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Att. Aurenilton Araruna de Almeida 

Ilustre Parlamentar: 

lnfonnamos a V. Exa. que o processo de análise e aprovação do Proálcool, como 
combustivel ecológico, foi feito à revelia de todos nós. E pior, sob a coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente, sem oferecer um debate amplo e sem prestar contas à 
sociedade. 

A medida anunciada no dia 2 l de agosto passado pela Secretória Executiva do 
Ministério, professora Aspásia Camargo, propõe emenda à Constituição, criando o IM 
POSTO VERDE. Em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente F em ando Henrique 
ratificou essas informações, anunciando a reativação do setor sucroalcoolciro, com a 
criação do CIMA - Conselho Intermiuisterial do Açúcar e do Álcool. 

Na ocasião, o Presidente declarou perante Ministros, Deputados, Senadores, 
Usineiros, Simpatizantes do Programa e toda a imprensa convidada, que sempre viu 
com bons olhos e considerava o Álcool como alternativa ecologicamente correta. 

Sabendo que nessa casa se articula uma Frente Verde(?) com o objetivo de aprovar 
a mudança na Constituição para criar esse CIMA, cabe a nós, já acostumados com esses 
interesses subterrâneos, alertar os senhores parlamentares a não se submeterem a esse 
Lobby e a conhecerem antes a vida do Proálcool, esse programa nebuloso e antiecológico, 
que nunca trouxe progresso ou beneflcios' para o povo e para o País. 
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Mesmo não sendo norma dos ambientalistas analisarem questões que não dizem 
respeito ao meio ambiente, cabe a nós, sugerir à Câmara e ao Senado aprofundarem seus 
conhecimentos sobre esse i/.1ograma, que é de conhecimento público, 110 que tange aos 
-seguintes aspectos: -- -- -- · - · - -- - - -- - - ----- 

a) O montante da dívida do setor canavieiro e quanto o setor paga de impostos. 
b) Como se dará o repasse para os usineiros do valor de R.$ J,5 bilhão anuais do 

transporte do produto para ancorar o IMPOSTO VERDE. 
e) As vantagens e os prejuízos que cada Estado produtor tem com os canaviciros. 
d) Esclarecimento sobre desvios, mistura e produção de cada Usina. 
e) Percentagem de mistura, álcool x gasolina, álcool x dieseJ. 
f) Produção de diesel e gasolina. 
g) Geração de empregos reais e condições de trabalho de mulheres, crianças, índi- 

os e bóias-frias. 
h) Estudo sobre novas fontes energéticas de combustão. 
i) Garantia governamental sobre o recrudescimento do programa. 
j) Qual o custo social e qual a parte da sociedade beneficiada com o projeto, já que 

o álcool é um combustível poluente. 

Solicitando a V. Exa., como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e 
Meio Ambiente, dar ciência aos ilustres parlamentares dessa casa sobre as intrigantes 
indagações desse processo. A sua disposição, firmamo-nos, atenciosamente, 

Francisco AnselmoGomes Barros 
Presidente, em exercício, da Fundação p/Conserv6ção 
da Natureza de Mato Grosso do Sul - FUCONAMS 

Fundação para Conaervaçâo da ífotureza 
da Mato Grosso do Sul - FUCONAMS 
Fones: 383-2528 / 2271 / Fax 383-2114 

Av. Tamandaré, 1808. CEP 79009-790 
Caixa Postal. 34 - Campo Grande •. MS 
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Campo Grande, 23 agosto de 1997. 

Ao Senhor RICARDO KRAUSE SOBRINHO 
Ministro do Melo Ambiente e Presidente do CONAMA 
Saln l 4 - Norte - bloco e. quadra 604 - sala 54 
70800-200 - BRASÍUÃ-DF li, 

Senhor Ministro: 

Visto que a nossa correspondência de 2·1 de março do corrente ano, dirigida a s. 
Exa..o senhor Presidente da República sobre a reativação do Programa do Álcool carbu 
rante, foi encaminhada a este Conselho para apreciação e análise, .estamos anexando 
algumas Informações complementares. Enfatizamos que o nosso questionamento se 
resume na pretensão dos defensores do programa de quererem dar ao álcool o selo de 
qualidade ambiental. Também questionamos quanto a concessão desse certificado, ser 
dado por uma entidade alheia aos quadros do movimento ambiental. Deixamos claro 
que não estamos questionando a Idoneidade de qualquer das instituições incluídas no 
processo de credenciamento e outorga desse certificado. 

