizado e desperta a conscientização

“A ntes de trocar de vi-
deogame, pense se,
de fato, você precisa
de um novo”; ou“Não

desperdice água, nem alimen-
tos”; ou, ainda, “O futuro depen-
de de cada um de nós”: essas são
algumas das mensagens que o li-
vrinho idealizado pela bióloga
brasiliense Nurit Bensusan traz
para as crianças. A obra, feita es-
pecialmente para a conferência
da ONU, levanta as seguintes
questões: Rio+ 20, o quê? 20 es-
pécies ameaçadas? 20 proble-
mas ambientais, ou seriam 20
ideias para mudar o mundo? A
autora traz as respostas com 20
exemplos para cada uma das
perguntas. Segundo Nurit, a
preocupação dos pequenos com
temas sobre o meio ambiente é
incrível. “Elas ficam indignadas
com o fato de que as baleias po-
dem desaparecer e querem fazer
de tudo para isso não acontecer.
É exatamente essa indignação
que temos que manter depois
que crescermos”, afirma.

Cinco mil livrinhos, com três
jogos cada, foram distribuídos du-
rante o evento para crianças entre
7 e 12 anos. Eles abordam os prin-
cipais temas discutidos na Rio+20
e precisam ser jogados em grupo.
O Polislândia mostra os conflitos
das áreas urbanas e aborda ques-
tões como poluição, caos do trans-
porte, lixo e devastação das áreas
verdes. No Megamemória, a garo-
tada precisa identificar um trio de
cartas — uma sobre a situação at-
ual da natureza; outra em 2032,
com o sucesso da Rio+20; e, por
fim, a terceira, sobre o possível fra-
casso da conferência. Já no jogo O
que me ameaça?, o principal obje-
tivo é achar pares de cartas dife-
rentes, com a espécie ameaçada e
com o que a ameaça.

Além do livro e do jogo Rio
+20, +21, +22, +23, a empresa de
Nurit, a Biolúdica, já lançou ou-
tras obras, todas com a temática
do meio ambiente. Victoria Ge-
baili, mãe de Bruna, 11 anos, con-
ta que a filha adora o material.
“Depois que ela começou a ler os

livrinhos, passou a ter uma preo-
cupação maior com o meio am-
biente. Nem me atrevo a jogar li-
xo no chão, porque com certeza
vou levar uma bronca dela… Mi-
nha filha virou uma miniecocha-
ta”, diverte-se a mãe.

Aprender brincando
Crianças que discutem educa-

ção ambiental certamente vão se
tornar adultos conscientes e lutar
pela preservação da natureza. Há
vários jogos educativos para a me-
ninada no mercado, porém pou-
cos abordam temas da biologia e
incentivam a preocupação com o
verde. Segundo a psicopedagoga
Gicelene Rodrigues, a forma lúdi-
ca de aprendizado faz com que
meninos e meninas incorporem
conceitos básicos que, muitas ve-
zes, levam para a vida toda.

“Familiarizar a garotada com
esses temas é essencial. É preciso
logo cedo entender e respeitar o
meio em que vivemos. Com 5 ou
6 anos, idade mínima recomen-
dada para brincar com esses jo-
guinhos, elas não possuem no-
ção de conhecimento científico,
porém já começam a entender o
tema e a armazenar as imagens”,
explica Gicelene.

Outro ponto positivo é o jogo
em grupo. “O contato direto com
outras pessoas colabora para a
formação social e profissional. É
preciso saber ganhar e aceitar
perder. Isso é muito importante
para o crescimento pessoal das
crianças”, destaca Gicelene.
“Acho extremamente importante
a interação entre elas. Além dis-
so, quando elas estão em contato
direto com os temas dos jogos, a
informação que está implícita é
mais bem absorvida”, comple-
menta Nurit.

Bioquê?, PET e Labirintos

O Bioquê? é um jogo de desafios
onde a rapidez e o conhecimento
são decisivos, mas quem não
conhece aproveita para aprender. O
jogo PET – Protetores da Existência
na Terra conta com personagens
animais que enfrentam ameaças
ambientais e biotecnológicas
usando superpoderes. Já o
Labirintos apresenta os 12 parques
nacionais e tem o objetivo de
mostrar a riqueza das diversidades
vegetal e animal brasileiras.

CONHEÇA

www.bioludica.com.br

Os livros deNurit Bensusan promovema interação entre as crianças
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Sim, é possível tecnologia verde

Atitude Verde, o programa da JCGontijo para conscientização
da importância do equilíbrio entre homem e natureza

Recuperação de áreas verdes e degradadas, redução de energia e consumo
de água, materiais e sistemas, nas obras, que agridam menos o meio am-
biente. Esse é o caminho que leva à sustentabilidade, segundo Rodrigo Barjud,
geólogo formado pela UNB com especialidade em monitoramento ambiental e
gerente de meio ambiente da JCGontijo.

