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IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos Ambientais
Por Líria Alves

Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por determinada ação ou atividade.
Atualmente o planeta Terra enfrenta fortes sinais de transição, o homem está revendo
seus conceitos sobre natureza. Esta conscientização da humanidade está gerando
novos paradigmas, determinando novos comportamentos e exigindo novas providências
na gestão de recursos do meio ambiente.
Um dos fatores mais preocupantes é o que diz respeito aos recursos hídricos.
Problemas como a escassez e o uso indiscriminado da água estão sendo considerados
como as questões mais graves do século XXI. É preciso que tomemos partido nesta luta
contra os impactos ambientais e para isso é importante sabermos alguns conceitos
relacionados ao assunto.
Poluição é qualquer alteração físico-química ou biológica que venha a desequilibrar um
ecossistema e o agente causador desse problema é denominado de poluente.
Como já era previsto, os principais poluentes têm origem na atividade humana. A
Indústria é a principal fonte, ela gera resíduos que podem ser eliminados de três formas:
Na água: essa opção de descarte de dejetos é mais barata e mais cômoda, infelizmente
os resíduos são lançados geralmente em recursos hídricos utilizados como fonte de
água para abastecimento público.
Na atmosfera: a eliminação de poluentes desta forma só é possível quando os resíduos
estão no estado gasoso.
Em áreas isoladas: essas áreas são previamente escolhidas, em geral são aterros
sanitários.
Classificação dos resíduos:
Resíduos tóxicos: são os mais perigosos e podem provocar a morte conforme a
concentração são rapidamente identificados por provocar diversas reações maléficas no
organismo. Exemplos de geradores desses poluentes: indústrias produtoras de resíduos
de cianetos, cromo, chumbo e fenóis.
Resíduos minerais: são relativamente estáveis, correspondem às substâncias químicas
minerais, elas alteram as condições físico-químicas e biológicas do meio ambiente.
Exemplos de indústrias: mineradoras, metalúrgicas, refinarias de petróleo.
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Resíduos orgânicos: as principais fontes desses poluentes são os esgotos domésticos,
os frigoríficos, laticínios, etc. Esses resíduos correspondem à matéria orgânica
potencialmente ativa, que entra em decomposição ao ser lançada no meio ambiente.
Resíduos mistos: possuem características químicas associadas às de natureza
biológica. As indústrias têxteis, lavanderias, indústrias de papel e borracha, são
responsáveis por esse tipo de resíduo lançado na natureza.
Resíduos atômicos: esse tipo de poluente contém isótopos radioativos, é um lixo
atômico capaz de emitir radiações ionizantes e altamente nocivas à saúde humana.

Atividades geradoras de impactos ambientais no Brasil e suas consequências:
Urbanização e industrialização sem planejamento
O crescimento de cidades sem que haja planejamento urbano adequado pode ser
causador de vários impactos ambientais.
Um dos principais é a retirada de áreas verdes para a construção de prédios,
residências, fábricas e outros tipos de construção. Com pouca área verde, aumenta
muito a poluição atmosférica, além de ser um fator determinante no aumento de
enchentes e alagamentos em períodos de grande quantidade de chuvas.
O estabelecimento de grande quantidade de indústrias no meio urbano, sem que haja
planejamento, também pode causar poluição de rios e aumentar a poluição do ar. Sem
contar que muitas indústrias contaminam o solo com produtos químicos e metais
pesados como, por exemplo, o chumbo.
Os rios de cidades que crescem rapidamente, sem planejamento, podem sofrer também
com a grande quantidade de lixo e esgoto doméstico que são jogados em suas águas.
O crescimento populacional gera o aumento significativo na produção de lixo orgânico e
resíduos sólidos. Caso não haja uma eficiente forma de tratar e reciclar todo este lixo,
pode ocorrer contaminação de solo e aumento da poluição nos rios, principalmente, por
materiais plásticos.
Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no Brasil: Região Metropolitana de
São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, cidade de Belo Horizonte, cidade de Porto Alegre
e outras grandes capitais brasileiras.
Mineração
A atividade mineradora é uma causadora de vários impactos ambientais no Brasil.
O pequeno garimpo irregular pode provocar contaminação, principalmente por mercúrio,
nas águas de rios, lagos e também no solo.
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As grandes empresas mineradoras também geram impactos ambientais significativos.
Além de removerem áreas verdes, costumam abrir grandes crateras no solo,
provocando alterações na paisagem ambiental.
Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no Brasil: Pará (extração de
bauxita, cobre, manganês, ouro e níquel), Minas Gerais (extração de ouro e manganês)
e Goiás (extração de níquel e cobre).
Agropecuária
A agropecuária tem causado impactos ambientais significativos no cerrado, no pantanal
e na floresta amazônica. Grandes áreas verdes têm sido desmatadas para a criação de
gado e plantio de soja.
Estes problemas têm prejudicado os ecossistemas destas regiões, além de diminuir as
áreas verdes que deveriam ser preservadas. Alguns climatologistas afirmam que o
desmatamento na floresta amazônica pode estar relacionado com a diminuição das
chuvas na região sudeste do Brasil.
Vale lembrar que o desmatamento de florestas também está diretamente ligado ao
aumento dos processos de desertificação e erosão do solo.
Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no Brasil: Sul da Amazônia, norte
do Pantanal Mato-grossense e norte do cerrado.
Extração de Petróleo
Esta atividade é intensa no litoral sudeste do Brasil. Acidentes em plataformas de
petróleo ou navios petroleiros podem provocar sérios danos ao meio ambiente como,
por exemplo, mortandade em larga escala de peixes, aves marinhas e outras espécies
de animais marinhos.
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Desmatamento
Meio ambiente, ecologia, derrubada de matas e florestas, desmatamento da Amazônia e Mata
Atlântica, crime ecológico, desflorestamento da floresta amazônica, extinção de animais.

História do desmatamento no Brasil
O desmatamento, também chamado de desflorestamento, nas florestas brasileiras
começou no instante da chegada dos portugueses ao nosso país, no ano de 1500.
Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram a
exploração da Mata Atlântica. As caravelas portuguesas partiam do litoral brasileiro
carregadas de toras de pau-brasil para serem vendidas no mercado europeu. Enquanto a
madeira era utilizada para a confecção de móveis e instrumentos musicais, a seiva
avermelhada do pau-brasil era usada para tingir tecidos.
Desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica
Desde então, o desmatamento em nosso país foi uma constante. Depois da Mata
Atlântica, foi a vez da Floresta Amazônica sofrer as consequências da derrubada ilegal
de árvores. Em busca de madeiras de lei como o mogno, por exemplo, empresas
madeireiras instalaram-se na região amazônica para fazer a exploração ilegal. Um
relatório divulgado pela WWF (ONG dedicada ao meio ambiente) no ano de 2000,
apontou que o desmatamento na Amazônia já atinge 13% da cobertura original. Uma
pesquisa da revista Science (publicada em julho de 2012) alerta que até 2050, poderá
ocorrer a extinção de cerca de 80% das espécies animais (anfíbios, mamíferos e aves)
em áreas que sofreram desmatamento.
O caso da Mata Atlântica é ainda mais trágico, pois apenas 9% da mata sobrevivem à
cobertura original de 1500. Várias espécies animais e vegetais já foram extintas nestes
últimos séculos em função do desmatamento na Mata Atlântica.
Embora os casos da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica sejam os mais
problemáticos, o desmatamento ocorre nos quatro cantos do país. Além da derrubada
predatória para fins econômicos, outras formas de atuação do ser humano tem
provocado o desmatamento. A derrubada de matas tem ocorrido também nas chamadas
frentes agrícolas. Para aumentar a quantidade de áreas para a agricultura, muitos
fazendeiros derrubam quilômetros de árvores para o plantio.
Urbanização e desmatamento
O crescimento das cidades também tem provocado a diminuição das áreas verdes. O
crescimento populacional e o desenvolvimento das indústrias demandam áreas amplas
nas cidades e arredores. Áreas enormes de matas são derrubadas para a construção de
condomínios residenciais e polos industriais. Rodovias também seguem neste sentido.
Cruzando os quatro cantos do país, estes projetos rodoviários provocam a derrubada de
grandes faixas de florestas.
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Queimadas e incêndios
Outro problema sério, que provoca a destruição do verde, são as queimadas e incêndios
florestais. Muitos deles ocorrem por motivos econômicos. Proibidos de queimar matas
protegidas por lei, muitos fazendeiros provocam esses incêndios para ampliar as áreas
para a criação de gado ou para o cultivo. Também ocorrem incêndios por pura
irresponsabilidade de motoristas. Bombeiros afirmam que muitos incêndios têm como
causa inicial as pontas de cigarros jogadas nas beiradas das rodovias.
No mundo
Esse problema não é exclusivo do nosso país. No mundo inteiro o desmatamento ocorreu
e ainda está ocorrendo. Nos países em desenvolvimento, principalmente asiáticos como
a China, quase toda a cobertura vegetal foi explorada. Estados Unidos e Rússia também
destruíram suas florestas com o passar do tempo.
As ações contra o desmatamento
Embora todos estes problemas ambientais estejam ainda ocorrendo, verifica-se uma
diminuição significativa em comparação ao passado. A consciência ambiental das
pessoas está alertando para a necessidade de uma preservação ambiental. Governos de
diversos países e ONGs de meio ambiente têm atuado no sentido de criar legislações
mais rígidas e uma fiscalização mais atuante para combater o crime ecológico. As matas
e florestas são de extrema importância para o equilíbrio ecológico do planeta Terra e para
o bom funcionamento climático. Espera-se que, no início deste novo século, o homem
tome consciência destes problemas e comece a perceber que antes do dinheiro está a
vida de nosso planeta e o futuro das gerações futuras. Nossos filhos têm o direito de
viverem num mundo melhor.
Vale lembrar:
- O desmatamento numa determinada região pode provocar o processo de desertificação
(formação de desertos e regiões áridas). Esse processo vem ocorrendo no sertão
nordestino e no cerrado de Tocantins nas últimas décadas.
Você sabia?
- O bioma brasileiro que mais sofre com o desmatamento na atualidade é a Mata
Atlântica. Somente entre os anos de 2011 e 2012, 235 km² da Mata Atlântica foi
desmatada, segundo um estudo do INPE e ONG S.O.S Mata Atlântica.

Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/desmatamento/. Acesso em 19.08.16.
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CONSUMO E SUSTENTABILIDADE
Consumo consciente: caminho para a sustentabilidade
José Dias Campos*
18.01.2016

As mudanças climáticas, responsáveis pelas irregularidades no clima e que têm como
consequência a diminuição das chuvas e o aumento da temperatura, vêm provocando a
maior das crises hídricas já registradas no semiárido nordestino.
Essa crise também se revela em outras partes do país e do mundo, com excesso ou
diminuição das chuvas, a depender da região.
Esse processo evidencia, entre outros fatores, que há uma curva ascendente da
população em contraposição a outra decrescente da quantidade e qualidade dos
recursos naturais disponíveis devido ao mau uso, principalmente, da água enquanto
fonte de vida.
Evidencia-se que essa realidade tem uma origem: mau uso dos recursos naturais na
produção de bens e serviços para o atendimento do bem - estar da população.
A cada dia, aumenta o número de pessoas que usufrui dos mesmos recursos naturais
do planeta, que diminuem em quantidade e qualidade.
Para aonde estamos indo? O que estamos estrategicamente construindo para o futuro
da humanidade?
Ao longo da história da humanidade, nosso olhar para a água se voltou mais para o
líquido que sai das torneiras, mas, quando falamos de consumo, é preciso ampliar esse
olhar para perceber que há uso significativo de água em tudo o que consumimos. Em
muitas das situações, inclusive, com desperdício, descarte incorreto, poluição, etc.
A OMS (Organização Mundial de Saúde) traz dados sobre a quantidade de água
utilizada na cadeia produtiva de alguns produtos que nos faz refletir sobre o consumo
consciente.
Para um quilo de arroz, são necessários 3.000 litros de água; um quilo de carne de boi,
15,5 mil litros de água; um litro de leite, mil litros de água; uma xícara de café, 140 litros
de água; e um par de sapatos, 8.500 litros de água.
Assim, percebe-se que em tudo que se consome para o bem-estar, no atual modelo de
desenvolvimento, tem um alto consumo de água, que precisa ser revisto ou, no mínimo,
ter os impactos mitigados.
Com esse olhar constata-se que todos os dias há transposição de água entre as
regiões, de município para município, não por meio de tubulações para chegar às
torneiras, mas pelo transporte de produtos para o bem-estar da população.
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A reflexão aqui não visa provocar nas pessoas um sentimento para não consumir, mas
para ter consciência em relação ao consumo necessário e ao impacto, em termos de
consumo dos recursos naturais, que o bem-estar produz, a partir do modo de viver de
cada um.
Assim, podemos assumir atitudes de verdadeiros cidadãos e cidadãs, comprometendonos com iniciativas de mitigação dos impactos causados, através do apoio a projetos
sociais, plantio de árvores frutíferas ou de espécies do bioma onde vivemos.
É preciso equilibrar o clima e produzir alimentos saudáveis, revitalizando nascentes de
água, desenvolvendo práticas agroecológicas, economizando e reciclando a água,
planejando e compartilhando estratégias de captação e manejo de água de chuva,
enfim, desenvolvendo iniciativas que possam retribuir à natureza o que dela foi extraído.
É necessário o comprometimento de todos!
Também poderá ser muito útil aprofundar essa visão nas reuniões das associações de
bairros, nas comunidades rurais, nas escolas, nos clubes e redes sociais, nos
condomínios, sempre com o intuito de promover iniciativas de mitigação dos impactos
causados aos recursos naturais, pela produção de bens e serviços para o bem-estar da
população.
Com esse entendimento pode-se afirmar que depende de nós o futuro que virá!
Quantos de nós já paramos para pensar, refletir e compartilhar essa complexidade e
necessidade da integração das iniciativas com vistas à sustentabilidade? O que eu
estou fazendo? O que você está fazendo? Pense e reflita e compartilhe sobre isso!

*JOSÉ DIAS CAMPOS, economista, é coordenador executivo do CEPFS e integrante da Rede
Folha de Empreendedores Socioambientais

Adaptado
de:
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/colunas/2016/01/1728985consumo-consciente-caminho-para-a-sustentabilidade.shtml. Acesso em 19.08.16.
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Conheça os 12 princípios do consumo consciente
por Equipe Akatu | 18 mar 2011

Consumir com consciência é consumir diferente, tendo no consumo um instrumento de
bem- estar e não um fim em si mesmo
1. Planeje suas compras Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é inimiga
do consumo consciente. Planeje antecipadamente e, com isso, compre menos e melhor.
2. Avalie os impactos de seu consumo Leve em consideração o meio ambiente e a
sociedade em suas escolhas de consumo.
3. Consuma apenas o necessário Reflita sobre suas reais necessidades e procure
viver com menos.
4. Reutilize produtos e embalagens Não compre outra vez o que você pode consertar,
transformar e reutilizar.
5. Separe seu lixo Recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a redução
da degradação ambiental e a geração de empregos.
6. Use crédito conscientemente Pense bem se o que você vai comprar a crédito não
pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as prestações.
7. Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas Em
suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade do produto. Valorize as
empresas em função de sua responsabilidade para com os funcionários, a sociedade e
o meio ambiente.
8. Não compre produtos piratas ou contrabandeados Compre sempre do comércio
legalizado e, dessa forma, contribua para gerar empregos estáveis e para combater o
crime organizado e a violência.
9. Contribua para a melhoria de produtos e serviços Adote uma postura ativa. Envie
às empresas sugestões e/ ou críticas construtivas sobre seus produtos e serviços.
10. Divulgue o consumo consciente Seja um militante da causa: sensibilize outros
consumidores e dissemine informações, valores e práticas do consumo consciente.
Monte grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas mais próximas.
11. Cobre dos políticos Exija de partidos, candidatos e governantes propostas e ações
que viabilizem e aprofundem a prática de consumo consciente.
12. Reflita sobre seus valores Avalie constantemente os princípios que guiam suas
escolhas e seus hábitos de consumo. Planeje suas compras.

Adaptado
de:
http://www.akatu.org.br/Temas/Consumo-Consciente/Posts/Conheca-os-12principios-do-consumo-consciente. Acesso em 18.09.16.
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MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
O Brasil e o meio ambiente

A discussão sobre o desenvolvimento sustentável realizada em foros multilaterais tem
grande relevância para a formação de políticas nacionais e conta com o engajamento
da sociedade civil. O Brasil desempenha papel de crescente importância no tema, tanto
pelos recentes avanços domésticos nos aspectos ambiental, social e econômico quanto
por sua consistente atuação nos foros internacionais.
O Brasil sediou as duas conferências internacionais sobre sustentabilidade mais
importantes da história: a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio92) e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20).
A Rio92 consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável como a promoção
simultânea e equilibrada da proteção ambiental, da inclusão social e do crescimento
econômico. Nessa conferência, o Brasil assumiu postura ambiciosa nas discussões e
teve papel determinante na aprovação de documentos cruciais, como a Agenda 21, a
Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios
sobre Florestas e as Convenções sobre Biodiversidade, sobre Mudança Climática e
sobre Desertificação.

Adaptado de: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-emeio-ambiente/164-o-brasil-e-o-meio-ambiente. Acesso em 18.08.16.
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O que é desenvolvimento sustentável?
A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz
de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender
às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os
recursos para o futuro.
Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o
desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.
O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável?
Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do
reconhecimento de que os recursos naturais são finitos.
Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva
em conta o meio ambiente.
Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende
do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento
tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a
humanidade depende.
Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos
naturais dos países. Desses recursos dependem não só a existência humana e a
diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.
O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a
redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da
reciclagem.
Os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser
seguidos?
O desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, mas o caminho a
seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados. Mesmo porque
não seria possível.
Caso as sociedades do Hemisfério Sul copiassem os padrões das sociedades do Norte,
a quantidade de combustíveis fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a
de recursos minerais, 200 vezes.
Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso
reduzir os níveis observados nos países industrializados.
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Os crescimentos econômico e populacional das últimas décadas têm sido marcados por
disparidades.
Embora os países do Hemisfério Norte possuam apenas um quinto da população do
planeta, eles detêm quatro quintos dos rendimentos mundiais e consomem 70% da
energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial.
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Adaptado de: http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_
sustentavel/. Acesso em 19.08.16

