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I. Pressão e uso atual dos recursos naturais

• Aspectos socioeconômicos
• Agendas verde, azul e marrom



1980 2010

Evolução da população por faixa etária e sexo

Fonte: IBGE, citado em CEBDS 2012
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Distribuição das classes econômicas (%) 

Classes: E < R$804 < D < R$1.115 < C < R$4.800 < A/B

Fonte: FGV/PNAD, MF, PNUD – citado em CEBDS 2012
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SUMÁRIO 1 – População, classes de renda, consumo

• População (mercado) de 200 milhões, envelhecendo

• Abrupta redução da pobreza extrema, melhora 

significativa da distribuição de renda e crescimento 

das classes C e B. Maior consumo impulsionou PIB

• Pressão de um consumo “tradicional” crescente –

principalmente energia e resíduos sólidos (ainda não 

há evidência empírica definitiva)

• Melhoria socioeconômica eleva a demanda por 

serviços e potencialmente por recursos naturais



Evolução da área e produção de grãos 1976-
2010

1976               1985       1995 2005         2011

FONTE: Contini et al, 2011
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Evolução da área e produção pecuária



Região 1975 1985 1996 2006
Var %
75-06

Norte 0,34 0,35 0,55 0,97 187

Nordeste 0,60 0,62 0,68 0,81 35

Sudeste 0,57 0,66 0,73 0,94 64

Sul 0,88 0,96 1,01 1,18 18

C. Oeste 0,30 0,45 0,59 0,91 201

Brasil 0,51 0,58 0,68 0,94 83

Amazônia 0,30 0,36 0,54 0,91 203

FONTE: J.F. Valentim e C.M.S. Andrade - Amazônia: Ci. & Desenv., jan/jun.2009

Taxa de lotação de pastagens, 1975-2006, em UA



FONTE: Carneiro Filho, 
Redesenhando a 
Paisagem Agrícola 
Nacional, 2013



% dos biomas protegidos por UCs

FONTE: 4o relatório nacional para a convenção sobre diversidade biológica. MMA, 2011. 

Valores potenciais do estoque de carbono nas UCs de 
proteção integral e UCs de uso sustentável são R$ 42 
bilhões e R$ 96 bilhões
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Silvicultura

Extração

CARVÃO VEGETAL

LENHA 

MADEIRA EM TORA

• 2º exportador  de celulose

• 5º produtor de compensados

Silvicultura e UCs

FONTES: IBGE, 2010
Anuário Estatístico da ABRAF 2012
MDIC /Secex, 2011
Consulflor 2011
SFB, 2012 – Brasil com Florestas
Elaboração própria 
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Participação no PIB 3,5%

Área em produção 24 milhões ha

Área de florestas plantadas 6,5 milhões ha

Empregos diretos 640 mil

Empregos totais 4,7 milhões

Valor de venda interno R$ 34,2 bilhões

Arrecadação de impostos  (Plantações) R$ 7,4 bilhões

Exportações R$ 8,5 bilhões 
(3,4% do total)



• Agropecuária tem peso fundamental no PIB e exportações e ocupa 

apenas 1/3 da área potencial. Disponibilidade de terras não é gargalo

• Produtividade fortemente crescente em todas culturas e pecuária, 

expansão da área proporcionalmente muitíssimo menor

• Irrigação pouco utilizada – cerca de 10% do potencial

• Agricultura familiar importante para culturas domésticas

• Alto valor econômico (potencial) das florestas não capturado

• Controle crescente do desmatamento da Amazônia, grau de proteção 

de ecossistemas/biodiversidade em linha com outros países

• Queda do extrativismo ilegal, silvicultura crescente 

• Aproveitamento da biodiversidade e do patrimônio genético pífios. 

