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Nosso Norte:  a Agenda 21. 
Enrique Ortega 

Tempos difíceis 

Vivemos em um período de crise mundial de esgotamento de recursos naturais, de perda da 
biodiversidade e  diminuição da capacidade de suporte dos ecossistemas, de dependência 
tecnológica de recursos fósseis (que começam a minguar e cujo preço apenas deu início a 
uma série de aumentos), de alteração perigosa da composição da atmosfera terrestre e 
enormes problemas sociais de exploração, desigualdade e explosão populacional. Por esse 
motivo, o desenvolvimento econômico não pode continuar a ser pautado pela mística da 
competitividade a partir da obtenção do maior lucro possível no menor prazo cabível.  

Se os interesses individuais e o capitalismo neoliberal e global continuarem a prevalecer, só 
caberá a nós aguardar pela completa destruição dos ecossistemas e sua biodiversidade, o 
agravamento dos problemas ambientais com conseqüências gravíssimas, desemprego e a 
fome e a morte de milhões (ou bilhões) de pessoas. A questão ética entra neste ponto e nos 
coloca as questões seguintes:  

O que fazer? Que alternativas existem para o futuro? Como encaminhar o esforço  
científico na  transição ao Desenvolvimento Sustentável?  

Estas perguntas foram feitas antes de nós por pessoas visionárias, líderes sociais e 
organizações internacionais, entre elas a Organização das Nações Unidas, e 
desencadearam uma série de processos de organização da sociedade que vieram a se 
consolidar em reuniões internacionais de chefes de estado e propostas específicas, entre as 
quais se destaca a Agenda 21. 

A Agenda 21 estabelece o compromisso voluntário dos países signatários dos acordos da 
Rio 92 para elaborar, no âmbito de cada país, um conjunto de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável. Assume-se que a implementação coletiva dessas novas 
políticas nacionais, apoiadas por novos acordos de cooperação internacional, daria lugar a 
um novo modelo de desenvolvimento mundial. A tarefa é difícil, mas imperiosa. Cabe aos 
governos e à sociedade civil se organizarem para assumir esse enorme desafio que é a 
transição para um outro tipo de desenvolvimento. 

Prioridades  do Desenvolvimento Sustentável 

• O ajuste da densidade populacional e o consumo humano com a capacidade de 
produção renovável dos ecossistemas; 

• A melhoria da qualidade de vida da população e a redução do excesso de algumas 
minorias; 

• A preservação de recursos estratégicos para as gerações futuras; 

• Recompor a diversidade dos sistemas produtivos; 

• Estabelecer uma nova base tecnológica e administrativa; 

• Resgatar a capacidade de planejamento regional e a autogestão; 

• Novos relacionamentos entre os espaços rurais e urbanos e entre países. 

Passos importantes dados pelo Brasil 

• Criação da Comissão de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável; 

• Elaboração de documentos programáticos para os temas mais importantes da agenda 
local; 

• Reuniões de discussão dos documentos programáticos por especialistas no assunto; 
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• Elaboração do documento “Agenda 21 do Brasil – Bases para Discussão”; 

• Programação de eventos para discutir regionalmente a Agenda 21 do Brasil; 

• Proposta de encaminhamento final ao Executivo e às Câmaras Legislativas. 

Agricultura e agroindústria Sustentáveis 

Entre os documentos programáticos cabe ser destacado o relativo à Agricultura Sustentável.  
Este documento estuda a evolução da agricultura e a agroindústria nos quatro domínios 
geográficos do país: (a) Zona da Mata Atlântica; (b) Semi-Árido Nordestino; (c) Cerrado e (d) 
Floresta Amazônica. Para cada uma destas regiões o documento faz um resumo da 
ocupação humana, identifica os principais problemas sócio-ambientais e econômicos, lista 
as soluções locais e, finalmente, estabelece estratégias para conseguir maior 
sustentabilidade e dá início à discussão sobre as políticas públicas necessárias em cada 
região, tendo como meta o novo modelo de Desenvolvimento Sustentável. 

Agricultura e Biodiversidade 

A expansão da agricultura convencional constitui atualmente a maior ameaça à biota 
remanescente, através do aumento da área de plantio sem respeito às disposições legais 
relativas à preservação da reserva legal e da reserva permanente, o uso de tecnologias 
agressivas para o meio ambiente e que promovem o desemprego rural e a dependência 
tecnológica, econômica e política.  