As Mudanças Climáticas
O que é Aquecimento Global?
Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar
próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e
atividades humanas. Isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases
na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente, o dióxido de carbono (CO2).
O que é Efeito Estufa?
O Efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da terra,
essa camada composta principalmente por gás carbônico (CO²), metano (CH4), N²O
(óxido nitroso) e vapor d água, é um fenômeno natural fundamental para manutenção
da vida na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a
sobrevivência de diversas espécies.
Normalmente, parte da radiação solar que chega ao nosso planeta é refletida e retorna
diretamente para o espaço, outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície
terrestre e uma parte é retida por essa camada de gases que causa o chamado efeito
estufa. O problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Como muitas
atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formadores do efeito
estufa (GEEs), essa camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na
Terra, aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos e ocasionando
o aquecimento global.
Quais as principais consequências do aquecimento global?
São várias as consequências do aquecimento global e algumas delas já podem ser
sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da
temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das
calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas
densamente povoadas. E há previsão de uma frequência maior de eventos extremos
climáticos (tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas,
furacões, tornados e tsunamis), com graves consequências para populações humanas e
ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de
plantas.
Quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global?
As mudanças climáticas podem ter causas naturais como alterações na radiação solar e
dos movimentos orbitais da Terra ou podem ser consequência das atividades humanas.
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações
Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza
de que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem.
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A partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de
gases de efeito estufa (GEE), em especial o dióxido de carbono. Nesse período, a
concentração original de 280 ppm4 deste gás cresceu até os atuais 400 ppm5 ,
intensificando, significativamente, o efeito estufa. Assim, as atividades humanas
passaram a ter influência importante nas mudanças climáticas.
Quais as principais atividades humanas que causam o aquecimento global?
Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e,
consequentemente, as mudanças climáticas estão: a queima de combustíveis fósseis
(derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração de energia,
atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo; agropecuária; descarte
de resíduos sólidos (lixo) e desmatamento. Todas essas atividades emitem grande
quantidade de CO² e de gases formadores do efeito estufa.
No Brasil, as mudanças do uso do solo e o desmatamento são responsáveis pela maior
parte das nossas emissões e fazem o país ser um dos líderes mundiais em emissões de
gases de efeito estufa. Isso porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais
são grandes reservatórios e sumidouros de carbono por sua capacidade de absorver e
estocar CO². Mas, quando acontece um incêndio florestal ou uma área é desmatada,
esse carbono é liberado para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e o
aquecimento global. Mas as emissões de GEE por outras atividades como agropecuária
e geração de energia vêm aumentando, consideravelmente, ao longo dos anos.
Quais são os principais gases de efeito estufa (GEE)?
Os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano e o
óxido nitroso. O CO2 é o gás que tem maior contribuição para o aquecimento global,
pois representa mais de 70% das emissões de GEE e o seu tempo de permanência é
de, no mínimo cem anos, resultando em impactos no clima ao longo de séculos. A
quantidade de metano (CH4) emitida para a atmosfera é bem menor, mas seu potencial
de aquecimento é vinte vezes superior ao do CO2. No caso do óxido nitroso e dos
clorofluorcarbonos (CFCs), suas concentrações na atmosfera são menores, mas o seu
poder de reter calor é de 310 a 7.100 vezes maior do que do que o CO2.
Quais são os países que mais emitem gases de efeito estufa?
Historicamente, por conta do desenvolvimento industrial, os países desenvolvidos têm
sido responsáveis pela maior parte das emissões de GEE, mas os países em
desenvolvimento vêm aumentando consideravelmente suas emissões. Atualmente, a
China ocupa o primeiro lugar do ranking, seguida por Estados Unidos, União Europeia e
pelo Brasil.
E o que podemos fazer para combater o aquecimento global?
Existem várias maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e os efeitos
no aquecimento global. Diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento e na
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conservação de áreas naturais, incentivar o uso de energias renováveis não
convencionais (solar, eólica, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas), preferir
utilizar biocombustíveis (etanol, biodiesel) a combustíveis fósseis (gasolina, óleo diesel),
investir na redução do consumo de energia e na eficiência energética, reduzir,
reaproveitar e reciclar materiais, investir em tecnologias de baixo carbono, melhorar o
transporte público com baixa emissão de GEE, são algumas das possibilidades. E
essas medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais
do clima.
O que faz a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima?
A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, em
inglês) é uma base de cooperação internacional em que os seus países membros
buscam estabelecer políticas para reduzir e estabilizar as emissões de gases de efeito
estufa a um nível pelo qual as atividades humanas não interfiram seriamente nos
processos climáticos.
A primeira reunião aconteceu em 1992, durante a Eco 92, Conferência Internacional
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, o texto da convenção foi
assinado e ratificado por 175 países, reconhecendo a necessidade de um esforço global
para o enfrentamento das questões climáticas. Com a entrada em vigor da Convenção
do Clima, os representantes dos diferentes países passaram a se reunir anualmente
para discutir a sua implementação, essas reuniões são chamadas de Conferências das
Partes (COPs).
O que é Protocolo de Quioto?
O Protocolo de Quioto assinado é um tratado internacional que estipulou as metas de
reduções obrigatórias dos principais gases de efeito estufa para o período de 2008 a
2012. Apesar da resistência, por parte de alguns países desenvolvidos, foi acordado o
princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Assim, os países
desenvolvidos e industrializados (pertencentes ao Anexo I), por serem responsáveis
históricos das emissões e por terem mais condições econômicas para arcar com os
custos, seriam os primeiros a assumir as metas de redução até 2012.
Em 2012, durante a COP 18 em Doha, quando estava previsto a finalização do
Protocolo de Quioto, foi observado o não atingimento das metas por diversos países e o
protocolo foi prorrogado até 2020. Em 2020, quando o Protocolo de Kyoto perder sua
validade, espera-se que os países busquem um novo acordo com metas para todos os
países, incluindo os países em desenvolvimento. Essa será a principal discussão da
COP de 2015, em Paris.
O que é MDL?
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um instrumento que integra o
Protocolo de Quioto e permite que os países desenvolvidos pertencentes ao Anexo I
invistam em projetos para redução de emissões em países em desenvolvimento. As
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emissões reduzidas são contabilizadas e geram créditos de carbono que podem ser
comercializadas no comércio de emissões. Esse instrumento de mercado possibilita que
os países que tenham obrigatoriedade de reduzir suas emissões possam comprar
créditos de carbono de um país que já tenha atingido a sua meta e, portanto, tem
créditos excedentes para vender.
O que é REDD?
REDD é uma sigla que significa Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal, esse mecanismo foi criado para incentivar que as florestas sejam
preservadas para evitar o desmatamento e, consequentemente, as emissões de gases
de efeito estufa. Esse mecanismo surgiu em 2013, durante a Conferência das Partes,
em Bali na Indonésia, posteriormente, incluíram no seu conceito atividades de
conservação, manejo sustentável das florestas em países em desenvolvimento,
denominado REED+ (REED plus, em inglês). Embora a Política Internacional de REDD
ainda esteja em construção, já existe uma série de iniciativas no mundo que está
aplicando este mecanismo. No Brasil, o WWF em parceria com o governo do Acre vem
apoiando a construção do REDD no âmbito do programa de pagamentos por serviços
ambientais. O REDD é uma importante ferramenta para os países com florestas nativas
para contribuir para a conservação, redução do desmatamento e das emissões de
gases de efeito estufa.
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Adaptado de:http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_
climaticas2/. Acesso em 19.08.16

Mudanças climáticas são ameaça à economia, diz Fórum
Econômico Mundial
Relatório aponta que sinais globais preocupantes criam ambiente difícil para conduzir negócios
POR O GLOBO / COM AP 14/01/2016 16:51 | REUTERS