Marco regulatório burocrático e focado na proteção e não fomento

SUMÁRIO 2 – Agenda Verde



Agenda azul – recursos hídricos

Criticidade das bacias brasileiras 
– quantidade e qualidade

FONTE: Conjuntura de Recursos Hídricos, ANA,  2012



Matrizes energéticas

Fonte: MME/BEN 2006



Emissões de GEE (Mt CO2e), Brasil, 2005-11 
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	 Emissões	
totais	

Emissões	
per	capita	

PIB		
(US$000,000)	

Emissões	
por	PIB	

OCDE	Alta	Renda	 12.012.183	 11,7	 29.603.510	 0,40	

Estados	Unidos	 5.461.014	 18,0	 14.219.300	 0,38	

China	 7.031.916	 5,3	 4.521.827	 1,55	

Rússia	 1.708.653	 12,0	 4.521.827	 1,03	

Índia	 1.742.698	 1,5	 1.224.096	 1,42	

Brasil	 393.320	 2,1	 1.652.817	 0,24	

Mundo	 32.082.583	 4,8	 69.990.000	 0,80	

	

Emissões de GEE da queima de combustíveis 
fósseis (Mt CO2e)

FONTE: The World Bank, Data (data.worldbank.org/indicators)



Países 1990 2000 2005 2012

Brasil 89 / 68 94 / 74 96 / 76 98 / 79

Argentina 94 / 90 96 / 91 96 / 90 96 / 90

India 69 / 18 81 / 25 86 / 30 92 / 34

China 67 / 24 80 / 44 87 / 55 91 / 64

Fonte: The World Bank. The Little Green Data Book, 2012 

Acesso à água / Acesso a saneamento
( % total da população ) 



• Matriz energética relativamente limpa mas com trade-offs 
ambientais-sociais-econômicos. Gargalos no licenciamento 
(petróleo/hidrelétricas) 

• Fontes renováveis (álcool, biodiesel) não competem em área com a 
agricultura ou florestas e tem enorme potencial vis-à-vis clima

• Produção industrial caindo no PIB e nas exportações ���� poluição 
industrial segue comportamento

• Mineração economicamente importante, mas com baixo valor 
agregado e alto passivo ambiental – que deve ser tratado

• Recursos hídricos: escassez e contaminação em bacias importantes. 
Conflitos regulatórios e de uso, precificação incipiente

• Cobertura de serviços de saneamento refletem disparidades sociais 
e regionais do País. Cobertura no Brasil em linha com BRICS

• Clima começa entrar na agenda de governo

SUMÁRIO 3 – Agendas Azul e Marrom



II. Sustentabilidade do crescimento econômico 
e inclusão social

• Competitividade e infraestrutura
• Desafios sociais: classes de renda e consumo futuro 
• Perspectivas do uso de recursos naturais
• Mudança do clima
• Trade-offs econômicos, ambientais e sociais



Evolução da população por faixa etária e sexo



B R A S I L C H I N A Í N D I A M ÉX I CO AF. do SUL

TOTAL 48 29 59 53 52

Requisitos Básicos 73 31 85 63 84

Instituições 79 50 70 92 43

Infraestrutura 70 48 84 68 63

Ambiente macroeconômico 62 11 99 40 69

Educação primária + saúde 88 35 101 68 132

Eficiência 38 30 39 53 37

Educ. superior + treinamento 66 62 86 77 84

Mercado de bens 104 59 75 79 32

Mercado de trabalho 69 41 82 102 113

Mercado financeiro 46 54 21 61 3

Absorção de tecnologia 48 88 96 72 62

Tamanho do mercado 9 2 3 12 25

Inovação e Sofisticação 39 34 43 49 42

Sofisticação de negócios 33 45 40 44 38

Inovação 49 33 41 56 42

Índice de competitividade, World Economic Forum



PIB per capita, USD 

Carga tributária (% do PIB), 2010, 36 países

FONTE: Frischtak 2011

BRASIL



China 26

Índia 25

México 21

Rússia 20

BRASIL 7

% vantagem de custos de fazer negócios em 
relação aos EUA, KPMG 2012



Investimento em infraestrutura 

A B C

FONTE: Frischtak 2011

A
B

C



Projeção de investimentos do BNDES (R$ bilhões)

FONTE: Economia Brasileira em Perspectiva, Ministério da Fazenda, 2012.



• Crescimento econômico: Esgotamento das opções para o País manter 

o ritmo dos emergentes seguindo o modelo atual

• Competitividade: Custo Brasil – Falta de confiança nos governos e 

regulação incerta até custos de negócios – infraestrutura, carga 

tributária, produtividade da mão-de-obra, (muitos) outros...

• Infraestrutura: Gap crítico – demanda enorme de investimentos. 