É ele quem coordena o maior programa de conscientização ambiental entre as
empresas de construção civil do Distrito Federal, o Atitude Verde. O programa
visa difundir os conceitos de responsabilidade social e de educação ambien-
tal entre os colaboradores e na comunidade local, para transformar pequenas
ações de conscientização em redução de impactos ambientais.

São os próprios colaboradores da empresa os disseminadores das ideias am-
bientais. Por meio de concursos, eles apresentam ideias que, se aprovadas,
serão colocadas em prática, sendo o colaborador premiado. “Importantes ideias
já foram implantadas em busca de melhoria na qualidade ambiental, como a
adoção de equipamentos para evitar o risco de erosão do solo, de enchentes e
prevenir danos ambientais”, diz o gerente.

Para ele, esse assunto está cada vez mais presente nas estratégias de trabalho
da JCGontijo. “Aconstrução civil é um dos setores que mais têm a contribuir para
a sustentabilidade. Nos últimos anos, temos trabalhado com muito comprometi-
mento para atingir a sustentabilidade nos canteiros de obras.”

O uso consciente e adequado da água é uma das medidas adotadas por meio
do programa. Segundo pesquisas divulgadas recentemente pela empresa Con-
sultoria e Planejamento de Uso Racional da Água, H2C, o brasileiro gasta cerca
de cinco vezes mais do que o volume indicado como suficiente pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), que é de 40 litros diários por pessoa. No Brasil, cada
pessoa consome, em média, 200 litros/dia.

O reúso da água da chuva pode reduzir pela metade os gastos com o consu-
mo de água. “No Living Superquadra Park Sul, por exemplo, implantamos um
reservatório com capacidade para armazenar aproximadamente três milhões
de litros de água para reúso, sendo que a metade é utilizada na irrigação
paisagística, lavagem de estacionamento e áreas comuns por meio de um
sistema automatizado”, explica o geólogo.

Outra proposta da empresa para minimizar o impacto ambiental é o uso de ener-
gias alternativas, além da utilização de equipamentos comprovadamente eco-
nômicos e materiais mais resistentes na fachada para reduzir a manutenção e
evitar gastos periódicos.

A recuperação de áreas degradadas no cerrado é outra ação que reforça ain-
da mais o compromisso da JCGontijo com o meio ambiente. No Parque Eco-
lógico do Tororó, região administrativa de Santa Maria, por exemplo, foram
plantadas aproximadamente 75 mil mudas de árvores nativas, recuperando
63 hectares do parque.

A empresa mantém um viveiro com mais de 400 mil mudas de árvores, que se-
rão plantadas em diversas áreas degradadas e parques urbanos.

“Às vezes, o Estado não dispõe de mão de obra para dar manutenção con-
tínua a esses espaços, que, ao longo do tempo, vão se desgastando, em
função do uso e da ação do efeito do tempo. E esse é o papel do programa
implantado pela nossa empresa”, completa Rodrigo Barjud.

No Living Superquadra Park Sul, a água da chuva é captada e reutilizada para irrigação de jardins por meio de sistema automatizado. Também no
Reserva Santa Monica, o 1º condomínio horizontal da empresa, as práticas de sustentabilidade fazem parte do dia a dia de moradores.

Acima, funcionário trabalha na
recuperação de áreas degradadas
no cerrado. À esquerda, viveiro de
mudas próprio, com mais de 400
mil mudas de árvores.

(61) 3345-9000
Quem conhece sabe a diferença.

Produção de meio-fio com sobras de concreto e a educação ambiental para colaboradores
fazem parte do programa de redução de resíduos nas obras da empresa.

Os empreendimentos que
possuem o selo Green Building by
JCGontijo contam com dispositivos
que favorecem o uso racional
da água, o aproveitamento dos
recursos naturais, contribuindo com
o desenvolvimento sustentável.
Entre esses dispositivos estão:

• Sistema de aquecimento solar de água com

compensação a gás.

• Gás canalizado.

• Medição individual de água por apartamento.

• Isolamento térmico de coberturas.

• Melhor aproveitamento da luz natural com janelas e projeto

arquitetônico que favorecem a circulação de ar e a economia

de energia com ar condicionado e iluminação.

• Vaso sanitário com seletor para duas vazões.

• Torneiras com controle de vazão nas áreas comuns.

• Paisagismo: pomar com árvores frutíferas e mini-horta para

educação ambiental infantil.