Ações privilegiadas pela Agenda 21 do Brasil 

1. Fortalecer o desenvolvimento institucional e promover a participação da população para 
recuperar a capacidade de planejamento regional e nacional. 

2. Promover o planejamento em bacias hidrográficas considerando a água como recurso 
crítico a ser otimizado no seu uso pelos setores rural e urbano. 

3. Incentivar novas técnicas de produção de base ecológica e a reciclagem de resíduos 
rurais e urbanos. 

4. Conceber o Desenvolvimento Sustentável como conceito amplo que permita 
incorporar políticas sociais nas propostas científicas e tecnológicas e na definição de 
políticas públicas. 

5. Aprofundar o conhecimento do meio natural para determinar a capacidade de suporte 
dos distintos ecossistemas e valorizar os serviços do ambiente. 

6. Prospecção de alternativas tecnológicas de cunho ecológico. 

7. Entender o funcionamento do mercado internacional, especialmente as questões 
relativas a definição de preços de produtos agrícolas e agroindustriais. 

8. Determinar como o preço do petróleo pode influir nos preços dos insumos agrícolas 
(fertilizantes, pesticidas, herbicidas) e equipamentos nas próximas décadas. 

9. Estudar de forma sistêmica as unidades de produção rural para formular modelos 
computacionais que simulem o comportamento dos sistemas rurais em função de 
políticas públicas para o Desenvolvimento Sustentável. 

10. Estudar de forma sistêmica a economia nacional para realizar as contas “verdes” do país 
e elaborar propostas para modificar as contas públicas e a contabilidade privada, de 
maneira que sejam incorporados os valores dos serviços ambientais, as externalidades, 
a exclusão social e os subsídios. 

11. Ampliar a participação da sociedade civil no planejamento regional sustentável. 

12. Propor políticas públicas condizentes com o Desenvolvimento Sustentável. 
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A contribuição da Metodologia Emergética para a Agenda 21 do Brasil 

O interesse no uso desta metodologia fica ainda mais evidente quando se considera, por 
exemplo, o fato de que a Agenda 21 privilegia a abordagem sistêmica na análise dos 
complexos problemas da Biosfera e dos ecossistemas do país. Entre suas vantagens 
podem ser destacadas:  

1. O diagrama de representação simbólica das partes funcionais permite entender o 
funcionamento dos sistemas e descartar hipóteses falsas; 

2. A quantificação dos fluxos externos e internos permite colocar todas as contribuições 
nas mesmas unidades de medida e viabiliza sua comparação; 

3. A obtenção de índices emergéticos e econômicos permite diagnóstico ecológico e 
econômico dos ecossistemas antrópicos, entre eles destaca-se a medida de 
renovabilidade ou sustentabilidade emergética; 

4. O uso de equações que mostram as funções dos ecossistemas permite elaborar 
programas  para simular cenários e políticas públicas para o Desenvolvimento 
Sustentável no país; 

5. A análise sistêmica de alternativas de produção pode indicar as melhores alternativas na 
transição global rumo a uma economia baseada em recursos renováveis; 

6. O estudo das relações de intercâmbio de emergia entre sistemas nacionais permite 
elaborar propostas para uma nova contabilidade global, determinação de preços 
adequados para evitar a degradação dos ecossistemas e o estabelecimento de padrões 
de qualidade para o comércio internacional; 

7. A interpretação adequada das contribuições da natureza nos ecossistemas permite 
determinar a capacidade de suporte em diversas fases de sua ocupação; 

8. A metodologia emergética pode ajudar na importante tarefa de introduzir novos 
conceitos ecológicos, sistêmicos e econômicos tanto aos governantes quanto aos 
governados e, sobretudo, àqueles que hoje formulam os projetos do futuro nas 
empresas, nos bancos, nas universidades, nos movimentos sociais e em diversas 
instâncias do governo federal, estadual e municipal. 

A metodologia emergética, através dos diagramas de fluxos de energia, da planilha de 
cálculo dos fluxos de emergia e da análise dos índices emergéticos, proporcionará 
informações qualitativas e quantitativas dos parâmetros de comportamento ecológico que, 
em conjunto com os indicadores econômicos ampliados, permitirão avaliar o agro-
ecossistema.  

Contabilidade sócio-ambiental e Biodiversidade 

O diagrama de fluxos de energia do agro-ecossistema servirá para identificar as 
contribuições da natureza e da economia para dar início à valoração emergética. 