Qualidade e quantidade começam a ser tratadas via PAC

• Desafios: No que toca uso de RN, a melhoria e expansão da 

infraestrutura representam trade-offs em princípio negativos com o 

meio ambiente. Melhoria da competitividade acompanhada de 

marcos regulatórios consistentes seria positivo para o meio ambiente

• Crescimento econômico deverá aumentar a pressão sobre os RN via 

escala. Se o setor ambiental se atualizar em linha com o resto do 

governo deverá manter o nível e qualidade da gestão ambiental

SUMÁRIO 4 – Competitividade e infraestrutura



Perspectivas e desafios sociais – Brasil Ayrton Sena

• Ascenção social impactará o crescimento do consumo em 3,8% ao ano; em 2020 o 
Brasil será o 5º maior consumidor do mundo, atrás dos EUA, China, Japão e Alemanha

• Interiorização do crescimento: 13 dos 26 estados brasileiros deverão registrar taxa de 
crescimento maior nas cidades interioranas do que nas respectivas capitais

• Crescimento de 37 milhões de moradias até 2030 
≈ 1,6 milhão ao ano ≈ R$316 bilhões ao ano

• Mercado brasileiro de automóveis é o 4º do  
mundo, indo para3º em 2020

FONTE: CEBDS 2012



Perspectivas e desafios sociais – Brasil Macunaíma

• A 6ª economia do mundo ocupa a 84ª posição no ranking mundial do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

• Falta saneamento básico em 56% dos domicílios brasileiros: em cerca de
50% dos municípios a disposição de resíduos sólidos ainda ocorre em
lixões a céu aberto

• Em 2009 apenas 3,6% do PIB fizeram parte do custo para oferecer saúde
gratuita à população

• Há um déficit habitacional de 5,5 milhões de moradias no país

% Municípios com tratamento de esgoto - 2008

SP    ES   RJ    CE   MS   PR   BR PE   GO   RN MG  BA   PB  AC    AL   MT  SC    RS RR   AP   TO  SE   AM  PA  RO    PI   MA     

2
8

,5



• Distribuição de renda: Elevação da renda dos mais 
pobres  implicará uma elevação do consumo de recursos 
naturais

• Saneamento: Maior nível de renda deve levar a uma 
melhoria das condições de saneamento das residências

• Pressão sobre recursos naturais: Mais e melhores 
moradias (construção), maior número e uso de carros, 
maior consumo de energia, maior geração de lixo

• Interiorização do crescimento: além de socialmente 
justa, é boa em termos de uma maior diluição do 
consumo e dos seus impactos

SUMÁRIO 5 – Classes de renda e consumo futuro



Agricultura e florestas

FONTE: MAPA, 2012

USO DA TERRA 2008 2018 2030

Brasil 257,284 263,817 276,853

Sul 33,589 34,091 35,438

Sudeste 53,496 53,698 53,960

C.Oeste/Cerrado 61,076 61,699 62,664

Amazônia 57,690 61,761 70,258

Nordeste 14,613 14,778 14,923

MATOPIBA 36,821 37,790 39,609

Do aumento previsto de 6500 km2 até 2018, 
5100  km2 (78%) estão na Amazônia e 
MATOPIBA; de 2018 a 2030, 80% do aumento 
previsto (10,5 mil km2) estão nestas 2 regiões

Florestas Públicas Nacionais 
(FPN)

FPN passíveis de 
concessão

210.870.585 ha 8.892.544 ha (4,1%)

Terras indígenas 51,4%

Uso sustentável e comunitário 15,6%

Unidades de proteção integral 15,1%

Arrecadadas e não destinadas 12,1%

Flor. estaduais (AC, AP, AM, PA) 5,9%

• Competitividade do manejo incerta
• Concorrência com o ilegal, regras claras, 

financiamento
• Integrar concessões às políticas de 

desenvolvimento regional
• Compartilhamento de investimentos em 

infraestrutura

Produtos
Produção (mil ton)

2010-11   2020-21
Exportação (mil ton)
2010-11    2020-21

Soja 68.722 86.526 29.300 40.744

Milho 59.651 70.421 10.717 14.208

Arroz 13.208 15.242 - -

Feijão 3.630 4.093 - -

Açúcar 38.653 48.603 27.385 39.755

Frango 13.028 20.332 4.191 5.658

Carne boi 8.947 11.834 1.344 1.613

Carne Suína 3.340 4.067 533 655

FONTE: Serviço Florestal Brasileiro 2012



Biodiversidade e patrimônio genético

• Melhoramento genético na agricultura no Brasil entre os mais 

eficientes do mundo. Investimento em P&D baixo (1,1% do PIB), 

metade pelo setor privado. China investe > 6 vezes que o Brasil 

• Ambiente regulatório altamente restritivo ao acesso e pesquisa 

(donde ao patenteamento)