LONDRES - A economia global enfrenta uma série de riscos, que vão de desastres
naturais ligados ao clima à ameaça do Estado Islâmico e aos ciber ataques cada vez
mais sofisticados, segundo especialistas ouvidos pelo Fórum Econômico mundial. Não
conseguir lidar e se preparar para as mudanças climáticas é, potencialmente, o risco
mais custoso nos próximos dez anos, ultrapassando o das armas de destruição em
massa, crise de falta de água, grandes fluxos migratórios e fortes choques de preço de
energia, informa o Relatório de Riscos Globais do Fórum, divulgado nesta quinta-feira,
antes da conferência em Davos na semana que vem.
É a primeira vez que o meio ambiente fica no topo da lista de riscos globais do relatório.
— As mudanças climáticas estão exacerbando os riscos mais do que nunca em termos
de crise de água, escassez de alimentos, crescimento econômico restrito, coesão social
fraca e elevados riscos à segurança — afirmou Cecilia Reyes, diretora-chefe de risco da
Zurich Insurance, que ajudou a desenvolver o relatório anual.
John Drzik, presidente de risco global na corretora de seguros Marsh, que também foi
ouvida para o relatório, afirma que o relatório de 2016, no geral, tem “a variedade mais
ampla” de riscos à economia global na história do relatório. No entanto, ele destaca que
a crise financeira de 2008, que viu o colapso de diversos bancos e causou a maior
recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, pode ter impulsionado ainda mais
danos imediatos a partir de um ponto de vista puramente econômico.
— Eventos como a crise de refugiados na Europa e ataques terroristas ampliaram a
instabilidade política global ao maior nível desde a guerra fria — aponta Drzik.
Fatores puramente econômicos se mantêm relevantes na lista de preocupações
também, inclusive a escala de desaceleração da China, as altas taxas de desemprego
em muitos países e o impacto dos baixos preços do petróleo no orçamento de países
exportadores.
Drzik afirma que a confluência de sinais econômicos preocupantes, que tem feito os
mercados acionários enfrentarem perdas acentuadas até agora em 2016, está “criando
um ambiente muito difícil para a condução de negócios”. Uma preocupação maior
identificada pelos envolvidos no documento é a interligação de todos os riscos.
Na pesquisa, o Fórum concluiu que a migração involuntária em grande escala — não só
na Europa, mas dentro de regiões específicas, incluindo o Oriente Médio — era o risco
mais provável de emergir, ao contrário do maior em termos de impacto em potencial.
Com quase 60 milhões de migrantes involuntários em 2015 — quase 50% a mais do
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que em 1940 —, participantes no relatório lançado em Londres alertaram sobre o
desconforto social em potencial.
— Sabemos que as mudanças climáticas estão aumentando outros riscos como
migração e segurança, mas estas não são as únicas interconexões que estão evoluindo
rapidamente para impactar as sociedades, muitas vezes de forma imprevisível —
sustenta Margareta Drzeniek-Hanouz, chefe de competitividade e risco global do Fórum.
Um possível efeito da crise de refugiados é chamado por muitos europeus como a
restrição de liberdade de movimento de trabalho dentro da União Europeia, símbolo da
unidade pós-guerra. As restrições poderiam prejudicar o crescimento e o emprego e
potencialmente esforços de cooperação em outros campos.
Apesar do contexto preocupante, todos os consultados no relatório buscaram certo
otimismo e destacaram as oportunidades que surgem com desafios. Lidar com
mudanças climáticas pode estimular a inovação tecnológica, por exemplo.
— Não esqueçamos os riscos e as recompensas — afirma Reyes. — Há dois lados da
mesma moeda.
O documento, que consulta quase 750 especialistas e legisladores de diversos campos,
regiões e idades, foi realizado durante o segundo semestre de 2015, antes das COP 21,
conferência mundial sobre o clima em Paris em dezembro. Drzik afirma que as
mudanças climáticas poderiam não ter ocupado o topo da lista de riscos mundiais se a
pesquisa não tivesse sido feita antes do evento. O encontro de líderes mundiais fez com
quase 200 países concordassem em evitar que as temperaturas globais aumentassem
mais um grau até 2100.

Adaptado de: http://oglobo.globo.com/economia/mudancas-climaticas-sao-ameaca-economiadiz-forum-economico-mundial-18474517. Acesso em 25.08.16.
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'The Guardian': Mudanças climáticas são a maior ameaça para
economia mundial em 2016
Preocupações sobre aquecimento global encabeçam as discussões de economistas
Jornal do Brasil | 17/01 às 01h29

Matéria publicada nesta sexta-feira (15) no The Guardian, por Larry Elliot, fala que a
catástrofe causada pelas mudanças climáticas está sendo apontada como a maior
ameaça para a economia global em 2016, de acordo com um levantamento realizado
por 750 especialistas, através do Fórum Econômico Mundial.
A avaliação de riscos realizada pela WEF, antes de sua reunião anual em Davos, em
janeiro deste ano, mostrou que o aquecimento global tem motivos de sobra para causar
tamanha preocupação entre os governantes.
De acordo com a reportagem, um problema de adaptação aos fatores climáticos pode
ter um impacto maior do que a disseminação de armas de destruição em massa, crises
de água, a migração involuntária e um choque nos preços de energia.
O relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, com a colaboração de
especialistas em riscos, foi concluído um mês após o acordo assinado em Paris para
reduzir as emissões de carbono.
Cecilia Reyes, chefe de riscos de Zurique, disse: "A mudança climática está se
agravando mais do que nunca, trazendo crises de água, escassez de alimentos,
crescimento econômico restrito, coesão social e aumento dos riscos de segurança.
Enquanto isso, a instabilidade geopolítica está expondo as empresas a projetos
cancelados, licenças revogadas, produção interrompida, ativos danificados e movimento
restrito de fundos através das fronteiras".

Adaptado
de:
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2016/01/17/the-guardianmudancas-climaticas-sao-a-maior-ameaca-para-economia-mundial-em-2016/.
Acesso
em
25.08.16.
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ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE
Ecologia e biodiversidade
Todos os temas relacionados com o meio ambiente são uma tendência atual. Estão no
centro das discussões em todos os âmbitos: desde as reuniões entre os chefes de
Estado até as conversas entre familiares e amigos. Todos parecem estar mais
conscientes a respeito da responsabilidade geral de cuidar da natureza.
Responsabilidade cujo primeiro passo é o conhecimento, por isso, vamos ver agora
algumas informações importantes sobre ecologia e biodiversidade.
O que é Ecologia?
Ecologia é um segmento dentro da Biologia que se dedica aos estudos das relações
estabelecidas entre os seres vivos e entre eles e, principalmente, o ambiente em que
vivem, analisando como uma dessas partes pode influenciar a outra. Na década de
1960, os movimentos em prol do meio ambiente começaram a ganhar mais força e foi
nesse momento que o termo se tornou popular.
Dentro da Ecologia existem algumas subdivisões nas seguintes linhas de pesquisa:
Autoecologia, Demoecologia, Sinecologia e Macroecologia
Existem, também, a chamada Ecologia Humana, que como o próprio nome já indica,
aborda a relação entre os seres humanos e os ambientes ocupados por eles, levando
em conta tanto os aspectos naturais em si, quanto os psicológicos, sociais, culturais e
econômicos.
A partir do momento em que o homem interfere na natureza, está modificando os
ecossistemas e, por consequência, também exige novos estudos no setor de Ecologia,
que avaliam essas mudanças.
Tipos de interações ecológicas
E já que a Ecologia vem estudar a interação entre ser vivo e ambiente, vamos ver agora
quais são essas interações e, de uma forma breve, como cada uma delas funciona.
•
Relações intraespecíficas harmônicas: são as colônias (indivíduos da mesma
espécie que se agrupam com graus de dependência) e as sociedades (indivíduos da
mesma espécie que apenas se organizam em grupos).
•
Relações intraespecíficas desarmônicas: canibalismo e competições. Mesmo
sendo dentro da mesma espécie, algum grupo vai ter certo prejuízo.
•
Relações interespecíficas harmônicas: mutualismo (simbiose), comensalismo,
inquilinismo e protocooperação.
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•
Relações
interespecíficas
desarmônicas:
parasitismo, predatismo e amensalismo.

esclavagismo,

herbivorismo,

Como podemos observar, os seres vivos que compõem um ecossistema podem se
relacionar das mais diversas maneiras. As relações harmônicas são aquelas que trazem
benefícios para todos os envolvidos, enquanto as desarmônicas prejudicam algum
grupo para que o outro possa se favorecer.
O que é biodiversidade?
Biodiversidade é uma palavra extremamente rica de significado, porque é empregada
para designar toda a variedade de formas de vida que podem ser encontradas no
Planeta Terra, sejam espécies animais ou vegetais.
Ela é subdividida em três níveis:
•
Diversidade genética: seres diferentes dentro de uma mesma espécie, por conta
da combinação genética de cada um. Não existe um indivíduo que seja exatamente
idêntico ao outro.
•
Diversidade orgânica: cada espécie é diferente da outra graças ao seu histórico
na evolução.
•
Diversidade ecológica: espécies iguais e diferentes interagem formando as
comunidades, que interagem com o meio ambiente, formando os ecossistemas, que se
relacionam para formar as paisagens que, por sua vez, dão origem aos biomas.
Ameaças à biodiversidade
A biodiversidade é de extrema importância, tanto para manter a vida dentro dos
ecossistemas, quanto no âmbito social, econômico, científico e tantos outros. Mesmo
assim, ela é ameaçada constantemente por diversos fatores, como a ocupação humana
nos locais de floresta tropical; poluição da água, ar e solo; mudanças climáticas;
fragmentação e perda de muitos habitats; exploração excessiva e inconsciente de
espécies animais e vegetais e tantos outros.
O cuidado com a biodiversidade é responsabilidade de todos.