• Sistema automatizado para irrigação das áreas verdes.

• Uso de madeira de reflorestamento nos halls sociais.

• Processo seletivo na coleta de resíduos sólidos para

reciclagem.

• Recuperação de áreas degradadas.

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL Su

ste
ntabilidade: é assim

que
se

constróiofuturohoje.

greengreen
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Osprincipais autores
Escolas do DF engajam alunos na temática socioambiental proposta pela Rio+20
e se preparam para participar da 4ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

» CECILIA PINTO COELHO

AConferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, ocor-
rida no ano passado na

capital fluminense, foi um marco
nas relações internacionais; mas
trazer a temática socioambiental
para a realidade de crianças em
escolas de Brasília e mostrar que
não se trata de algo abstrato são
outros desafios. E olhem que o re-
sultado do trabalho pode ser gra-
tificante, com alunos engajados,
proativos e mais conscientes.

Em Taguatinga Norte, na QNL
10/12, no Centro de Ensino Fun-
damental 19, o professor Davi Sil-
va Fagundes se engajou e desen-
volveu diversos projetos com alu-
nos em prol de uma escola sus-
tentável. Em um deles, trouxe o
debate da conferência da ONU
para dentro da sala de aula. Os
estudantes tiveram de pesquisar
temas como o histórico, o legado,
a participação do Brasil no even-
to e produzir um extenso mate-
rial, com espaço para comentá-
rios escritos à mão.

Nos trabalhos do ano passado,
ainda guardados pelo professor, é
possível ler comentários do tipo “é
hora de acelerar o ritmo das mu-
danças para o futuro que quere-
mos” ou “o bom da conferência é
que jovens podem debater com a
Rio+20 e a Rio+20 ouviu suas opi-
niões”. A ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, teve aces-
so a essas brochuras e respondeu
por escrito ao professor — disse
que apoia e admira iniciativas co-
mo essa. Também enfatizou a im-
portância do engajamento dos di-
ferentes setores da sociedade para
construir o legado da Rio+20.

Ezequiel Martins, 13 anos, foi
um dos alunos a pesquisarem o
tema este ano. “Eu nunca tinha
ouvido falar dessa conferência,

mas valeu a pena porque aprendi
que podemos fazer muitas me-
lhorias”, diz. “Nesta escola, por
exemplo, poderia ter hortas, ou
um cano especial para aproveitar
a água da chuva para regar os jar-
dins”, completa. Já a colega Ga-

briela de Souza, 11, ouviu falar
sobre a Rio+20, mas não sabia
exatamente o que era. “Esse tema
é importante para melhorar a
nossa qualidade de vida”, diz.

O professor Davi começou
também um projeto na turma da
Rádio Agenda 21, onde os estu-
dantes divulgarão notícias, tam-
bém com temática ambiental, e
músicas, além de saberem o que
é e como funciona uma rádio.
Em outra turma, ele desenvolve
um programa voltado para a re-
ciclagem. A escola também fará
parte da 4ª Conferência Infanto-
juvenil pelo Meio Ambiente. “Os
alunos são protagonistas de seu
futuro e queremos que tenham
essa consciência. Queremos que
suas ideias sejam aproveitadas
com a experiência dos docentes”,
acrescenta Davi.

Incentivos de R$ 12 mil
A primeira Conferência Infan-

tojuvenil pelo Meio Ambiente
ocorreu em 2003, com envolvi-
mento de mais de 15 mil escolas e
5 milhões de participantes de
3.461 municípios. Neste ano, a ex-
pectativa para a região do DF é
que 50% das escolas do recorte do
programa do DF façam parte do
debate. Os centros educacionais
que participarem receberão R$ 12
mil para colocarem em prática o
projeto desenvolvido com estu-
dantes. Neste ano, o tema será
“Vamos Cuidar do Brasil com Es-
colas Sustentáveis”, com o objeti-
vo de fortalecer a educação am-
biental nos sistemas de ensino.

“Participar é um direito do
aluno. O professor, como gestor
e servidor, deve se sentir na

obrigação de dar essa acesso ao
aluno”, afirma o chefe do Nú-
cleo de Educação Ambiental da
Secretaria de Educação do DF,
Henrique Torres. “Chamar pró-
ximas gerações para esse deba-
te e chamá-las para uma nova
sociedade, para a nova Agenda
21”, completa.

O que é?
É uma ação do Ministério da

Educação que deve ser
realizada pelas secretarias de
Educação dos estados. O
objetivo pedagógico é fortalecer
a cidadania ambiental nas
escolas e nas comunidades e se
caracteriza como um processo
dinâmico de encontros e
diálogos para debater temas
propostos e escolher os
representantes que levarão as
ideias feitas em consenso para
as etapas sucessivas.