• Ausência de transferência de recursos financeiros para os detentores 

de conhecimento tradicional associado

• Burocratização excessiva, falta de regras claras para repartição de 

benefícios, insegurança conceitual e jurídica, e desconfiança mútua 

dos atores do sistema

• Conservação da biodiversidade: falta de integração ao contexto 
socioeconômico local e falta de compromisso com usos sociais 

• Baixa coordenação entre órgãos gestores, falta autofinanciamento



SUMÁRIO  6 – Perspectivas da agenda verde

• A aplicação mais eficaz da legislação ambiental e o foco no aumento 

de produtividade pelo setor agrícola podem arrefecer conflitos de 

uso do solo. A expansão da malha viária e da fronteira agrícola 

podem acirra-los, particularmente na Amazônia e MATOPIBA

• É prioritário recuperar áreas degradadas – principalmente 

pastagens na Amazônia e no cerrado. Experiência e financiamento 

são limitados. Mais incipiente são os sistemas agro-silvo-pastoris. 

• O marco regulatório do aproveitamento do patrimônio genético 

deve focar em resultados –repartição de benefícios, simplificando e  

desburocratizando o acesso

• É necessário estruturar o setor florestal: avançar com concessões e 

manejo, e pensar fomento florestal

• Melhorar a proteção: enforcement das APPs e reservas legais e 

melhorar significativamente a gestão do SNUC



Energia

Composição da oferta por fonte (2021)

Oferta

EUA

Brasil

Resto do
mundo 

9,5%

37,2%

53,3%

50,0%

29,3%

20,7%

Demanda

FONTE: Ernst & Young –
Brasil Sustentável, 2011

Produção e consumo de
etanol no mundo, 2020

FONTE: EPE, 2012 – Plano Decenal de Energia

FONTE: NT SEFAZ/RJ: Pré-sal - de quanto estamos falando? 

Petróleo e gás 2012 – 2021

O Brasil sairá de 11º para 7º maior consumidor de energia em 2030 –
crescimento anual 
médio de 3,3%



Produção mineral e industrial

• O setor mineral continuará com participação significativa no PIB e nas 
exportações. Aproveitar e financiar o enorme passivo ambiental da mineração 

• O crescimento lento da produção industrial sugere que não ocorram aumentos 
significativos do consumo de RN como insumos da produção industrial, nem da 
poluição de suas emissões. Esta deve declinar por conta da padronização mundial 
da produção, ganhos de eficiência produtiva, maior controle ambiental

Expansão da produção mineral até 2016         Produção física – grandes consumidores 
industriais – 103 tMineral      Produção Previsão Variação

2011       2016    %

Agregados 673.000 849.000 26

Ferro 467.000 820.000 76

Bauxita 31.000 38.000 23

Manganês 2.600 3.000 15

Fosfato 1.800 2.500 3

Cobre 400 600 50

Potássio 290 2.400 728   

Nióbio 90 120 33

Ouro 0,07 0,095 44

Mineral     Produção Previsão Variação

2011       2021          % a.a.

Bauxita 34.500 49.300 3,6

Pelotização 57.400 88.300 4,4

Aço bruto 36.400 70.200 6,8

Ferroligas 1.000 1.900 6,8

Petroquímica 3.700 6.400 5,8

Papel 10.400 16.600 4,7

Celulose 14.200 27.400 6,8

Cimento 60.400 103.300 5,5

FONTE: EPE 2012    FONTE: EPE 2012



Recursos hídricos

• A gestão de RH vem se fortalecendo com crescente número de comitês de bacias 
hidrográficas e aumento progressivo da outorga de direito de uso dos recursos 

• A maior demanda por água é para irrigação e os maiores acréscimos vem da expansão das 
áreas irrigadas – bacias do Paranaíba, São Francisco e Tocantins-Araguaia. Ainda assim, 
em 2006 somente 8% da agricultura do país era irrigada

• Em bacias onde houve investimentos em saneamento, controle da poluição industrial ou 
gestão das vazões efluentes de reservatórios, houve recuperação da qualidade das águas. 
O IQA tem histórico de piora em 9% das bacias e uma melhora em 8% delas

