
Sustentabilidade ambiental: 
desenvolvimento sustentável e 
transição ecológica para a nova 
sociedade do século XXI 

O Plano de reconstrução e transformação do Brasil  é um documento 1

decorrente de centenas de debates e reflexões originárias do PT, mas não 
apenas. Participaram de sua elaboração amplos setores da sociedade que 
guardam em comum a oposição firme ao atual governo e aspiram por um 
país justo, igualitário e democrático. Tampouco é um plano pronto e 
acabado. O debate continua aberto a novas contribuições. É certo que o 
Brasil passa por uma crise multidimensional  — sanitária, econômica, social, 
ambiental, política e democrática — exigindo um conjunto integrado e bem 
articulado de políticas em duas dimensões: a da reconstrução do país a 
partir de medidas imediatas, e da dimensão da transformação, uma gama 
de propostas de estruturação do futuro, indicando um novo alicerce de 
superação do modelo neoliberal excludente, anti-social, antipopular e 
antidemocrático. Este volume traz uma síntese das proposições de 
transformação do país em defesa do Desenvolvimento sustentável e da 
transição ecológica. 

 Íntegra em:  1

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf 
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Plano de reconstrução e 
transformação do Brasil 

Desenvolvimento sustentável e transição ecológica 

  PT NO SENADO VOLUME 2

Nova sociedade 
do século XXI 
Transição ecológica 
é uma dimensão 
estratégica que 
envolve todos os 
temas estruturais 
visando a garantia e 
a soberania  dos 
bens compartilhados 
pela sociedade: 
natureza, ar, água, 
cultura e espaços 
públicos. 

Caráter 
estruturante 
e sistêmico de um 
processo que 
orienta mudanças  
no padrão de 
produção e 
consumo, na base 
técnica da 
sociedade e nos 
arranjos 
institucionais de 
propriedade 
voltadas para a 
apropriação justa da 
riqueza.  A longo 
prazo, mudanças na 
economia, no 
processo produtivo, 
no uso de energia, 
nas relações com a 
natureza, no 
provimento de bens 
essenciais e na 
criação de uma 
sociedade  que 
enfrenta as 
desigualdades. 

Medidas de 
transformação: 
Alicerces para o futuro

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf
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AGRICULTURA FAMILIAR, AGRONEGÓCIO, SEGURANÇA ALIMENTAR E REFORMA AGRÁRIA 
Incentivar o cooperativismo e a economia circular, privilegiando a adoção de insumos locais e 

buscando reduzir gradativamente o uso e a dependência de insumos externos.  

Fortalecer e reformular a EMBRAPA, com investimentos em P&D,  desenvolvimento comercial dos 
recursos da biodiversidade, parcerias com comunidades indígenas e tradicionais e novas linhas e 

prioridades de pesquisa que dialoguem com o desenvolvimento sustentável e agroecológico.  

Retomar e ampliar a Reforma Agrária, com o assentamento de famílias acampadas e de 
trabalhadores sem-terra desempregados, o fortalecimento da agricultura familiar de base 

agroecológica e a garantia do direito ao território para os povos e populações tradicionais, 
quilombolas e indígenas.  

Retomar a formulação dos Planos Safra da Agricultura Familiar, destinando recursos de forma 
separada, visando manter o atendimento dos mais de dois milhões de agricultores familiares que 
anualmente recorrem aos mecanismos de crédito do Programa, tanto na modalidade de custeio 

como de investimento. 

Reativar e fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), destinando a ele parcelas de 
recursos que viabilizem a comercialização de parte da produção oriunda da agricultura familiar. 

Reativar os programas de assistência técnica e agroindustrialização da produção por meio de 
crédito especial do Pronaf e do Fundo Social do BNDES, às cooperativas e associações da 
agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais. 

Retomar a prioridade ao Programa de Cisternas,  

Criar uma Política Nacional de Abastecimento Alimentar (PNAA) para o país, em articulação com a 
retomada e fortalecimento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo).  

Assegurar ações específicas para as mulheres agricultoras, indígenas e de povos e comunidades 
tradicionais. 

Fortalecer os circuitos locais de comercialização e promover a (re)territorialização dos sistemas 
agroalimentares por meio do fortalecimento das redes de agroecologia. 
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As propostas a seguir inserem a agricultura brasileira em um projeto de 
desenvolvimento sustentável. Experiências internacionais demonstram não somente a 
sua necessidade como também a sua viabilidade em ampliar nossa produção, gerando 
segurança alimentar para a população brasileira e para consumidores dos nossos 
produtos em outros países.
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AGRICULTURA FAMILIAR, AGRONEGÓCIO, SEGURANÇA ALIMENTAR E REFORMA AGRÁRIA 

Promover reformulação no sistema de vigilância sanitária, de forma a valorizar a produção 
artesanal e de pequena escala, descriminalizando essa produção. 

Implantar o Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos (PNaRA), com 
financiamento e incentivos para a produção e a pesquisa de bioinsumos para a agricultura, bem 

como criar um programa para que as bases industriais nacionais avancem no sentido de 
substituir as importações de matérias-primas de fertilizantes químicos. 