Adaptado
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Biodiversidade Brasileira
O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões km² ocupam quase a
metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas – como o trópico úmido
no Norte, o semi-árido no Nordeste e áreas temperadas no Sul. Evidentemente, estas
diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas
biogeográficas distintas ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida
do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado de savanas e bosques; a
Caatinga de florestas semiáridas; os campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da
Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que
inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e
pântanos.
A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras: o Brasil
abriga a maior biodiversidade do planeta. Essa abundante variedade de vida – que se
traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra – eleva o Brasil ao posto
de principal nação entre os 17 países megadiversos (ou de maior biodiversidade).
Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas e diversas espécies de
plantas de importância econômica mundial – como o abacaxi, o amendoim, a castanha
do Brasil (ou do Pará), a mandioca, o caju e a carnaúba – são originárias do Brasil.
Mas não é só: o país abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por
mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades – como quilombolas, caiçaras
e seringueiros, para citar alguns – que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos
tradicionais sobre a conservação da biodiversidade.
Porém, apesar de toda esta riqueza em forma de conhecimentos e de espécies nativas,
a maior parte das atividades econômicas nacionais se baseia em espécies exóticas: na
agricultura, com cana-de-açúcar da Nova Guiné, café da Etiópia, arroz das Filipinas,
soja e laranja da China, cacau do México e trigo asiático; na silvicultura, com eucaliptos
da Austrália e pinheiros da América Central; na pecuária, com bovinos da Índia, equinos
da Ásia e capins africanos; na piscicultura, com carpas da China e tilápias da África
Oriental; e na apicultura, com variedades de abelha provenientes da Europa e da África.
Esse paradoxo traz à tona uma ideia premente: é fundamental que o Brasil intensifique
as pesquisas em busca de um melhor aproveitamento da biodiversidade brasileira – ao
mesmo tempo mantendo garantido o acesso aos recursos genéticos exóticos, também
essenciais ao melhoramento da agricultura, da pecuária, da silvicultura e da piscicultura
nacionais.
Como se sabe, a biodiversidade ocupa lugar importantíssimo na economia nacional: o
setor de agroindústria, sozinho, responde por cerca de 40% do PIB brasileiro (calculado
em US$ 866 bilhões em 1997); o setor florestal, por sua vez, responde por 4%; e o setor
pesqueiro, por 1%. Na agricultura, o Brasil possui exemplos de repercussão
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internacional sobre o desenvolvimento de biotecnologias que geram riquezas por meio
do adequado emprego de componentes da biodiversidade.
Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, com
destaque para o café, a soja e a laranja. As atividades de extrativismo florestal e
pesqueiro empregam mais de três milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo o
etanol da cana-de-açúcar e a lenha e o carvão derivados de florestas nativas e
plantadas respondem por 30% da matriz energética nacional – e em determinadas
regiões, como o Nordeste, atendem a mais da metade da demanda energética industrial
e residencial. Além disso, grande parte da população brasileira faz uso de plantas
medicinais para tratar seus problemas de saúde.
Por tudo isso, o valor da biodiversidade é incalculável.
Sua redução compromete a sustentabilidade do meio ambiente, a disponibilidade de
recursos naturais e, assim, a própria vida na Terra. Sua conservação e uso sustentável,
ao contrário, resultam em incalculáveis benefícios à Humanidade.
Neste contexto, como abrigo da mais exuberante biodiversidade do planeta, o Brasil
reúne privilégios e enorme responsabilidade.
Mas o que é a Biodiversidade?
A biodiversidade é a exuberância da vida na Terra – num ciclo aparentemente
interminável de vida, morte e transformação.
A biodiversidade é você; a biodiversidade é o mundo; você é o mundo. Seu corpo
contém mais de 100 trilhões de células e está conectado ao planeta por um sistema
complexo, infinito e quase insondável: você compartilha átomos com tudo o que existe
no mundo ao seu redor.
Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com
você (ainda que menos de 2 milhões sejam conhecidas): a biodiversidade abrange toda
a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismos; as funções ecológicas
desempenhadas por esses organismos nos ecossistemas; as comunidades, habitats e
ecossistemas formados por eles. Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas
criam, coletivamente, as bases da vida na Terra: alimentos, água e oxigênio, além de
medicamentos, combustíveis e um clima estável, entre tantos outros benefícios.
O termo biodiversidade diz respeito, também, ao número de diferentes categorias
biológicas (riqueza) da Terra e à abundância relativa dessas categorias (equitabilidade),
incluindo variabilidade ao nível local (alfa diversidade), complementaridade biológica
entre habitats (beta diversidade) e variabilidade entre paisagens (gama diversidade).
Por tudo isso, o valor da biodiversidade é incalculável. Apenas quanto ao seu valor
econômico, por exemplo, os serviços ambientais que ela proporciona – enquanto base
da indústria de biotecnologia e de atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e
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florestais – são estimados em 33 trilhões de dólares anuais, representando quase o
dobro do PIB mundial.
Mas esta exuberante diversidade biológica global vem sendo dramaticamente afetada
pelas atividades humanas ao longo do tempo – e hoje a perda de biodiversidade é um
dos problemas mais contundentes a acometerem a Terra. A crescente taxa de extinção
de espécies – que se estima estar entre mil e 10 mil vezes maior que a natural –
demonstra que o mundo natural não pode mais suportar tamanha pressão.
Diante deste quadro, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que 2010 é o
Ano Internacional da Biodiversidade – convidando o mundo a celebrar a vida na Terra, a
refletir sobre o valor da biodiversidade e a agir para protegê-la. E a hora de agir é agora.
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AGROPECUÁRIA
A agropecuária e os problemas ambientais
Publicado por: Wagner de Cerqueira e Francisco em Geografia ambiental

A agropecuária é o conjunto das atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Apresenta
grande importância para a humanidade e para a economia, visto que sua produção é
destinada ao consumo humano e para a venda dos produtos obtidos. No entanto, vários
problemas ambientais estão sendo desencadeados em virtude da expansão da
agropecuária e da utilização de métodos para o cultivo e criação de animais.
O desmatamento é uma prática muito comum para a realização da agropecuária. A
retirada da cobertura vegetal provoca a redução da biodiversidade, extinção de
espécies animais e vegetais, desertificação, erosão, redução dos nutrientes do solo,
contribuem para o aquecimento global, entre outros danos.
As queimadas, método muito utilizado para a retirada da vegetação original, intensificam
a poluição atmosférica, além de reduzirem os nutrientes do solo, sendo necessário usar
uma quantidade maior de produtos químicos (fertilizantes), durante o cultivo de
determinados alimentos, fato que provoca a poluição do solo.
Outro agravante é a utilização de agrotóxicos (inseticidas e herbicidas), que
contaminam o solo, o lençol freático e os rios. Esses produtos, destinados à eliminação
de insetos nas plantações, infiltram-se no solo e atingem as águas subterrâneas. As
águas das chuvas, ao escoarem nessas plantações, podem transportar os agrotóxicos
para os rios, causando a contaminação da água.
Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outro problema
ambiental é a compactação do solo gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo
compactado dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo
gerar erosões. Esses animais, através da liberação de gás metano, também contribuem
para a intensificação do aquecimento global.
Portanto, diante da necessidade de produzir alimentos para atender a demanda global e
ao mesmo tempo preservar a natureza, é necessário que métodos sustentáveis sejam
implantados na agropecuária, de forma a reduzir os problemas ambientais provocados
por essa atividade. O pousio, por exemplo, é uma técnica que visa o “descanso” do solo
até que haja a recuperação da sua fertilidade.

Adaptado de: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-agropecuaria-os-problemasambientais.htm. Acesso em: 19.08.16.
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As consequências do desenvolvimento da agricultura para o
meio ambiente
Equipe eCycle | Fonte: Agência FAPESP

Modificado pela industrialização, o planeta vem sofrendo com grandes transformações
ambientais há algum tempo. As atividades agrícolas não conservacionistas, junto com a
revolução industrial são as principais responsáveis por tantos impactos causados na
natureza.
Segundo a Agência Fapesp, a ampliação das culturas de cana-de-açúcar, do milho, da
mamona, do girassol, da soja, do amendoim, associadas à substituição da floresta por
áreas de pastagem de gado, tem provocado diversos impactos à composição química e
à biodiversidade dos corpos d’água.
São práticas potencialmente devastadoras ao desgaste do solo, sem contar com os
inúmeros problemas ambientais relacionados. No caso da cana-de-açúcar, por exemplo,
o uso da vinhaça (subproduto do refino do álcool) como fertilizante pode ser desastroso.
A vinhaça é rica em nitrogênio, elemento químico, cujo efeito na forma de fertilizantes
pode ser grave ofensor ao equilíbrio do efeito estufa, assim como, em excesso, na água
de rios e lagos, pode favorecer o crescimento de algas e o consequente processo
conhecido como eutrofização, que provoca diminuição do oxigênio na água, a morte e
decomposição de muitos organismos, diminuindo a qualidade da água e, possivelmente,
uma considerável alteração do ecossistema.
Já a fuligem, produzida pela queima da cana-de-açúcar durante a colheita, contém um
tipo de carbono diferente, que pode ser assimilado em maior ou menor escala por
organismos presentes em um rio. Após o material ser depositado no solo ou em um
ecossistema aquático, a fuligem acidifica o solo e a água e isso também acarreta graves
consequências para os ecossistemas, assim como a questão da acidificação dos
oceanos provocada pelas emissões deliberadas de CO2 na atmosfera do planeta (veja
mais aqui).
Consequência
Como consequência, os produtos alimentícios estão sofrendo uma alta de preços e a
suspensão de novos investimentos em biocombustíveis já foi recomendada pela ONU,
pois além dos fatores até aqui comentados, sua produção requer grandes quantidades
de água, recurso cada vez mais escasso em razão da crescente depleção de lençois
freáticos, via consumo ou contaminação, reservas estas de difícil reconstituição. Para
produzir 1 litro de combustível feito da cana-de-açúcar, por exemplo, são necessários
1,4 mil litros de água.
Muito se fala sobre as áreas desmatadas pela agricultura, mas o que poucos sabem é
que a maioria das florestas derrubadas, como por exemplo, na Amazônia, sobretudo o
sul desta, que se inicia no território do Mato Grosso, não tem na agricultura o único
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algoz, mas sim a pecuária, que transforma milhares de quilômetros de mata em pastos
e, a seguir, em áreas degradadas.
Isso mostra que a pecuária, mesmo nos tempos atuais, ainda é extensiva e carece de
muita atenção, seja por parte dos consumidores (veja mais aqui) como em relação a
políticas públicas, a fim de que a atividade possa ser praticada de maneira responsável
em suas diversas perspectivas, dentre elas no adequado uso da terra.
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Adaptado de: http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/1435-as-consequencias-dodesenvolvimento-da-agricultura-para-o-meio-ambiente.html. Acesso em 19.08.16.