A análise de emergia permitirá conhecer o funcionamento do sistema e identificar seus 
problemas ambientais e indicar as possibilidades de Desenvolvimento Sustentável. Em 
uma primeira etapa, esta análise permitirá implementar modificações de processo simples 
para minimizar o impacto ambiental provocado pela prática da agricultura convencional. 
Uma nova avaliação emergética, realizada com dados sugeridos pela análise das 
experiências inovadoras no setor agrícola, permitirá comparar opções de desenvolvimento e 
propor políticas públicas coerentes com o pressuposto básico de adequar os sistemas 
agrícolas ao Desenvolvimento Sustentável e evitar sua falência.  Esta segunda análise se 
manifestará na forma de novos diagramas de relações energéticas, planilhas, índices e 
permitirá sugerir valores a serem cobrados pelo uso da água e outros recursos naturais e, 
também, o subsídio pela absorção de gases estufa, qualidade das emissões e geração de 
empregos.  
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Os resultados obtidos possibilitarão aos produtores, e também aos órgãos públicos, 
estabelecer normas produtivas e gerar novos modelos de agricultura. Somente desta forma 
será possível garantir a preservação da Biota e dos recursos hídricos e assegurar o 
Desenvolvimento Sustentável dos sistemas agrícolas do Estado de São Paulo. 
 
Críticas  à Metodologia emergética 

Esta é uma metodologia inovadora e, portanto, controvertida. Certamente há ainda muito 
que fazer para aperfeiçoa-la. Entretanto, esta é uma metodologia sistêmica, cujo uso se 
difunde rapidamente sendo importante, por esta razão, comparar seus resultados com a 
metodologia convencional de valoração econômica.  

Principais críticas à Metodologia Emergética 

1. O uso de valores monetários na quantificação de alguns fluxos de recursos, em vez de 
energia ou massa por unidade de tempo e de área. 

2. O uso da transformidade da moeda, obtida dividindo-se o fluxo de emergia do país pelo 
valor monetário da produção econômica anual, na conversão dos fluxos de recursos 
econômicos em fluxos de emergia. 

3. A falta de incorporação de algumas contribuições e seus custos nos diagramas, tabelas 
e índices emergéticos dos processos de transformação. 

4. Questionamento dos valores da transformidade das contribuições da natureza. 

5. Restrição de seu uso à discussão acadêmica. 
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Respostas às criticas:  

1. Quando não se dispõe dos valores da vazão em massa, ou energia de certos fluxos, é 
cabível usar fluxos monetários e sua multiplicação pela transformidade em relação ao 
valor da moeda no país para este ano.  Considera-se que, nestes casos, é melhor ter um 
valor aproximado do que desconsiderar um fluxo de emergia. Por outro lado, a tendência 
na contabilidade sócio-ambiental emergética é progredir na direção de colocar todos (ou 
a maior parte) dos fluxos em termos de massa ou energia, somente aqueles que são 
efetivamente fluxos de recursos monetários (empréstimos, subsídios em dinheiro) 
deveriam continuar como tais. 

2. O valor ecológico das coisas que são consumidas (alimentos, roupa, casa, matérias-
primas, água, conhecimento, literatura, arte, etc.) pode ser mais bem avaliado pela 
emergia. O dinheiro compra bens de acordo com os preços do mercado, os quais não 
levam em conta a contribuição dos serviços ambientais. "A razão emergia/dinheiro é 
necessária para avaliar os benefícios reais do intercâmbio financeiro e comercial entre 
países” (Odum, 1997).  "A metodologia emergética, incluindo a razão emergia/moeda 
para a economia nacional em base anual, permite atuar em uma área de pesquisa 
econômica de grande importância hoje em dia: a análise de intercâmbio entre regiões e 
países” (Martínez-Alier, 1997). 

3. A metodologia emergética está evoluindo e sua visão do funcionamento dos sistemas 
ecológicos, econômicos e sociais está em franca evolução, graças à incorporação de 
cientistas sociais nos grupos de pesquisa emergética. 

4. A metodologia emergética evolui continuamente, aprimorando os valores da 
transformidade dos recursos naturais devido às análises realizadas por biólogos, 
geólogos e físicos atuando em grupo ou de forma isolada, que permitem melhorar 
valores existentes ou incorporar valores de sistemas ainda não estudados. Os novos 
valores não invalidam os anteriores que podem ser atualizados. 

5. Finalmente, a ciência poderá fechar-se sobre si mesma ou atuar como sistema aberto.  
A ciência fechada pode progredir até um certo ponto, a partir do qual somente pode 
mudar por interação com outros campos e com a realidade social premente que muitas 
vezes ela tenta em vão excluir.  