Que escolas entram
no recorte?

Escolas com alunos do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental
cadastradas no Censo Escolar
2011, das redes pública e privada;
de estabelecimentos urbanos e
rurais, de comunidades indígenas
e assentamentos rurais.

Como participar?
É preciso desenvolver um

projeto e seguir as
informações dadas no site
www.conferenciainfanto.mec.g
ov.br. A escola, ao gerar o
projeto e escolher o delegado,
deve se inscrever e se
cadastrar na página na
internet até 31 de agosto.

Fonte: MEC

4ª Conferência
Infantojuvenil pelo
Meio Ambiente

OprofessorDavi Fagundes fez os alunos doCEF 19 pesquisaremsobre a conferência daONU: conscientização

MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato com as regionais
de ensino (confira a lista no hotsite
do Ser Sustentável) e tire dúvidas
ou veja o passo a passo no site
www.conferenciainfanto.mec.gov.br
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Vista a camisa do verde
Investimento em tecidos ecológicos no DF
faz sucesso. Empreendedores expandem o
negócio, lucram e preservam a natureza

» VERÔNICA MACHADO

“S e é ecológico, é me-
lhor.” Baseado nisso,
o empresariado — de
olho nas novas ten-

dências — quer criar uma cons-
ciência ambiental entre os con-
sumidores. O processo é lento,
mas tem mostrado avanços.
Quem reforçou “a ideia verde” foi
o encontro Rio+20, claro. A con-
ferência organizada pelas Nações
Unidas para discutir o compro-
misso com o desenvolvimento
sustentável deixou um forte lega-
do para o público e para os fabri-
cantes — que querem repensar a
maneira de consumir.

Dalila Silva, 53 anos, por exem-
plo, trocou a logística de produ-
ção de sua camiseteria. Ela fabri-
ca peças feitas com tecidos de al-
godão orgânico e de garrafas PET.
A mudança foi em nome do bem
da natureza e da crescente de-
manda do público por produtos
ecológicos. A microempreende-
dora se inspirou na Rio+20 para
transformar o negócio. Ela nas-
ceu no Maranhão e chegou em
Brasília com a família em 1963.
Inspirada pela visão inovadora
do pai, que ajudou a construir a
cidade, leva sempre novidades ao
seu trabalho. Está no ramo de ca-
misetas há 20 anos, e há quase
dois investe em sustentabilidade.

Dalila recebeu uma carta-con-
vite para produzir as camisetas
da conferência e se empolgou.
“Foi muito legal fazer esse servi-
ço, eu nem tinha noção da gran-
diosidade do evento. Percebi,
realmente, a necessidade do mer-
cado verde”, comenta. Quando
viu pela televisão que a modelo e
embaixadora da ONU Gisele
Bündchen vestia uma das suas
peças no evento acreditou de vez

que o negócio daria certo e era
importante para o mundo.

A partir dessa percepção, a
microempresária foi convidada
para uma rodada de negócios do
Sebrae, a fim de apresentar o ca-
so, e acabou sendo conhecida
por empresas em Brasília. Desde
então, pesquisa fábricas de tin-
tas que não agridem o meio am-
biente e explica, orgulhosa: “A
malha PET é produzida com 50%
do material das garrafas. Com
duas delas, pode-se fazer uma
camiseta de tamanho médio”. E
sabe bem como a tecnologia po-
de acelerar o processo. “Há, in-
clusive, tecidos 100% PET, que
servem para aventais e para
substituir as sacolas de super-
mercado”, anuncia.

As empresas ainda não adota-
ram completamente o produto
porque, segundo a empresária,
ainda não há uma consciência
ecológica do consumidor para
ter demanda suficiente. E mais:
costuma ser 20% mais caro do
que a malha comum. “No entan-
to, acredito que haverá uma in-
versão desses fatores em um fu-
turo próximo”, adianta Dalila.

Negócios
Um projeto que também está

de olho no mercado verde é o da
Associação dos Trabalhadores e
Recicladores, Ambientalistas e
Desenvolvimento Agrícola de
Santa Maria. É um grupo de 40
mulheres que tira do lixo material
para fazer artesanato. Elas produ-
zem pulseiras e colares com obje-
tos reutilizáveis há sete anos. As
garrafas PET são exploradas na
fabricação das “biojoias”.

A diretora social e cultural da
cooperativa, Aliomar Rita de
Souza Oliveira, 51 anos, incenti-
vou a ideia. O investimento a
longo prazo dá resultado: elas
foram convidadas para o pri-
meiro e o segundo Capital Fash-
ion Week. “O artesanato tam-
bém é autoestima, socialização
e dignidade”, comenta Aliomar.