Atenciosamente, 

~~c4M~bfi~ 
Francisco Anselfuo Gomes Barros 

Presidente, em exercício, da Fundação p/Conservação 
da Natureza de Mato Grosso do Sul - FUCONAMS 

Fundação para Conservação da Natureza 
de Mato Grosso do Sul . FUGONAMS 
Fones: 383-2528 J 2211 / F:::~ 303-2114 

li~ Tumandaré, -soe . cEP 79009l790.-'. 
{át~al Postal. 34 .. c~nqrn C: ande .• MS1 
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Argumentos usados em várias ocasiões na defesa do Programa Nacional do Álcool. As 
interrogações, são pontos de vista discutíveis, não há consenso sobre os itens. 

Combustivel limpo -NÃO 
Ecologicamente correto - NÃO 

A) Tecnologia nacional - NÃO 
Energia alternativa - SIM 
Energia renovável - ? 

B) 

Assentamento do homem no campo - ? 
Geração de empregos - ? 
Arrecadação de impostos - ? 
Melhoria de qualidade de vida - ? 
Desenvolvimento social - ? 
Desenvolvimento tecnológico - ? 

Crise 110 Oriente Médio - ? 
C) Escassez das reservas de petróleo - ? 

Divida em dólares - ? 

Devido a mobilização de alguns setores interessados na reativação do programa 
do álcool carburante no Brasil, estamos contestando o interesse desses segmentos, de 
querer na sua estratégia, usar indevidamente o meio ambiente para conseguir seus ob 
jetivos. 

Não questionamos a obtenção das benesses e dos subsídios para a elite canavieira. 
Qualquer setor representativo da sociedade tem a legitimidade de lutar pelo que me 
lhor lhe convém. Isso depende da competência de cada um. Entendemos que tanto os 
Usineiros como os Sem-Terra têm o mesmo direito, desde que as suas reivindicações 
sejam legítimas e não interfiram no direito dos outros. E, já que a natureza só tem 
deveres e não tem direitos, cabe a nós, governo e sociedade, estabelecer normas para o 
seu uso. 

Nessa reativação do Proálcool um fator gravíssimo se apresenta para os 
· ambientalistas. Os interessados na reativação do programa, querem transmitir ao go 
verno e à sociedade que o álcool carburante é um combustível ecologicamente correto, 
capaz de receber o salvo-conduto do SELO VERDE, querendo cobrar um imposto ex 
tra, pela melhor qualidade do ar que a sociedade, supostamente, respira, com a queima 
do álcool usado nos automóveis brasileiros. 
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Comparando dois veículos novos, a álcool e gasolina, regulados com catalizado 
res, etc, a poluição será: 

GRAMA POR QUILÔMETRO ÁLCOOL GASOLINA 

Monóxido de carbono I, 4,86 :5,43 
Hidrocarbonetos ) 0,64 0,71 
Óxido de hidrogênio 1, 12 1, 19 

(fonte: Jomal do Brasil) 

A soma da coluna álcool dá pouca diferença da soma da coluna gasolina. Signi 
ficando que, mesmo nessa comparação, o álcool é quase tão poluente quanto a gasoli 
na. 

Se for levar em conta que a frota de veículos a álcool é velha, que esses veículos 
não usam catalizadores, não são regulados convenientemente e não atendem a uma 
série de tantas outras exigências, vamos ter na saída final da descarga de um veículo a 
álcool, mais poluição do que na descarga de um veículo novo a gasolina. 

Isso prova que, mesmo usando os argumentos dos alcooleiros, jamais esse pro 
grama, nas condições atuais, poderá ter SELO VERDE. Além disso, para receber o 
certificado de qualidade ambiental, é preciso considerar toda a cadeia produtiva e não 
só a saída final dos gases no cano de descarga dos automóveis. 