• Cobrança implantada em alguns rios de domínio da União e noutros estaduais. Valores 
cobrados ainda insuficientes para induzir a maximização dos benefícios de uso

Evolução da arrecadação com cobrança de recursos 
hídricos de domínio da União



• Brasil seguirá relativamente bem na intensidade de carbono. 
Aumento da pressão sobre RN com crescimento econômico. 
Demanda por monitoramento e capacitação

• Etanol e biodiesel são oportunidades a serem exploradas. Pré-sal e 
hidrelétricas na Amazônia são problemas (abaixo)

• A expansão do setor mineral impõe desafios. Questão dos 
pequenos agentes (abaixo) e minas abandonadas necessitam 
regulação e parceria 

• O Brasil tem enorme vantagem competitiva em relação à 
disponibilidade hídrica. Problemas nas áreas densamente povoadas 
e de maior atividade econômica. Gestão melhorando com 
implementação da PNRH, criação de comitês de bacia, cobrança é 
ainda incipiente

SUMÁRIO 7 – Perspectivas das agendas 
marrom e azul
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Mudança do clima - sequenciamento



• A mudança do clima (MC) perpassa TUDO a ver com RN 

• A MC é um problema sobre oportunidades de desenvolvimento – restrições de 
crescimento e velocidade com que poderão capitalizar sobre vantagens
competitivas

• O carbono inexoravelmente será um major commodity nos próximos anos

• Principais impactos: recursos hídricos e confiabilidade do setor energia; 
agricultura; biodiversidade; infraestrutura urbana; zona costeira. Eles são 
altamente regressivos – sobre populações e regiões

• O Brasil ocupa posição mundial determinante na disponibilidade de uma matriz
energética limpa, de recursos hídricos, biodiversidade, no controle dos 
desmatamentos, na produção agrícola e de biocombustíveis

• A inação pode custar ao País R$3,6 trilhões até 2050 = 1 PIB nestes 40 anos

• Perguntas chave:

� Em que medida a agenda com MC difere do desenvolvimento “usual”?
� Quais os “tipping points” e quais nossas vulnerabilidades extremas?

� Quais setores adiar, quais adiantar? – balanço dos erros tipo I e II

� Que ações definitivamente precisam de compensação internacional?

Mudança do clima – principais questões 



• A postura política (econômica) sobre MC não deveria ser de postergar

conforme a comunidade mundial e sim se adiantar para auferir ganhos

futuros (iminentes). O Brasil tem imensas oportunidades

• É preciso aumentar o conhecimento sobre temas chave como tipping 

points e resilência a eventos extremos, e fazer escolhas explícitas sobre

o que adiantar e o que adiar

• Os setores econômicos podem necessitar de incentivos para capitalizar

sobre as futuras vantagens comparativas do País – como energia, terras

e água. O governo deve se adiantar

• O tema das MC deveria ser estruturante no planejamento e ações de 

todos os ministérios envolvidos com o uso de RN

• O “preparo para calamidades de eventos extremos” deveria permear a 

agenda de curto prazo de todos os níveis de governo. O Sistema

Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) é animador

SUMÁRIO 8 – Mudança do clima



4 usinas na AML adicionarão ≈ 30% da capacidade: 

• Belo Monte (11,2 mil MW)
• S. Luiz Tapajós (8,4 mil MW) 
• Jirau (3,7 mil MW)
• Santo Antônio (3,1 mil MW)

Fonte: Kelman, 2008

Expansão do setor elétrico x Amazônia

Hidrelétrica Carvão Óleo Diesel Gás Gás Com.

Tucuruí 1,79 1,81 1,73 1,66 1,00

Samuel 0,44 0,45 0,43 0,41 0,25

Xingó 79,2 80,0 76,4 73,5 44,1

S.da Mesa 1,57 1,58 1,51 1,45 0,87

Três Marias 0,81 0,81 0,78 0,75 0,45

Miranda 11,2 11,3 10,8 10,4 6,23

Barra Bonita 1,13 1,14 1,09 1,05 0,63

Itaipu 148 149 143 138 82,8

Segredo 59,0 59,5 56,9 54,8 32,9

9 Agregadas 5,27 5,31 5,09 4,89 2,94

Norte
64-66%

Nordeste
3-4%

Sudeste
8%

Custo das fontes

Emissões hidrelétricas x termelétricas equivalentes

FONTE: Santos 
et al., 2008



• Reservas provadas do País passam de 12,4 para 62,4 bilhões de barris 
(17º para 9º maior reserva mundial). A produção será de 3,6 milhões
BBL/dia até 2017 = dobro da atual. Reservas durariam 40-50 anos