As peças custam de R$ 10 a R$
500. Além disso, parte do grupo se
apresenta como percussionista de
instrumentos reciclados.

O Sebrae também colabora com
empreendimentos com pegada
ecológica. Pelo site
www.sustentabilidade.sebrae.com
.br, por exemplo, o internauta
encontra orientações para tornar
o negócio sustentável, além de
cartilhas com explicações
detalhadas e exemplos de
empresas que tiveram sucesso
apostando no tema do meio
ambiente. Há também
informações na central de
atendimento: 0800 570 0800.

Ajuda bem-vinda

Dalila Silva se surpreendeuaoverGiseleBündchenvestindoa camisetaqueproduz, feita de tecido sustentável

Há, inclusive, tecidos
100%PET, que
servempara aventais
e para substituir
as sacolas
de supermercado”

Dalila Silva,microempresária
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Quer pagar quanto?
Ecomercado de Brasília deixa cliente escolher o preço do que compra. A prática,
ainda pouco explorada na cidade, propõe reflexão sobre consumo consciente

No café do Bioon, um eco-
mercado que trabalha
apenas com produtos
orgânicos, naturais e

ambientalmente corretos, os
clientes são surpreendidos quan-
do têm de decidir quanto pagar
pelo que consumiram. O estabe-
lecimento é pioneiro em Brasília
nesse comércio, conhecido co-
mo de “preço justo”. Brownies,
sucos naturais, pizzas sem glú-
ten e outras opções estão dispo-
níveis em um cardápio que não
exibe preço nenhum. Caso o
cliente queira pagar R$ 6 após
comer um sanduíche e dois boli-
nhos de arroz, por exemplo, ele
pode. Se preferir ir embora sem
gastar um centavo, também.

“Quando tivemos a ideia do
preço justo, a maioria das pessoas
teve uma reação pessimista”, con-
ta Davi Neves, sócio-propietário
do Bioon. “O argumento era de
que não daria certo porque o po-
vo é desonesto.” Mas a realidade
se mostrou diferente: Neves diz
que, em quase um ano de funcio-
namento, apenas cinco clientes
foram embora sem pagar. “Certa
vez, uma mulher fez isso, mas no
mesmo dia ligou para a gente avi-
sando que havia se esquecido de
dar o dinheiro. No dia seguinte,
ela voltou e pagou”, lembra.

A reação do público ao desco-
brir que ele próprio definirá o
preço varia bastante. Uns gostam
da ideia, outros chegam a se irri-
tar. “Outro dia veio uma família
comer aqui. Quando a mãe des-
cobriu que não definimos o valor
a ser pago, ela ficou com raiva e
deu bronca, chamando isso de
um absurdo”, relata Marcos Lana,
atendente do café e que serviu
em um restaurante de comida
vegetariana na Rio+20. Para
quem se incomoda demais em
pagar às cegas, existe uma tabela
de preços sugeridos guardada
com um funcionário.

Há quem goste da proposta a
ponto de se tornar cliente roti-
neiro, como Julio Mariano Carva-
lho, consultor de empresas que
frequenta o café de duas a três ve-
zes por semana. “Vim para cá
porque descobri a proposta deles
do preço justo e resolvi ver como
era. Hoje eu sou fã da ideia”, con-
ta. Cristina Flores é um caso dife-
rente: foi ao café sem saber e des-

cobriu ao entrar. “A proposta é
muito interessante. O problema é
o cliente pagar de forma justa,
pois nem todos conhecem o pro-
cesso de produção desses ali-
mentos — e não deve ser barato.
Assim, ele pode acabar desvalori-
zando o trabalho”, afirma.

O preço justo é uma das ferra-
mentas da chamada economia
solidária, preocupada em elabo-
rar práticas que tenham impacto
positivo na sociedade de diferen-
tes formas. O tema foi tratado na

Cúpula dos Povos da Rio+20 e re-
sultou em novos debates e ideias.
Para Diogo Rêgo, coordenador da
Rede Moinho, cooperativa de co-
mércio justo, a prática tem alto
caráter educativo. “Quando uma
empresa diz aos clientes que são
eles que determinam o preço, ela
propõe uma reflexão sobre como
consumimos”, explica Rêgo. Ele
prega que, a partir disso, as pes-
soas poderiam repensar as práti-
cas e adquirir hábitos cada vez
mais sustentáveis.

Para Davi Neves, a experiência
funciona porque há equilíbrio
nos caixas. “Enquanto alguns pa-
gam menos do que o produto va-
le, por não terem condições de
pagar ou por não terem muita
noção do real valor do que con-
sumiram, outros pagam a mais.
Um compensa o outro.”