10 Práticas Sustentáveis
Fazendas apostam na agricultura de baixo carbono e provam que é possível produzir alimentos,
fibras e energia e obter lucro com pouco impacto ambiental
Revista Globo Rural

Produzir alimentos suficientes para uma população estimada em 9 bilhões de pessoas
em 2050 e, ao mesmo tempo, preservar a natureza é o grande desafio da agricultura
mundial deste século. Pelas estimativas da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO), o mundo terá de aumentar em 70% sua produção
agrícola nos próximos 40 anos, para evitar uma grave crise alimentar e a escalada da
fome. Na avaliação de representantes do agronegócio brasileiro, é importante que o
setor transforme as questões ambientais em uma agenda positiva em favor de uma
produção mais eficiente, de maior qualidade e capaz de limitar a expansão das
fronteiras agrícolas. Com os novos tempos, produtores brasileiros, que nas últimas
décadas investiram na formação de uma agricultura especializada, devem encarar como
oportunidades de negócios a recuperação de áreas de proteção ambiental e os
investimentos na diversificação de suas propriedades. Nas páginas seguintes, você vai
conhecer exemplos de fazendas que adotaram a agricultura verde e já estão colhendo
os benefícios dessa tecnologia.
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A transição para uma economia de baixo carbono é complexa e, por tal motivo, deve
fazer parte das ações tanto da iniciativa pública quanto da privada. O Brasil, que há
décadas assumiu a condição de celeiro do mundo, tem um papel importante nesse novo
cenário da agricultura mundial, que será pautado pelo aumento da demanda por
alimentos e pelas restrições ambientais à abertura de novas áreas agrícolas. Cabe ao

país a responsabilidade, atribuída até mesmo pela FAO, de aumentar em 40% sua safra
até 2050. E o Brasil reúne todas as condições para cumprir essa meta, dando as
respostas que o mundo espera de nós.
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A semente dessa nova revolução agrícola já foi semeada por aqui e alguns agricultores
saíram na frente implantando técnicas de cultivo e de criação produtivas e sustentáveis.
Mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido, que vai exigir dos produtores
muita garra e, principalmente, investimentos em tecnologia e inovação.
Transformação no Cerrado
Com a integração lavoura-pecuária-floresta e o plantio direto, fazenda melhora a
qualidade do solo, recupera seus pastos e se torna uma vitrine da agricultura verde.

Adaptado de: http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,ERT270205-18282,00.html.
Acesso em 22.08.16.

McDonald's inicia compra de carne de pecuária sustentável da
Amazônia
Da REUTERS | 17/08/2016 | 17h41

A Arcos Dorados, maior franqueadora da rede de fast food McDonald's no mundo,
anunciou nesta quarta-feira (17) o início de aquisição de carne produzida em áreas de
pecuária considerada como sustentável no bioma amazônico, revendo a política da
companhia que a impedia de ter fornecedores na região.
A companhia, que tem 884 lojas McDonald's no Brasil, informou que o projeto começa
com a aquisição, neste ano, de 250 toneladas de carne vinda de Alta Floresta, no norte
do Mato Grosso, onde 23 fazendas estão cadastradas no Programa Novo Campo.
O programa, implementado pela empresa Pecuária Sustentável da Amazônia (Pecsa),
tem parceria da JBS, maior processadora de carne do mundo e fornecedora das lojas
da Arcos Dorados no Brasil.
A companhia compra, por ano, 30 mil toneladas de carne bovina no Brasil, disse o
diretor de sustentabilidade da Arcos Dorados, Leonardo Lima. Segundo ele, a intenção
é elevar o volume de compras de áreas que praticam pecuária sustentável no Brasil,
atingindo 100% nos próximos anos.
"No próximo ano, o número de 250 (toneladas) vai ser maior. Queremos evitar pressões
aos fornecedores. Mas, claramente, vai ser disponibilizado mais carne de pecuária
sustentável", afirmou.
Segundo Lima, o Brasil é o segundo país na rede global do McDonald's, depois do
Canadá, a implementar o plano de compra de carne de pecuária sustentável.
Ele comentou que a aquisição das 250 toneladas não implica em custos maiores à
Arcos Dorados e que os investimentos dos pecuaristas, envolvidos no projeto, vão se
pagar com o aumento da produtividade e eficiência na gestão de suas propriedades.
"Ao desenvolver a pecuária, garantimos que a atividade não tenha necessidade de
nenhum novo desmatamento. A área que já foi desmatada no passado é mais do que
suficiente para a produção das próximas décadas", disse Lima, ao comentar sobre a
revisão da política da empresa de não comprar de áreas do bioma amazônico.
"A forma de evitar que a pecuária invada mais áreas e cause mais desmatamentos é
pela tecnificação: Produzir mais com menos", acrescentou.
Porém a empresa ainda está trabalhando como fazer a mensagem chegar ao
consumidor, já que a carne comprada do projeto, por exemplo, não vai ser diferenciada
nas embalagens dos produtos do McDonald's no país.
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"Não estamos fazendo segregação. O volume ainda é pequeno, mas o fato de que essa
carne é sustentável, não significa que a outra não seja. Estamos avaliando como
comunicar isso da melhor forma aos consumidores", disse Lima.
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Adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1804041-mcdonalds-inicia-comprade-carne-de-pecuaria-sustentavel-da-amazonia.shtml. Acesso em: 22.08.16.

GERAÇÃO DE ENERGIA
Fontes de Energia do Brasil
Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena em Geografia humana do Brasil

As fontes de energia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um
país. Além disso, a qualidade e nível de capacidade das fontes de energia de um
determinado local são indicativos para apontar o grau de desenvolvimento da região.
Países com maiores rendas, geralmente, dispõem de maior poder de consumo
energético.
No Brasil, não é diferente: à medida que o país foi se modernizando, o setor energético
brasileiro foi se desenvolvendo. As principais fontes de energia do Brasil, atualmente,
são: energia hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, além de
algumas outras utilizadas em menor escala, como gás natural e a energia nuclear.
O petróleo é utilizado para a geração de energia para veículos motores, através da
produção de gasolina, óleo diesel, querosene. Além disso, também é responsável pelo
abastecimento de usinas termoelétricas. É a principal fonte de energia brasileira.
As principais bacias petrolíferas são: Bacia de Campos, a maior do Brasil; bacia de
Santos, Bacia do Espírito Santo e Bacia do Recôncavo Baiano.
Há alguns anos, o país importava cerca de 60% do petróleo consumido internamente.
Entretanto, atualmente, o país é quase completamente abastecido pela produção
interna. Além disso, recentemente, foram descobertas grandes reservas de petróleo na
camada do pré-sal no fundo oceânico do litoral de Santos (SP) e do Espírito Santo.
A energia hidroelétrica é a principal fonte de energia utilizada para produzir
eletricidade no país. Atualmente, 90% da energia elétrica consumida no país advêm de
usinas hidrelétricas. Apesar disso, o país só utiliza 25% do seu potencial hidráulico.
Além do mais, o Brasil ainda importa parte da energia hidroelétrica, uma porção dessas
importações é referente à propriedade paraguaia da Usina Binacional de Itaipu, outra
parte se refere à compra de eletricidade produzida pelas usinas de Garabi e Yaciretá,
na Argentina.
Metade da produção da Usina de Itaipu pertence ao Paraguai em virtude do fato de ela
se encontrar na divisa com o Brasil.
Segue, abaixo, a lista das principais hidrelétricas do país:
1. Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná - Capacidade: 14.000 MW;
2. Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Rio Tocantins - Capacidade: 8.370 MW;
3. Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, no Rio Paraná - Capacidade: 3.444 MW;
4. Usina Hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco - Capacidade: 3.162 MW;
5. Usina Hidrelétrica de Foz Do Areia, no Rio Iguaçu - Capacidade: 2.511 MW;
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6. Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco - Capacidade: 2.462 MW;
7. Usina Hidrelétrica de Itumbiara, no Rio Paranaíba - Capacidade: 2.082 MW;
8. Usina Hidrelétrica de Teles Pires, no Rio Teles Pires - Capacidade: 1.820 MW;
9. Usina Hidrelétrica de São Simão, no Rio Paranaíba - Capacidade: 1.710 MW;
10. Usina Hidrelétrica de Jupiá, no Rio Paraná - Capacidade: 1.551 MW.
A produção de carvão mineral é destinada para a geração de energia termelétrica e
como matéria-prima principal para as indústrias siderúrgicas. Sua produção no Brasil
está concentrada nos Estados de Santa Catarina, no vale do Tubarão e no Rio Grande
do Sul, no vale do Rio Jacuí.
Apesar da existência dessas reservas, o carvão mineral brasileiro não é de boa
qualidade, o que faz com que o país importe cerca de 60% do que consome, uma vez
que os fornos das siderúrgicas e hidrelétricas necessitam de carvões minerais de alta
qualidade e que produzam poucas cinzas.
Os biocombustíveis são fontes de energia recentemente implantadas no país,
caracterizados por serem do tipo renovável. São originados de produtos vegetais (como
a mamona, a cana-de-açúcar, entre outros).
Seu uso é amplamente defendido, pois se trata de uma energia mais limpa e que,
portanto, acarreta menos danos para o meio ambiente. Por outro lado, os críticos
apontam que muitas áreas naturais são devastadas para o cultivo das matérias-primas
necessárias para essa fonte de energia. Os biocombustíveis mais utilizados no país
são: o Etanol (álcool), o Biogás e o Biodiesel.
O gás natural geralmente é produzido de forma conjunta ao petróleo e é responsável
por quase 10% do consumo nacional de energia. Seu uso predominante é na produção
de gás de cozinha, no abastecimento de indústrias e usinas termoelétricas e na
produção de combustíveis automotores.
A energia nuclear também é um recurso energético utilizado no país. O seu uso foi
idealizado no início da década de 1960 e implantado a partir de 1969, com a criação do
Programa Nuclear Brasileiro, sob a argumentação de que a energia hidroelétrica, por si
só, não seria suficiente para conduzir a matriz energética do Brasil. Tal argumento se
mostrou falso, primeiramente pela descoberta da real capacidade hidráulica do país (a
terceira maior do mundo) e, em segundo lugar, pela descoberta posterior de novas
formas de produção de energia, como os biocombustíveis.
Em 1981, foi inaugurada a primeira Usina Nuclear brasileira localizada na cidade de
Angra dos Reis e, por isso, denominada de Angra I. Porém, por problemas técnicos, ela
foi desativada e, atualmente, não se encontra em operação.
Posteriormente, em um acordo com a Alemanha, foram iniciados os projetos de Angra II
e III, que deveriam entrar em funcionamento na década de 1980. Entretanto, a usina de
Angra II começou a operar em 2000 e Angra III até hoje não foi concluída.
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Além dos altos gastos e do baixo nível produtivo (apenas 3% da produção nacional de
eletricidade), as usinas nucleares de Angra são duramente criticadas por grupos
ambientais, em razão dos altos riscos em casos de acidentes ou vazamentos e pelo não
estabelecimento de um local fixo para a destinação dos resíduos radioativos gerados
pela usina.
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Adaptado de: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fontes-energia-brasil.htm. Acesso
em 22.08.16.