• Em 2020 as exportações serão de 600 mil (Ernst & Young) a 2,1 milhões 
BBL/dia (Plano Decenal da EPE 2012) ≈ US$ 28 – 98 bilhões/ano. Em 
2010 elas foram de US$ 16,1 bilhões e as de minérios US$ 30,8 bilhões

• Considerando o crescimento das exportações igual à média de 1991-
2010, as receitas de exportação (os US$ 28 - 98 bilhões) equivalerão a 
5,2 – 18,2 % das exportações totais projetadas em 2020

• Considerando o crescimento do PIB ao longo da década, o impacto das 
exportações do Pré-Sal serão de 0,4 – 1,4 % do PIB de 2020

• Grande desafios: riscos de acidentes na produção, elevação de 
emissões atmosféricas, déficit de capital humano, incerteza
tecnológica, volume de investimentos, infraestrutura e gargalos
logísticos, marco regulatório

Pré-sal: bênção tardia?



Novas fronteiras agropecuárias (Amazônia, 
MATOPIBA) x biodiversidade x populações tradicionais

• A expansão da fronteira agropecuária se dará na Amazônia e no 

MATOPIBA. Os conflitos de uso do solo preocupam mormente na 

Amazônia

• Apesar de clamar que a “exploração sustentável” é a melhor forma 

de garantir a conservação dos RN, o setor ambiental não consegue 

viabiliza-la 

• A produção agropecuária, florestal e o aproveitamento do 

patrimônio genético demandam investimentos em infraestrutura e 

os impactos são conhecidos. O setor ambiental evita fazer um 

compromisso, o setor elétrico e os produtores rurais tampouco 

• O governo não tem mediado os interesses conflituosos internos e 

definido uma diretriz clara de atuação conjunta



Enforcement grandes x pequenos agentes

• O cumprimento de normas e padrões ambientais pelas maiores empresas 
sempre foi melhor que o de pequenas – por razões óbvias

• Os sindicatos de trabalhadores e patronais, os pequenos empresários e os 
políticos locais jogam com a geração de renda e trabalho como justificativas 
socioeconômicas para o eventual não cumprimento de metas ambientais

• Cabe ao setor ambiental flexibilizar a aplicação de leis e normas? Nos 
garimpos? Esta situação não é exclusiva do setor ambiental, e aplica-se 
igualmente ao cumprimento de leis trabalhistas, previdenciárias, e 
pagamento de impostos pelas (menores e menos competitivas) empresas

• Na prática este trade-off é resolvido pela simples ausência da fiscalização –
que justificadamente se concentra nos grandes agentes – ou pela simples 
falta de seguimento de processos contra pequenos agentes na burocracia –
do Executivo e do Judiciário

• A tendência de formação de conglomerados econômicos cada vez maiores 
não elimina a concorrência de pequenos agentes – senão até a reforça



Coleta x tratamento de esgoto

• A disposição dos indivíduos a pagar pelos 3 três serviços básicos de 
saneamento são notoriamente decrescentes (i) abastecimento de água, (ii) 
coleta de esgoto e (iii) tratamento de esgoto – refletindo os benefícios de 
saúde respectivos 

• O serviço mais diretamente afeto ao meio ambiente é o tratamento dos 
esgotos – justamente o associado a menor disposição a pagar pelos indivíduos 

• O setor ambiental entende que o orçamento do setor de saneamento deve ser 
alocado segundo estes 3 serviços – mas tão mais a lógica econômica e social 
priorize o abastecimento de água e a coleta de esgoto em detrimento ao 
tratamento de esgoto, maiores os impactos ambientais do não tratamento

• A própria operação das plantas de tratamento de esgotos é de muito menor 
interesse que a operação das plantas de tratamento de água, por exemplo

• Urge identificar as situações em que os custos sociais associados à falta de 
tratamento de esgotos são muito elevados e demandam controle – problemas 
clássicos das maiores regiões metropolitanas