A impressão de que
todomundo é
desonesto está
bastante errada,
poucos foram
‘injustos’ comagente”

Davi Neves, sócio da loja Bioon

CONFIRA
CLN 303, Bloco B, loja 6 - 3326-2944
www.bioon.com.br/web/loja

Sócio da loja Bioon, Davi Neves adotou o preço justo no estabelecimento: a iniciativa está ligada à economia solidária, temadaCúpula dosPovos
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Futuromelhor em20anos
Governo federal
cria programa
para incluir a
sustentabilidade
na gestão pública

» MARIANNA RIOS

A conferência da ONU tra-
çou a longa jornada de
duas décadas para que
todos os países incluam

os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável nas prioridades políti-
cas. O Brasil segue o exemplo e vai
lançar, em 25 de junho, o Progra-
ma Nacional de Sustentabilidade
Urbana, com a meta de inserir o
tema na gestão de municípios e
estados além de, consequente-
mente, reforçar a Política Nacio-
nal de Sustentabilidade Urbana,
prevista para ficar pronta até o fim
de 2014. Apelidado de Brasil+20,
ele será aplicado ao longo de 20
anos e oferecerá aos governantes
metodologias e indicadores capa-
zes de aplicar o tema ambiental
nas prioridades políticas.

“A iniciativa via governo fede-
ral de criar um programa de apoio
direto aos governos locais é uma
resposta à proposta que a ONU
faz para a criação de ações para o
desenvolvimento sustentável”,
defende Silmara Vieira, diretora
de Gestão Ambiental Urbana do
Ministério do Meio Ambiente. A
cada dois anos, o Brasil+20 aten-
derá um grupo de cidades.

Segundo o secretário de Recur-
sos Hídricos e Ambiente Urbano
do Ministério do Meio Ambiente,
Ney Maranhão, aproximadamen-
te 500 municípios participarão da
primeira etapa — 10% do total
brasileiro. “Fizemos essa amostra-
gem pois, se implantássemos em
todos os cinco mil municípios, se-
ria mais demorado. Assim, vai per-
mitir identificar as necessidades

de cada um e mobilizar o governo
para se engajar nesse trabalho”,
afirma o secretário.

O documento oficial do pro-
grama será definido e lançado
na Conferência Nacional do
Meio Ambiente, em outubro. A
partir de janeiro de 2014, os mu-
nicípios poderão aderir; o início

está previsto para fevereiro. O
Brasil+20 terá parceria dos mi-
nistérios da Saúde, de Ciência e
Tecnologia, da Educação, do
Planejamento, das Cidades, de
Minas e Energia e da Integração
Nacional. Entre as ações previs-
tas estão a capacitação e o apoio
técnico às cidades, a ajuda na

elaboração dos planos munici-
pais e a inclusão da mobilidade
urbana, do saneamento e das
energias renováveis.

Distrito Federal
O governo local e as secretarias

de Meio Ambiente e de Habitação,

Regularização e Desenvolvimen-
to Urbano serão convidados a
participar da cooperação interfe-
derativa para apoiar governos
municipais. “O programa tam-
bém vai atuar no DF. Devido à
particularidade do território, ain-
da será discutido como adequar
isso”, antecipa SilmaraVieira.

A cidade gaúcha de Caxias do Sul, com 450 mil
habitantes, já é referência em sustentabilidade ao
adotar um sistema mecanizado de coleta de lixo.

Ele conta com dois caminhões — um para
recolher e outro para lavar os reservatórios de
lixo. As cerca de 360 toneladas de resíduo

orgânico coletadas diariamente são enviadas à
Central de Tratamento de Resíduos e o resíduo
reciclável é separado por cooperativas.

Exemplo de prática sustentável já adotada em Caxias do Sul, bem antes da criação do Brasil+20

N
ar

al
is

Va
lim

Co
rr

ea
/C

od
ec

a
Di

vu
lg

aç
ão

CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, quarta-feira, 5 de junho de 2013 • 13



14 • Brasília, quarta-feira, 5 de junho de 2013 • CORREIO BRAZILIENSE

Agricultores usam práticas não agressivas e descartam os
agrotóxicos até para cultivar espécies de reflorestamento

Semsemear omal
» ÉTORE MEDEIROS

“A qui só tinha cascalho”,
apresenta Juã Pereira.
O Sítio Semente, no
Lago Oeste, é uma

agrofloresta nas redondezas de
Brasília. À frente da propriedade
há oito anos, Juã, 32, e o enge-
nheiro florestal Daniel Carneiro,
29, transformaram três hectares
de cerrado degradado em uma
mata exuberante, permeada por
árvores de todos os tipos. “Sem
preconceito. Aqui entra desde o
eucalipto até a castanheira, do
baru ao pequi”, conta Juã.