Energia Suja
O que é (conceito)
Energia suja é aquela que provoca danos ao meio ambiente ou à saúde dos seres
humanos, quando são utilizadas. Tem esse nome, pois seu uso geralmente gera
poluição do ar.
Essas fontes sujas de energia são usadas, principalmente, para a geração de energia
elétrica (caso das usinas termelétricas que usam carvão mineral) ou em meios de
transportes (caso da gasolina e diesel).
Exemplos de energia suja
- Petróleo (gasolina, diesel e querosene de aviação)
- Carvão mineral
- Carvão vegetal (lenha)
- Energia Nuclear - principalmente devido lixo atômico gerado no processo.
- Gás natural - além de ser uma fonte não renovável, seu uso também gera poluição do
ar.
Desvantagens do uso das fontes de energia suja
- Geralmente não são renováveis, ou seja, são fontes esgotáveis.
- Causam poluição ambiental, principalmente do ar, gerando problemas de saúde nas
pessoas. Os habitantes de grandes centros urbanos são os que mais sofrem estas
consequências.
- São os principais causadores do aquecimento global do planeta e das mudanças
climáticas.
- São mais caras, como ocorre com as usinas termelétricas que possuem custos de
operação mais elevados do que as hidrelétricas.
Uso de energia suja no Brasil
Embora o Brasil tenha grande potencial hidroelétrico, a energia suja ainda é muito
usada por aqui. Isso ocorre, pois a geração de energia das hidrelétricas não é suficiente
para atender a demanda do mercado, principalmente nos horários de pico de consumo
(entre 18h e 20h) e no verão. Mais caras e poluentes, as usinas termelétricas, que usam
carvão mineral como fonte de energia, costumam ser acionadas nesses momentos.
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Essas usinas poluidoras também são muito utilizadas em situações de crise hídrica,
quando os reservatórios de água das usinas hidrelétricas baixam muito. Essa situação
ocorreu recentemente (verão de 2013-2014), quando o nível de chuvas ficou muito
abaixo do normal.
Vale lembrar, também, que nosso país ainda é muito dependente dos combustíveis
fósseis (gasolina e diesel principalmente). Embora tenhamos boa produção de etanol,
grande parte da frota de veículos do país ainda utiliza gasolina e diesel como fontes de
energia.
Soluções e alternativas: a energia limpa
O ideal é que os governos, empresas e pessoas possam substituir o uso das fontes
sujas pelas fontes limpas e renováveis de energia. Energias eólica e solar são boas
alternativas para residências e empresas diminuírem o uso de fontes sujas de energia.
O uso do etanol no lugar da gasolina também é uma boa saída para diminuir o uso da
poluidora gasolina. Quando possível, os países também devem utilizar ao máximo seus
recursos hídricos (sem provocar danos ambientais) para gerar energia elétrica,
substituindo a queima de carvão mineral usada nas termelétricas.
Diminuir o consumo de energia suja também é uma boa medida ambiental. Usar
bicicletas, veículos elétricos, caminhadas ou transportes públicos são medidas simples
e importantes para reduzir a poluição do ar gerada pela queima de combustíveis
fósseis.

Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/energia/energia_suja.htm. Acesso em 22.08.16.
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GEOPOLÍTICA
Os focos geopolíticos mais sensíveis de 2016
A geopolítica pode ser considerada uma ciência intimamente relacionada com o saber
estratégico, ou seja, quando um Estado-nação se propõe a conhecer um determinado território
que considera fundamental para a afirmação dos seus interesses soberanos.

Normalmente, geopolítica é uma palavra associada aos assuntos que envolvem
relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países,
culturas ou disputas territoriais. É muito comum as pessoas entenderem geopolítica com
uma síntese dos acontecimentos atuais de nossa sociedade. Essas definições estão
muito vinculadas aos meios de comunicação, mas o conceito de geopolítica e a sua
distinção em relação à geografia política ainda é motivo de debates entre cientistas
sociais de diversas áreas de conhecimento.
Apresentamos os pontos de tensão da política internacional que representam um maior risco
para os mercados.
30 de Novembro de 2015

O abate de um avião russo por parte da Turquia mostrou por que é que a geopolítica
importa para os mercados financeiros. Os mercados globais caíram na terça-feira
passada devido a receios de que o incidente inflamasse ainda mais as tensões entre
Moscou e o Ocidente. A Turquia é um membro da NATO, o que significa que os EUA
terão de defende-la de qualquer potencial resposta militar por parte da Rússia. Poucos
esperam que o incidente cause uma guerra, mas o simples facto de que um país da
NATO abateu um avião russo, colocou os investidores de sobreaviso.
Aqui está um sumário de outros pontos sensíveis da geopolítica mundial que têm
potencial para provocar sérios danos à economia mundial e ao mercado de ações dos
EUA em 2016.
Terrorismo
O Estado Islâmico aparenta colocar o risco geopolítico mais assustador de todo o
mundo no presente momento. Os ataques a Paris, em que 130 pessoas foram mortas
através de atos coordenados de violência, através da cidade, mostraram que o grupo
terrorista constitui uma ameaça mais avançada do que o que anteriormente se pensava.
Os mercados dos EUA, contudo, reagiram bem na semana passada apesar da trágica
perda de vidas. O S&P 500 subiu mais do que 3,3% durante a semana.
“O terrorismo é algo que, infelizmente, os mercados não encaram como um
desenvolvimento permanente. É horrível e chocante, mas os mercados encaram-no
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como um acontecimento pontual,” diz Ed Yardeni, presidente da consultoria de
investimento Yardeni Research.
Mesmo assim, os mercados estariam sob grande pressão, caso ocorressem ataques
em mais de uma cidade, que ameaçariam a economia e o comércio global. O recente
caso do “congelamento” de Bruxelas devido a um ataque terrorista iminente demonstra
esse risco.
O Estado Islâmico ameaçou ataques aos EUA e outros grupos terroristas, como a Al
Qaeda e o Boko Haram, também pretendem atingir interesses ocidentais.
Rússia
Ultimamente tem parecido que a Guerra Fria nunca chegou a terminar. O presidente
russo Vladimir Putin continua a confrontar o ocidente em múltiplas frentes, da Ucrânia à
Síria, passando pela cibersegurança. Os EUA e os seus aliados têm respondido com
sanções duras que exacerbaram o impacto da queda dos preços do petróleo na
economia russa, que está agora em profunda recessão, contraindo em três trimestres
consecutivos.
Além disso, a intervenção russa na guerra civil síria só complicou as tensões com o
ocidente. Esse ponto é bem ilustrado pelo abate de um avião russo por parte da
Turquia.
“A Rússia será o preeminente desafio geopolítico para os EUA e o ocidente. Será difícil
conter as suas ambições,” diz o analista militar da CNN, Cedric Leighton, um antigo
agente de informações da força aérea dos EUA.
China
As tensões têm subido em relação às reivindicações territoriais chinesas no Mar do Sul
da China. A disputa coloca a China contra as Filipinas, Taiwan, Vietnam e outros países
vizinhos que reivindicam a posse de ilhas chave e da área circundante. Os países
menores receiam perder acesso a uma rota logística importante e a áreas de pesca,
assim como também receiam que a China militarize a região.
A China fez aumentar as tensões, no ano passado, ao lançar operações massivas de
dragagem de modo a tornar recifes em ilhas artificiais que considera serem seu
território.
Em outubro, um navio da marinha dos EUA furou a barreira de 12 milhas ao redor das
ilhas pela primeira vez, fazendo com que Pequim considerasse a operação dos EUA
“uma provocação muito séria”.
O incidente revela como as relações entre os EUA e a China são delicadas em muitas
áreas, incluindo o comércio e a cibersegurança. Os dois países estão também em
constante batalha pela influência sobre outros países, da Ásia à América Latina.
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Depois de anos de crescimento explosivo, a economia chinesa está a desacelerar. Esse
abrandamento ameaça a economia global, tal como é evidenciado pelo susto que
assolou os mercados de todo o mundo no verão passado.
A Síria e o Médio Oriente
A Síria é o epicentro do caos que está a varrer o Médio Oriente e a enviar ondas de
choque para o resto do planeta. A guerra civil que assola o país dura já perto de cinco
anos, causando centenas de milhares de mortos, criando milhões de refugiados e
impulsionando a ascensão do Estado Islâmico.
Um acordo compreensivo, que permita por fim à guerra civil, tem iludido os EUA e
Leighton afirma acreditar ser “altamente improvável” que tal acordo seja conseguido em
breve. Agora a Europa está a lutar para descobrir o que fazer com o fluxo de refugiados
sírios, especialmente na sequência dos ataques terroristas de Paris.
Cibersegurança
Os ataques informáticos constituem uma ameaça particularmente vexante. Os ataques
informáticos têm movido para algo além de simples atividades ilegais, tais como roubar
números de cartões de crédito, para ações criminais mais sofisticadas.
Hackers, politicamente motivados, atacam, atualmente, redes de todas as entidades, do
governo dos EUA a Wall Street, e até mesmo o Estado Islâmico. E hackers financiados
pela Rússia, China e outros países estão também a conduzir espionagem econômica
com o objetivo de roubar segredos comerciais valiosos e outra tecnologia militar
sensível.
Terroristas, como o Estado Islâmico, usam a internet para propaganda e comunicações,
mas a situação pode ficar ainda mais perigosa.
“Há o potencial de que os terroristas se tornem mais sofisticados nesta área e usem a
internet para propósitos destrutivos,” disse Michael Moran, diretor de análise de risco
global na empresa de consultoria Control Risks.
Os riscos inesperados
Os maiores riscos para os mercados globais são aqueles mais inesperados. Tal poderia
ser uma confrontação entre dois países como o Paquistão e a Índia, que não estão
atualmente em guerra, mas que têm um historial de conflituosidade.
A Coreia do Norte também é sempre uma incógnita. Especialmente tendo em conta o
quão pouco se sabe acerca da saúde e do poder de Kim Jon-un, o líder solitário do
empobrecido país.
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Leighton disse que os investidores deveriam também ter um olhar cuidadoso sobre a
África. Empresas americanas como a Starbucks estão a começar a ganhar mercado no
continente, mas o grupo terrorista Boko Haram permanece uma ameaça persistente e a
corrupção é um problema constante. A China está também a competir para aceder aos
vastos recursos naturais do continente.
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ACIDENTE EM MARIANA
Mariana: os dramas e as culpas pela tragédia
Um dos maiores desastres ambientais do país faz um povoado desaparecer, arrasa um rio e
mostra que o Brasil precisa punir com mais rigor
HUDSON CORRÊA, SAMANTHA LIMA E RAPHAEL GOMIDE
20/11/2015 - 10h20 - Atualizado 16/12/2015 20h07