Mudar a Lei Kandir para incentivar a agregação de valor internamente aos produtos exportados, 
e para fazer cessar automaticamente tais incentivos para os alimentos cujos estoques internos 

estejam muito ameaçados. 

Revisar as desonerações para os produtos agrotóxicos e fertilizantes químicos, redirecionando 
os recursos para o incentivo tributário a empreendedores nacionais privados, e para 

investimentos públicos em pesquisas sobre os bioinsumos. 

Constituir uma agroindústria bem mais robusta, capaz de competir em nível mundial, de forma a 
agregar valor à produção, aumentar nossos superávits e estimular a nova industrialização do 

país. 

Na Amazônia 

Implantar moratória total de três anos no desmatamento na Amazônia, tendo como meta 
estratégica o desmatamento zero. 

Reformular a política de incentivos fiscais para a Amazônia, no caso da agropecuária, para 
estimular, entre outras práticas sustentáveis, a expansão dos sistemas agroflorestais, com a 

ampliação dos incentivos para esses empreendimentos quando localizados nos municípios com 
IDH baixo.
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Nossos espaços rurais, tão diversos e complexos, devem constituir uma alternativa 
real de combate estrutural à pobreza e à miséria.



 

4

 
A DEFESA DOS TERRITÓRIOS E BENS COMUNS 

Instituir ações imediatas em defesa dos direitos das populações indígenas, quilombolas, 
extrativistas e comunidades tradicionais, em geral, além de políticas efetivas para as 

mulheres trabalhadoras rurais. 

Restaurar os ecossistemas, como medida para proteção da biodiversidade, enfrentamento 
das mudanças climáticas e garantindo o bem estar das populações tradicionais e indígenas. 

Rever todas as regras flexibilizadas pelo governo Bolsonaro em relação à caça.  

Defender e apoiar as formas associativas, cooperadas e coletivas de autogestão dos 
territórios e bens comuns, como via alternativa para outras economias emancipadas do 

poder do Estado e da subordinação à lógica do mercado. Para tal, o PT irá propor no 
parlamento medidas que ampliem o marco legal de proteção dos territórios e bens comuns, 

assegurando sobre eles direitos coletivos de gestão, posse e usufruto. 

Atuar na desapropriação de áreas particulares de vegetação nativa para o estabelecimento 
de novas unidades de conservação, estimular a reconversão de áreas agrícolas em 

ecossistemas nativos para obtenção de benefícios comerciais e consolidar o Sistema de 
Unidades de Conservação do Brasil (SNUC). 

Aprovar o PL 6969/2013, que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso 
Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar).

2

A antipolítica ambiental do governo Bolsonaro tem sido devastadora das 
conquistas ambientais do país, e incide de forma mais perversa sobre os 
territórios e os bens comuns dos povos indígenas, dos quilombolas, das 
populações tradicionais, dos camponeses assentados da Reforma Agrária e 
das Unidades de Conservação.  

PT NO SENADO VOLUME 2
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A segurança hídrica deve integrar procedimentos de qualidade, uso 
racional, gestão democrática, obras de infraestrutura sustentáveis, 
soluções baseadas na natureza e o reconhecimento científico das 
alterações do ciclo hidrológico provocadas pelo aquecimento global.  

PT NO SENADO                                                                                                                                                                                         VOLUME 2 

 
POLÍTICAS PARA A ÁGUA 

Reconhecer o direito universal do acesso à água e saneamento.  

Implantar medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas baseadas na gestão da 
água e do solo, considerando o viés territorial, com instrumentos de manejo de soluções 

integrais, que influenciam a dinâmica territorial  e a mobilidade demográfica. 

Implantar Política Nacional de Ordenamento Territorial. 

Retomar o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca, construído de forma participativa e transversal e propondo medidas adequadas ao 

combate à desertificação e à mitigação dos efeitos da seca em seu território. 

       Implantar gestão estratégica da interligação de bacias hídricas, garantindo a preservação 
das bacias doadoras.  

Implantar abordagem urbana e rural integrada da gestão dos recursos hídricos.  

Implementar gestão diferenciada para rios intermitentes e efêmeros no Semiárido e proteção 
de recursos hídricos especiais. 

Restaurar os ecossistemas (terrestres e aquáticos/marinhos) para favorecer o fornecimento de 
serviços ambientais essenciais para garantir a alimentação das populações humanas, o 

fornecimento de água, a manutenção e a proteção da biodiversidade ali existente. Do ponto de 
vista social e econômico, é fundamental para conter riscos de inundações, gerar renda para 

populações humanas e minimizar os efeitos climáticos.  