“Havia pouquíssima disponi-
bilidade de nutrientes, sobretudo

em função de queimadas, que
degradaram o solo”, descreve
Daniel, egresso da Universidade
de Brasília. A terra do Sítio Se-
mente foi ocupada no passado
por plantações de soja, mas foi
abandonada após a exaustão dos
nutrientes. “O pacote tecnológi-
co dos anos 1970, chamado de
Revolução Verde, trouxe um
grande crescimento na produ-
ção de alimentos, mas a preço
muito alto para o meio ambiente
e a saúde. O uso de agrotóxicos e
fertilizantes é consequência da
adaptação do modelo a diferen-
tes realidades”, explica.

Há dois anos, o Sítio Semente
foiexpandido, incorporandomais

seis hectares, dos quais 1,5 já es-
tão plantados. Juã explica que pa-
ra ocupar a área foi necessário
corrigir a acidez do solo e fazer a
adubagem com pó de brita e de
calcário, esterco e farinha de osso,
insumos naturais. “Muitos desses
resíduos seriam descartados, mas
aqui o fósforo da farinha de osso é
o que incentivará a floração e,
portanto, a vinda dos frutos da
agrofloresta”, exemplifica.

Na área é possível acompa-
nhar o crescimento passo a passo
de uma agrofloresta. Como tudo
é semeado de forma simultânea,
e as variedades plantadas têm di-
ferentes ciclos de vida, diversas
colheitas são feitas ao longo da

vida de uma agrofloresta. Nos
primeiros meses, hortaliças e le-
gumes já podem ser colhidos, co-
mo rúcula, alface, cenoura e jiló;
após um a três anos de plantio,
banana, café, mandioca e laran-
ja; entre 10 e 15 anos depois do
plantio, madeiras como eucalip-
to, cedro e jatobá são cortadas.
“As madeiras são a nossa pou-
pança”, brinca Juã, que explica: o
retorno do investimento se dá
em até três meses. A produção de
hortaliças e frutas é destinada a
três diferentes feiras de produtos
orgânicos do Distrito Federal.

Crescimento
Segundo o Censo Agropecuá-

rio de 2006, existem 90 mil produ-
tores agroecológicos no Brasil,
que movimentaram, somente em
2010, R$ 400 milhões. O governo
federal tem interesse em ampliar
a produção orgânica e agroecoló-
gica, explica Valter Bianchini, se-
cretário de Agricultura Familiar
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e coordenador da

Comissão Nacional de Agroeco-
logia e Produção Orgânica.

Segundo ele, três questões são
fundamentais para o crescimento
da produção: “A ampliação da vi-
sibilidade e o fortalecimento da
cidadania dos pequenos agricul-
tores, que produzem alimentos
de forma equilibrada com o meio
ambiente; a ampliação do acesso
desses produtos aos mercados
institucionais e também aos con-
sumidores em geral; e a sensibili-
zação dos consumidores para
uma alimentação mais saudável”.

Os desafios apontados por
Bianchin fazem parte do Plano
Nacional de Agroecologia e Pro-
dução Orgânica (Pnapo), em fase
de elaboração pelo governo fede-
ral, com participação de 10 mi-
nistérios e representantes da so-
ciedade civil. Segundo dados do
Ministério do Meio Ambiente, o
investimento estimado pelo go-
verno federal para o Pnapo é de
R$ 7 bilhões, até 2015, dos quais
R$ 5,4 bilhões serão revertidos
em créditos para a agricultura fa-
miliar agroecológica e orgânica.

Aagrofloresta de JuãPereira recuperou três hectares de cerradodegradado e já exibe hortaliças, legumes emadeiras—todos orgânicos: planonacional vai destinarR$ 7bilhões ao setor
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Sustentabilidademata a fome
Pelo menos um terço do que é plantado no mundo se perde antes de chegar ao prato. O desperdício
de alimentos é o tema escolhido pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano

ODia Mundial do Meio
Ambiente, comemora-
do hoje, sempre tem um
subtema relevante. O

deste ano é “Pensar. Comer. Con-
servar. Diga não ao desperdício”.
Ele reforça o combate ao gasto
desnecessário de comida ao re-
dor do globo. A estimativa do
Programa das Nações Unidas pa-
ra o Meio Ambiente (Pnuma) é
que cerca de 30% dos alimentos
produzidos no mundo não se-
jam consumidos. A esse descarte
somam-se 70% do consumo de
água potável, 80% do desmata-
mento e 30% das emissões de ga-
ses estufas — todos relacionados
à produção de alimentos.