O potencial da metodologia emergética:  a valoração da contribuição da Biota 

A partir do diagrama de fluxos de energia do agro-ecossistema identificam-se as 
contribuições da natureza para determinar seu valor. Faltam alguns procedimentos de 
mensuração, nada que não possa ser feito com os recursos atuais da ciência e o apoio da 
sociedade. 

1. Contribuição da biota externa e regional 

1.1. Manutenção do equilíbrio do ecossistema; 

1.2. Preservação das espécies (banco de sementes); 

1.3. Controle biológico; 

1.4. Maximização da captação de energia solar e redução da temperatura; 

1.5. Captura de gases atmosféricos (CO2) e redução do efeito estufa; 

1.6. Infiltração da água de chuva e recarga dos aqüíferos; 

1.7. Manutenção do lençol freático e dos mananciais de água; 

1.8. Preservação dos cursos de água e lagoas; 

1.9. Fixação de nitrogênio; 

1.10.  Bombeamento de nutrientes do subsolo;  
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1.11.  Criação de solo orgânico; 

1.12.  Promoção da produtividade através da polinização; 

1.13.  Aumento da produtividade pelo efeito quebra vento; 

1.14.  Criação de microclima agradável; 

1.15.  Fornecimento de alimentos;  

1.16.  Fornecimento de materiais de construção; 

1.17.  Fornecimento de remédios caseiros; 

1.18.  Fornecimento de matérias-primas para indústria; 

1.19.  Fonte de lazer;  

1.20.  Referência visual para reorganização mental; 

1.21.  Atrativo turístico e fonte de ingressos; 

1.22.  Fonte de informações científicas; 

1.23.  Participação nos ciclos biogeoquímicos; 

1.24.  Retenção de sedimentos e nutrientes; 

1.25.  Possibilidade de participar na reciclagem de nutrientes urbanos; 

1.26.  Possibilidade de ajudar na recuperação de ecossistemas degradados ; 

1.27.  Captação e tratamento de água para outras regiões. 

2. Contribuição das leis para preservar a biodiversidade externa e regional 

2.1. Preservação da reserva legal; 

2.2. Preservação da reserva permanente; 

2.3. Preservação da mata ciliar. 

3. Contribuição da biota local 

1.1. Manutenção do equilíbrio do ecossistema; 

1.2. Preservação das espécies locais (banco de sementes locais); 

1.3. Controle biológico local; 

1.4. Maximização da captação de energia solar no local; 

1.5. Captura de gases atmosféricos (CO2) e redução do efeito estufa; 

1.6. Infiltração da água da chuva e recarga dos aqüíferos; 

1.7. Manutenção do lençol freático e dos mananciais de água; 

1.8. Preservação dos cursos de água e lagoas; 

1.9. Fixação de nitrogênio e bombeamento de nutrientes do subsolo; 

1.10.  Criação de solo orgânico; 

1.11.  Promoção da produtividade através da polinização; 

1.12.  Aumento da produtividade pelo efeito quebra-vento; 

1.13.  Criação de micro clima agradável; 

1.14.  Fornecimento de alimentos e materiais de construção; 

1.15.  Fornecimento de remédios e matérias-primas para indústria; 
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1.16.  Fonte de lazer e referência visual para reorganização mental; 

1.17.  Atrativo e fonte de ingressos turísticos; 

1.18.  Fonte de informações científicas; 

1.19.  Participação nos ciclos biogeoquímicos; 

1.20.  Retenção de sedimentos e nutrientes; 

1.21.  Possibilidade de participar na reciclagem de nutrientes urbanos; 

1.22.  Possibilidade de ajudar na recuperação de ecossistemas degradados; 

1.23.  Captação e tratamento de água para outras regiões. 

4. Contribuição das técnicas para valorizar e preservar a biodiversidade local 

4.1. Adubação verde e plantio direto;  

4.2. Rotação e consorciação de culturas; 

4.3. Uso de variedades resistentes e plantio na época adequada; 

4.4. Consórcio entre criação animal e uso de adubo animal;  

4.5. Incorporação de resíduos agrícolas e agro-industriais; 

4.6. Incorporação de resíduos urbanos selecionados e tratados; 

4.7. Uso de compostagem e cultivo de minhocas; 

4.8. Criação de predadores das pragas; 

4.9. Uso de estufas. 

 