Cada etapa de produção, com os seus desdobramentos, significa um universo de 
poluição para o meio ambiente e para as pessoas. É o desmatamento, a muuocuitura, 
agrotóxicos, adubos, queimada, vinhoto, água· de lavagem, produtos químicos, ba 
gaço, resíduos e o cheiro podre de decomposição insuportável. 

Vale ressaltar que tudo isso é para beneficiar, apenas, o automóvel. O uso do 
álcool hidratado em outros tipos de veículos, médios e grandes não teve nenhum su 
cesso. Para comprovar, basta ver que todos os carros que trabalham nas usinas, os que 
são usados pelos canavieiros e por todos os simpatizantes do programa, são movidos a 
óleo diesel ou gasolina. 

Novas tecnologias, novos veículos, novos motores, novos equipamentos, no 
vos combustíveis, novas fontes de combustão, novos geradores, novos acumulado 
res, novos aditivos e novas descobertas, nada disso está sendo levado em conta, 
corno se o álcool fosse o único não poluente que existisse, o que na verdade não é. 
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O QUESTIONAMENTO 

Quando começou, pela terceiro vez, a reativação do Proálcool nesses 20 anos, e 
agora, no governo Fernando Henrique, os setores Interessados na sua defesa aventa 
ram a possibliidade do ôlcoolder um selo de quclídcde ambienta!, segundo eles, por se 
tratar de um combustível não 6gresslvo ao melo ambiente. Essa Idéia foi trabalhada em 
todos os setores de Influência e de formação de opinião. 

Quando a campanha estava no ar, procuramos contato com a secretárla executiva 
do Ministério do Melo Ambiente, professora Aspásia Camorgo e com o presidente do 
IBAMA, Eduardo Martins. Não conseguimos resposta, nem nos contatos diretos. Quanto 
aos outros órgãos ligados à questão, só conseguimos resposta do Presidente da Repú 
blica (que, por sua vez, repassou o assunto ao Ministério do Melo Ambiente}, da Petrobrás 
e do Ministério da Fazenda. A Cetesb, que também tinha se pronunciado na Imprensa 
sobre o programa, não respondeu à correspondência. 

Só fomos tomar conhecimento oficialmente desse "esconde-esconde", no pronun 
ciamento do presidente Fernando Henrique, no dla 23 de junho passado, no abertura da 
Agenda-21, no sede do ONU em Nova York. Ocasião em que houve a divergência da 
Secretário Executivo do Ministério do Melo Ambiente, Aspásia Camargo com o ministro 
do Fazenda Pedro Malon. A discordância entre os dois se dava em torno dos subsídios 
governamentais à nova reativação do Proôkool, A grande dúvida para reacender a ve 
lha chama era encontrar a sarda para manter as mesmas vantagens. o Ministro Pedro 
Malan não aceitava continuar a mesma política. A outra saída seria repassar os custos 
que eram da Petrobrás, aos usuários de veículos a gasolina, penalizando-os com o 
novo Imposto. 

O fato ê que existe realmente uma pressão para a reativação do Proálcool e o setor 
alcoolelro quer garantir vantagens para o seu grupo. De todas os vantagens requeridos, 
só nos diz respeito o argumento de quererem dar ao álcool combustível, o Selo Verde de 
qualidade ambiental. Essa é uma reivindicação a que os ambientalistas brasileiros não 
podem ceder, dada toda a poluição causada pelo álcool. Aliás, todas os crises por que o 
Pro61cool tem passado, deve-se unicamente ao comodismo de seus Idealizadores, cujo 
programa, em mais de 20 anos, não evoluiu quase nada. Só tem sobrevivido por que os 
usineiros sempre foram fortes políflcamente, com multo poder de articulação e com grande 
poder de pressão junto ao Governo. 

