
ESTUDO DE CASO - CIDADE FICTÍCIA DE BRASIL DO NORTE  
 

1. Informações sobre a cidade  
- Localização: 

Região Sudeste do país - no estado de São Paulo 
- Número de habitantes: 

150 mil habitantes  
- Economia: 

Baseada nas indústrias pesadas e com pouca atividade agrícola 
 

2. Problemas ambientais 
Por possuir muitas indústrias pesadas como siderurgia e metalurgia, a 
cidade está passando por um problema sério de poluição em várias 
esferas, dentre elas, a poluição do ar e dos rios. 
As indústrias pesadas estão localizadas próximas ao principal rio da 
cidade, rio Brasileiro, que está sofrendo as consequências do despejo de 
várias substâncias dessa indústria, como metais pesados (ferro) e lixo. 
Além  das indústrias, não há na cidade um bom planejamento, o que 
dificulta o saneamento básico e o esgoto doméstico é também jogado no 
rio. Além de outros lixos que a própria população joga no rio (sofás, 
armários, papeis, plásticos). 
Os problemas ambientais estão criando problemas de saúde na 
população: a poluição do ar tem causado algumas doenças respiratórias e 
a poluição do principal rio com a falta de saneamento básico tem gerado 
doenças como a cólera, a esquistossomose e a giardíase.  

 
3. Agenda 21 - passo a passo 

Para tentar solucionar o problema, a cidade decidiu que irá se planejar 
com base na Agenda 21, que é um instrumento que visa cidades 
sustentáveis e com mais proteção ambiental.  
Com base na Agenda 21, muitas cidades podem melhorar sua qualidade 
de vida e proteger o meio ambiente agindo com mais responsabilidade e 
sustentabilidade. 
A Agenda 21 deve ser aplicada na sociedade através de um passo a passo 

que está  a seguir: 
 

- 1º PASSO: MOBILIZAR PARA SENSIBILIZAR GOVERNO E SOCIEDADE 
A população e os governantes devem ter consciência do que acontece no 
município. É preciso pensar em ações de conscientização e mobilização 
como oficinas, palestras, ações populares. Todas as ações devem mostrar 
os pontos positivos da sustentabilidade e a razão de se aplicar a Agenda 
21 (ou seja, explicar os problemas ambientais da sociedade) 



 
- 2º PASSO: CRIAR FÓRUM DA AGENDA 21 LOCAL 

Convocar pessoas de diferentes setores da sociedade (governo, igreja, 
escola, comerciantes, produtores agrícolas, diretores de indústrias) para 
se reunirem e pensarem em algumas ações para colocar em prática a 
Agenda 21. Este momento, inclui encontrar um financiamento: quem 
poderá contribuir financeiramente? como será a contribuição? 
 

- 3º PASSO: ELABORAR O DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
Com a participação da sociedade e do governo, inicia-se nesta etapa a 
elaboração de um planejamento para buscar estratégias em relação ao 
meio ambiente da cidade.  

 
- 4º PASSO: ELABORAR O PLANO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
Neste momento, é necessário propor soluções para os problemas 
ambientais.Podem ser soluções simples como incentivar o uso de 
bicicletas , se for o caso.  
No plano os pontos negativos devem ser descritos e as respectivas 
propostas para melhorá-los.  

 
- 5º PASSO: IMPLEMENTAR O PLANO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
Como implementar o plano? É necessário pensar em estratégias para que 
a população e os governantes atuem juntos para que as propostas sejam 
colocadas em prática. 
 

- 6º PASSO: MONITORAR E AVALIAR O PLANO LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Após implementar o plano, é necessário fiscalizar se ele está sendo 
colocado em prática. Como a fiscalização será feita? 

 
ATIVIDADE 
 
1 - Leia todo o documento. Grife as principais partes e comece a discutir com 
seu grupo as necessidades da cidade Brasil do Norte.  
 
2 - Realize com seu grupo os passos 1, 3, 4 e 5. Não há necessidade de ser algo 
muito longo, proponha ideias de acordo com o que é pedido nos passos.  