O destino da maior parte do
que é colhido são as centrais de
distribuição (Ceasas). Nesses lo-
cais, parte da carga é descartada
por não ser considerada comer-
cializável. Produtos muito pe-
quenos, com manchas, batidos
ou muito maduros acabam joga-
dos fora — mesmo em condi-
ções de consumo. Para tentar
mudar essa situação, a Ceasa do
Distrito Federal criou o progra-
ma Desperdício Zero.

A ação busca conscientizar
sobre o destino adequado para
frutas, legumes e verduras, que
agora passam por seleção para
serem vendidos. Depois, os pro-
dutos que podem ser consumi-
dos são enviados ao Banco de
Alimentos da própria Ceasa. Lá,
são pesados e avaliados. Os im-
próprios para o consumo são co-
locados em latões à disposição
de cooperativas para virarem
adubo. Os demais, destinados a
entidades sociais, são limpos, pe-
sados e divididos de acordo com

o número de pessoas assistidas.
Desde setembro de 2012, o pro-
jeto tem mais de 100 instituições
cadastradas e ajuda 13 mil pes-
soas. O último levantamento, de
abril, mostra que 12,3 toneladas
de alimentos foram distribuídas
pelo programa.

Papel do consumidor
Não são apenas produtores e

comerciantes que desperdiçam
a comida. O consumidor final
também é responsável por parte
dos alimentos que vão para o li-
xo. Segundo dados do Instituto
Akatu, ONG que trabalha o con-
sumo consciente, uma família
brasileira joga fora, em média,
um terço dos alimentos perecí-
veis comprados.

Estanislau Maria, assessor téc-
nico de conteúdo do instituto,
aponta duas questões como prin-
cipais causadoras do desperdício
doméstico. A primeira é a falta de
planejamento. “Não temos cos-
tume de fazer listas e segui-las.
Assim, compramos produtos que

vão além do necessário e que
acabam jogados fora”, explica o
assessor. O outro fator está no
aproveitamento dos alimentos:
“Por hábitos familiares, fazemos
sempre as mesmas receitas e des-
cartamos caules, cascas, folhas e
sementes que poderiam ser utili-
zados em compotas, sucos, tor-
tas, bolos e outras receitas.”

Ações simples, como conferir
a despensa antes das compras e a
data de validade dos alimentos,
planejar pratos para a semana e
comprar apenas ingredientes
úteis, diminuem os gastos supér-
fluos. “Comprar quantidades
ideais leva a redução de gasto e
economia no fim do mês”, sugere
Estanislau. Assim, ambiente e
bolso agradecem.

Segundo estudos do Instituto
Akatu, 64% dos alimentos
plantados são perdidos
durante a cadeia produtiva.
Confira onde ocorre a maior
parte do desperdício

Colheita: 31,25%
O motivo da perda é a má escolha
de sementes e produtos de acordo
com solo ou clima. Segundo
pesquisas, 80% da água captada
para consumo no Brasil é usada
no setor agropecuário.

Processamento culinário e
hábitos alimentares: 31,25%
Dois motivos geram desperdício
doméstico: exagero nas compras
— parte do que é comprado não é
consumido e extrapola datas de
validade — e aspectos culturais
— cascas, sementes e talos não
fazem parte de receitas e acabam
descartados no lixo.

Indústria de processamento e
varejo: 25,1%
Alimentos com pequenas
manchas, muito maduros ou fora
do tamanho padrão são
descartados por não serem
considerados comercializáveis.

Transporte e armazenamento:
12,4%.
Apesar de leis que estabelecem
embalagens e transportes
adequados, parte dos alimentos
ainda é acondicionada de forma
inadequada e transportada em
rodovias (considerada a pior
maneira de transporte por
longas distâncias).

Caminho da
estupidez

Impacto direto

Menos desperdício significa menos
lixo produzido e economia em toda
a cadeia produtiva. Para se ter ideia,
dados da ONU indicam que, no
mundo, em média, para se produzir
1kg de bife são necessários 15 mil
litros de água; para um litro de
leite, mil de água. Diminuir o
desperdício preserva os recursos.

Bancodealimentos: IvanildoAbreu e irmãMariaAmelia aproveitamverduras frescasque seriamdescartadas
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Max Valarezo; RReevviissããoo:: Luciana Pereira, especial para o CCoorrrreeiioo; FFoottoo ddee ccaappaa:: Tina Coêlho, especial para o CCoorrrreeiioo
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SER SUSTENTÁVEL
A sustentabilidade de maneira
inteligente no seu dia a dia.