Para o Pro61cool justlflcar à sociedade todas as vantagens governamentais recebi 
das direta e Indiretamente, lançou a Idéia do Selo Verde. Só que o Selo Verde é vincula 
do Indiretamente ao Ministério do Indústria e do· Comércio, órgão Interessado na reativação 
do programa e que não só oferece vantagens reais, mas luta por todos os beneficies ao 
setor conavlelro. 
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ISO 
lnternatlonal Organlzatlon Standaldlzatlon 

Fundada em 1947 com sede em Genebra na Suíça, a Organização Interna- 
' clonal para Normallzaçõo, ISO, é uma ONG criada com o objetivo de ditar 

normas que se traduzam em consenso nos diferentes países. 
Dada a necessidade da Indústria se adaptar à nova ordem mundlal, em 

198 7 foi criada a série IS0-9000, para dar às empresas o certificado de qualldade 
de seus produtos, através de avallação de comitês técnicos, representando hoje 
cerca de 95% de toda a produção Industrial globalizada. 

Essa Federação Mundial de Entidades, desde 1991, aplicava técnicas 
metodológicas ambientais através da norma BS-7750 criada na Inglaterra, berço 
dos sistemas de qualidade e precursora do Sistema de Gestão. Mas, a partir da 
EC0-92, reunião da ONU realizada no Rio de Janeiro, surgiu o Conselho Estratégi 
co do Melo Ambiente, que sugeriu Jó no ano seguinte, a criação dentro da ISO, do 
Sistema de Gestão Ambiental, que Indica o melo pelo qual o produto, serviço, ou 

- processo seja AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, e não agrida significativamente o melo 
ambiente, correspondendo às exigências do poder público, dos clientes e da soci 
edade. 

Com a publicação do regulamento da União Européia em 1993, a ISO pas 
sou a Elaborar a Orientação Gerencial, uma declaração de principias e compro 
missos assumidos pela empresa ern relação ao meio ornolenle, estabelecendo 
um sistema VOLUNTÁRIO de ecogestão e auditoria, através da série 14000, vindo 
complementar a IS0-9000, como última exigência de mercado nas relações de 
comércio, exigidas lnternaclonalmente. 

O grande Interesse que hó na obtenção do certificado de Normas Técnicas 
Internacionais Voluntórlas mostra a lmportôncla que ele representa para as empre 
sas, com essa nova exigência de mercado cada vez mais ógll e competitivo. 

A Indústria, que apresente um sistema de produção sustentóvel, teró o 
rótulo ecológico garantindo a qualidade do produto com um reduzido Impac 
to ambiental. Como vantagens complementares, além da nova Imagem, a em 
presa teró o mercado emergente de novos consumidores e a tocjldooeoe linha 
de crédito e financiamento diferenciados, évltando riscos de penalizações decor 
rentes de Inspeção e fiscalização. 
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INMETRO 
Instituto Brasl/elro de Metrologia 

O governo brasllelro crleu, em l 973, vlnculado ao Ministério da Indústria e do 
) 

Comércio, o SIMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualida- 
de Industrial, para formular e executar a política nacional do setor e a certificação 
de qualldade dos produtos. Essas atribuições são divididas entre o COMETRO, ór 
gão normativo e o INMETRO, órgão executivo. Esse último é o órgão do sistema 
que coordena e credencia os organismos nacionais e estrangeiros, que emitem 
certificados no pafs, Inclusive a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

ABNT 
Associação Brasileira de Normas Téon/oas 

Fundada em 1940, a ABNT, é uma entidade pública sem fins lucratlvos. 
reconhecida como Foro Naclonal de Normallzação e é a representante oficial do 
pais na ISO (lnternatlonal Organlzatlon Standardlzatlon). 

Em 1994, a ABNT criou o GANA - Grupo de Apolo a Normallzação Ambiental, 
órgão encarregado de apreciar e acompanhar o trabalho e as normas elabora 
das na IS0-14000, apoiada em um consórcio de vórlos empresas catistas, com o 
respaldo de tradicionais organizações governamentais e não governamentais. 