Dar especial atenção às bacias transfronteiriças, promovendo-se iniciativas de cooperação 
internacional e de coordenação com países vizinhos. 
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A Lei 14.026/2020 desarticula o marco regulatório vigente, escancara o 
saneamento ambiental, hoje um serviço público, ao mercado 
internacional e ao capital especulativo. Cria também mecanismos de 
inviabilização das empresas estaduais, através de restrições aos 
contratos de programa entre municípios, detentores da titularidade 
constitucional, além de produzir um emaranhado legal, dezenas de 
inconstitucionalidades, que levará à judicialização e riscos contratuais 
por anos. O modelo privatizante da nova lei está fadado a produzir a 
elevação contínua das tarifas, que penalizará a classe média urbana e, 
especialmente, as camadas mais pobres da população. Sem falar da 
porta aberta à privatização da produção de água bruta. 

 
POLÍTICAS PARA O SANEAMENTO 

Oferecer à sociedade informações adequadas sobre estas consequências, contribuindo para uma 
reação democrática dos setores progressistas de nosso país a mais esse ataque privatista dos bens 

comuns do povo, o que inclui a revogação do novo marco regulatório do saneamento básico. 

Constituir uma governança territorial democrática, que mobilize a capacidade de construção do 
desenvolvimento regional sustentável. 

4
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A Amazônia é um patrimônio brasileiro e a combinação danosa de 
desmatamento e aquecimento global colocam em risco esse bioma, o que 
ameaça transformar a floresta em savana degradada.  

A Amazônia é palco de intensa disputa geopolítica, na qual o subalterno 
governo brasileiro cria uma falsa polarização de soberania nacional 
contra as questões climáticas. Ao mesmo tempo, esse governo estimula o 
desmatamento e a entrada de interesses internacionais na área e 
encobre sua real política de escancarar as fronteiras da maior floresta 
tropical do mundo à expansão da fronteira agrícola, do extrativismo 
predatório e alinhamento subordinado aos Estados Unidos. 

 
AMAZÔNIA, BEM COMUM BRASILEIRO 

Expandir às áreas rurais dos sistemas de infraestrutura viária, rodoviária, aeroportuária, 
informacional e energética; tornar o transporte de cargas e passageiros mais eficiente, barato e 

adequado às condições locais, viabilizando as relações entre zonas produtoras e consumidoras e 
abrindo novas possibilidades comerciais entre regiões da Amazônia e regiões\cidades do mundo. 

Substituir a matriz de transportes terrestres por veículos elétricos e de toda a infraestrutura e 
logística necessária para esta transição. 

Desenvolver tecnologia específica para a substituição da matriz elétrica (óleo diesel) para 
comunidades isoladas por fontes alternativas de energia (eólica, solar e centrais geradoras de 

energia que aproveitem o fluxo da água). 

Implantar governança Ambiental e Territorial – manutenção dos territórios de uso coletivo -– 
Resexs e outras unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral; uso do 

Zoneamento Econômico e Ecológico da Amazônia  (ZEE) para orientar o planejamento regional, 
explicitando as especificidades dos ecossistemas e dinâmicas socioeconômicas. 

Fortalecer a Atenção Básica e toda a cadeia de serviços do SUS, em especial com a ampliação do 
atendimento por meio das unidades fluviais.  

Fortalecer a Educação nos níveis fundamental, médio, tecnológico e superior nas capitais e, 
principalmente, nas cidades do interior como política de redução de desigualdades regionais; 

manutenção das capacidades instaladas das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes); 
retomada do Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo) e adequação das 

modalidades de ensino aos povos indígenas e populações tradicionais. 

Implantar mutirão de projetos de saneamento urbano, prevenção de enchentes e eliminação do 
depósito de resíduos sólidos e tóxicos na rede hídrica, garantindo a qualidade ambiental nas 

cidades. 

Promover incentivos ao desenvolvimento industrial sustentável.  

 Promover incentivos à estruturação de cadeias produtivas de origem sociocultural e ambiental. 

Implantar incentivos à modernização das atividades agropecuárias com ampliação do acesso a 
tecnologias de manejo de solos, florestas, pastagens e de recursos aquáticos.

5
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PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 

Em que pese a Constituição Federal vedar práticas que submetam os animais à crueldade e a Lei 
de Crimes Ambientais criminalizar os atos de abuso e maus-tratos de animais nativos ou 

exóticos, persiste caça predatória e a comercialização das espécies autóctones.  

Devemos inserir a proteção e defesa dos animais na ação de todos os níveis de governo, 
especialmente no plano municipal.  

Este processo deve manter o respeito às tradições culturais e religiosas, reconhecendo as 
especificidades das tradições ancestrais africanas e indígenas.

6
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Senado Federal - Anexo 2  
Ala Teotônio Vilela Gabinete 8 
Telefones: +55 61 3303 3800 

E-mail: paulorocha@senado.leg.br 
Escritório de Apoio:  

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 674 - Umarizal 
Belém - PA - CEP 66055-000 
Telefone: +55 91 3225 5455 

 
 
 
 

Esta é uma publicação da Liderança do PT no Senado Federal. 
Edição:  Núcleo de Informação e Documentação a partir dos textos de Marcelo Zero. 

Março de 2021. 
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Senador Paulo Rocha 

Líder da bancada do PT no Senado Federal 

mailto:paulorocha@senado.leg.br
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