• O setor ambiental precisa trabalhar com os setores econômicos para 

mesmo conhecer os reais trade-offs entre produção e conservação

• A capacidade do setor deve ser suficiente para lidar adequadamente com 

a elevação do consumo de RN decorrente do aumento da renda

• As hidrelétricas da Amazônia consistem em oportunidade única para o 

Brasil expandir a oferta de energia limpa. Trade-offs são pequenos vis-à-

vis alternativas

• O Pré-sal representa enorme oportunidade econômica mas vem com 

incertezas e riscos. Os impactos ambientais podem ser controlados

• Nos problemas aonde o próprio governo apresenta diferenças internas –

notadamente uso da terra na Amazônia – é preciso coordenação e 

definição de uma só política de governo. 

• As políticas para enquadramento dos pequenos agentes deve ser explícita 

• O setor saneamento apresenta trade-offs entre o socioeconômico e o 

ambiental. Nas grandes cidades é aonde mais vale a pena intervir

SUMÁRIO 9 – Principais trade-offs



Visão para o setor: alavancando a sustentabilidade 

O setor ambiental deve planejar um Brasil que valorize e faça um uso 
sustentável do seu patrimônio natural, permitindo capitalizar sobre ele de 
forma competitiva, impulsionando uma economia “verde” que pode 
facilmente ser vanguarda a nível mundial. A visão é que a melhor forma de 
conservação dos recursos naturais é promovendo seu uso sustentável

Para valorizar e promover o uso sustentável do seu patrimônio natural seria 
preciso que o setor ambiental deixasse de ser “simplesmente” regulador e 
coordenador de ações setoriais ligadas ao meio ambiente e passasse a ter o 
mandato e os meios para promover a sustentabilidade

Isto não implicaria abdicar da tarefa central de garantir a conservação e de 
proteger recursos naturais prioritários – seu mandato de comando-e-
controle. Ao contrário, este deveria também ser reforçado



A decisão estratégica de dar ao MMA a responsabilidade de efetivamente 
promover a sustentabilidade na agenda de desenvolvimento do país só 
poderia ser eventualmente proposta por uma instância acima do próprio 
MMA

Diante do quadro institucional atual, a responsabilização do MMA para 
isto não seria sequer desejável. A cultura do setor ambiental no Brasil é 
majoritariamente conservacionista e percebida pelo setor produtivo como 
antagônica ao crescimento econômico 

Na ausência de uma profunda mudança de filosofia e de atuação, seria 
impossível o MMA se transformar num real promotor da sustentabilidade, 
impulsionando políticas e práticas capazes de balancear simultaneamente 
objetivos econômicos, sociais e ambientais

Visão para o setor: alavancando a sustentabilidade 



Três ações básicas seriam necessárias:

• Mudança de filosofia que privilegie o uso racional e sustentável do 
patrimônio natural ao invés da restrição de seu uso, o que demandaria 
uma mudança de cultura interna do MMA e de outras instituições de 
meio ambiente;

• Uma reforma gradual no marco regulatório que atualmente 
fundamenta a perspectiva conservacionista do setor;

• Um trabalho parceiro junto ao governo e o setor privado para 
entender e fazer permear a cultura do crescimento econômico e da 
integração social como objetivos fundamentais da sustentabilidade e 
a serem perseguidas no âmbito do setor de meio ambiente

O que seria necessário para dar as condições de 
transformação do setor?



Caindo na real: o que é possível avançar nos 
próximos dois anos 

As condições acima não são possíveis de serem alcançadas no curto prazo. Na 
verdade trata-se de um processo naturalmente lento que pode ser 
impulsionado conforme haja visão coletiva e motivação política a partir do 
próprio MMA

Cabe ao setor ambiental reverter a percepção de antagônico ao crescimento e 
desenhar uma estratégia de trabalho com os principais programas de governo 
e setores econômicos. Estes tem poucos incentivos próprios para buscar 
parcerias com o setor ambiental

Mais do que o trabalho parceiro, é preciso internalizar a lógica de crescimento 
dos setores e apresentar soluções de compromisso entre crescimento e 
conservação caso a caso. O trabalho parceiro e proativo com os setores 
econômicos é fundamental para a mudança de sua percepção negativa do 
setor ambiental



☺☺☺☺☺☺☺☺ MUITO GRATO!!!  ☺☺☺☺☺☺☺☺

sergio.margulis@mma.gov.br