Com o apolo do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Incentivo do Ministério 
das Relações Exteriores, elaborou o rótulo ABNT de qualidade ambiental, para Iden 
tificar os produtos que são menos agressivos ao melo ambiente. 

roni.: Nama1Amblenlal11S0-14000 
Cano podem Influencia aua empreea 
l>Jexmàe D'Avlç,1on • CNI 
Cor,lederaçõo Nacior,al do hdleilfa 
Ges!óo Amblenlol - Comproml..o da Empieea 
nrftlulo Herb«I t,,,y 
R9'.4,to ABNT • m:mero zero • 1996 
ISO 14000 - Gerenclanento Amblenld 
lkn NCNO Oeeoflo pera aua Competllll!dode 
Moudclo J, L Rela 
R8"'11o A8NT AN I No 2 
Quolldode Amblenlal • Cyro Ever do Vále 
O Oeeaflo de - Canpellffvo Prot..Qetido o Melo Ambiente 
Como ae prepaa paa aa No,n,aa ISO 14000 
Série Geaióo~blenld • Gazeta Mercanll 
Sebrae. ll!AMA • CNI • SESI • mw • IEl 
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CONSIDERAÇÕES 

l· 1 

Que o Ministério da lnd@~trla, Comércio e Turismo ateste a qualidade do produto 
através do certificado ISO 9000, é uma questão legal que lhe cabe por direito. Atestar a 
qualidade ambiental através do ISO 14000, obrigatoriamente deve ser competência do 
Ministério do Melo Ambiente e seus órgãos executores. Se amanhã precisarmos criar 
um ISO para qualidade agrfcola, segurança do trabalho ou, para atestar a qualidade 
sanitária, esses certificados terão, logicamente, que ter o aval do Ministério do Trabalho, 
da Agricultura e da Saúde. 

Mesmo sendo um acordo de cavalheiros, uma louvóvel Iniciativa dos setores de 
produção e tr.ansformação, questiona-se a singularidade da série ambiental, já que não 
se pode alegar a questão de direito, porque são os próprios Interessados os donos da 
Idéia e do certificado. O certificado ISO 14000, não é apenas modismo ou vaidade dos 
seus autores, ele não serve só de fachada ou para dar charme e embelezar os produtos. 
Ele serve prlnclpalmente, de referência para quebrar barreiros de competição no merca 
do Internacional e também para receber Internamente todas as vantagens e benefícios , 

~. que serão dados o esses produtos diferenciados. 
Além disso, o que não se concebe é que, se nem o Ministério do Melo Ambiente e 

os amblentallstas brasllelros conhecem o sistema, como Imaginar o que pode pensar 
um consumidor final de boa fé, aqui no Brasil e; prlnclpalmente, no exterior, ao adquirir 
um produto nosso com um certificado de qualidade ambiental? Vale ressaltar que não 
estamos dizendo que o produto não seja ecoloqtcornente correio. Mas se o INMETRO iá 
foi questionado quando se deu uma enxurrada de ISO 9000 logo que essa série foi 
liberada no Brasil. Não podemos descartar a hipótese que o mesmo venha a acontecer 
com o ISO 14000. O certo é que nós não podemos permitir que um produto, que receba 
um atestado de qualidade ambiental no Brasll, não tenha o acompanhamento do Minis 
tério do Melo Ambiente e seus órgãos afins, lá que o campo de abrangênclq desse cer 
tificado não está restrito ao seu grupo de Interesse, até mesmo que ele tenha controle 
dos seus outorgados no seu critério de fiscalização. 

Para se conhecer a peculiaridade e particularidade desse certificado, basta saber 
que nem se Imaginava sobre a liberação do ISO 14000 e a Imprensa lá dava nome de 
montadoras de veículos, siderúrgicas e fábrica de papéis, que já haviam conseguido o 
seu selo de qualidade ambiental, criado pela ABNT - Associação Brasílefra de Normas 
Técnicas (empresa credenciado pela ISO lnterríaclonal), com o apolo do Ministério da 
Ciência e Tecnologia e o aval do Ministério das Relações Exteriores. Mais uma vez se vê 

_ que nem na criação do selo aparece o Ministério do Melo Ambiente. 