O agricultor José Patrocínio de Oliveira, o Zezinho, de 86 anos, teve apenas cinco
minutos para decidir. Por volta das 18 horas do dia 5, um grupo de policiais chegou de
moto a Paracatu de Baixo (Minas Gerais), gritando para os moradores deixarem as
casas rapidamente. Zezinho pegou apenas os documentos e subiu à parte alta do local
com os filhos. Na quinta-feira, dia 12, uma semana após o rompimento das barragens,
Zezinho sentou-se em um tronco de árvore na parte alta de Paracatu. Poucos metros à
frente via casas soterradas na lama. Na sua, ficaram suas economias – R$ 3 mil –
dentro de um guarda-roupa e seus bens mais preciosos: os instrumentos musicais e as
fantasias da Folia de Reis, que realiza há 50 anos em Paracatu, onde nasceu e teve 24
filhos. “O que vou fazer? Perdi tudo”, diz. Elias, um de seus filhos, circula entre as
ruínas inventariando as perdas. Sua moto está dentro de um bloco de barro, ao lado de
um galinheiro. “Tem 50 galinhas enterradas aí dentro”, diz. “Suspeito que pode haver
gente morta também. Tenho sentido um cheiro diferente.”
Zezinho pode dizer que teve sorte. Poderia ter sido um dos engolidos por cerca de 62
milhões de toneladas de lama, rejeito da exploração de minério de ferro, que vazaram
após o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, mantidas pela mineradora
Samarco, uma sociedade entre a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. As
toneladas de lama tomaram Bento Rodrigues de assalto, caíram no Rio Doce e vão
chegar ao mar, no litoral do Espírito Santo, a mais de 100 quilômetros de distância.
Bento Rodrigues se transformou em ruínas. Até o final da semana passada, dez mortos
haviam sido encontrados, 18 pessoas estavam desaparecidas e 612 (inclusive Zezinho)
desabrigadas. Ainda é cedo para dizer se algum dia será possível recuperar o solo de
Bento Rodrigues. A água do Rio Doce, que abastece mais de 500 mil pessoas, está
ameaçada. Trata-se de um dos maiores desastres ambientais do país. O desastre é
resultado de uma combinação de negligência e descaso, que torna tais tragédias
tristemente comuns no país.
O acidente poderia ter sido evitado?
Sim. Há no país 401 barragens de rejeito enquadradas na Política Nacional de
Segurança de Barragens, 317 delas em Minas Gerais. A Comissão de Segurança de
Barragens classificava a do Fundão como de “baixo risco” de rompimento, mas de
“dano potencial alto”. A classificação considera o risco estrutural, a documentação, o
volume de rejeitos acumulados, se há habitações próximas e infraestrutura voltada para
onde correm as águas do rio. Grandes barragens, como a do Fundão, da Samarco,
devem ser monitoradas em tempo integral. Barragens devem ter sensores para
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identificar pressões ou deformações. Inspeções visuais devem ser feitas para identificar
trincas, infiltrações e crescimento de vegetação. A Samarco não informa se fazia
monitoramento nem se percebeu sinais de falha da barragem.
Autor de uma dissertação de mestrado para a qual analisou 125 barragens em Minas
Gerais, o professor de engenharia Anderson Pires Duarte afirma ser impossível a
Samarco não saber o que estava prestes a acontecer. “Uma barragem não se rompe de
um dia para o outro. Dá avisos, sinais. A questão é se havia monitoramento para captar
esses sinais”, afirma. “É como uma pessoa que adoece: percebem-se os sintomas. Não
sei por que rompeu, mas garanto que a Samarco tem esse monitoramento.”
A Samarco teve culpa?
Barragens como as da Samarco são construídas aproveitando-se o vale e as
montanhas que o formam como paredes. A frente é fechada com o próprio rejeito mais
sólido e granulado, que retém a parte mais líquida e fina. Desde maio, duas empresas
faziam para a Samarco obras de elevação da altura da barragem, chamada de
alteamento. “Isso evidentemente tornou o rompimento da barragem mais provável”, diz
Sandra Cureau. “Uma obra de alteamento não é um puxadinho. É uma obra complexa,
precisa de uma análise rigorosa”, afirma Geraldo de Abreu, da Secretaria do Meio
Ambiente de Minas Gerais. A Samarco fazia também uma obra para fundir a barragem
do Fundão à de Germano, muito maior.
Em 2013, quando a Samarco pediu novo licenciamento para a barragem do Fundão, um
laudo técnico do Instituto Prístino, encomendado pelo Ministério Público de Minas
Gerais, apontou um risco de “colapso da estrutura”. O licenciamento foi concedido pela
Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Em 2014, a Samarco aumentou a
produção na unidade de Mariana em 33%. A Samarco será responsabilizada, mesmo
que o acidente tenha causas naturais, segundo o promotor Carlos Eduardo Ferreira
Pinto, do Ministério Público de Minas Gerais. “A Samarco será obrigada, legalmente, a
reparar todos os danos e a compensar os estragos irreversíveis ao patrimônio cultural e
ao meio ambiente.” Nos últimos 14 anos, quatro barragens romperam-se em Minas
Gerais.
A Samarco cumpriu as regras de segurança?
A investigação do Ministério Público vai determinar como foram os procedimentos da
Samarco. A lei de segurança para as barragens determina que a empresa tenha um
plano de ação emergencial para lidar com desastres. Parte desse planejamento
consiste numa “estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades
afetadas”. Depois da ruptura das barragens em Bento Rodrigues, a Samarco afirma ter
feito o aviso por telefone. “Não houve sirene, houve contato via telefone com a Defesa
Civil, prefeitura e alguns moradores”, afirmou o engenheiro Germano Lopes, gerentegeral de projetos da Samarco, sem especificar o número de moradores comunicados.
Todas as testemunhas ouvidas pelo Ministério Público negam ter havido comunicação.
Na tarde da quarta-feira, dia 11, funcionários de uma empresa de telefonia contaram à
ÉPOCA ter instalado sirenes na área afetada naquela tarde, seis dias após o acidente.
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O sistema permitiria à Samarco alertar a população em caso de risco. ÉPOCA foi ao
local onde foi colocada uma antena, que emitirá sinais para disparar as sirenes, mas
uma caminhonete da Samarco bloqueava a entrada. “Se houvesse um bom plano para
evacuar a área, não haveria tantos desaparecidos”, afirma Jefferson Oliveira, professor
de engenharia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).
A lei brasileira sobre barragens é boa?
Especialistas afirmam que a legislação brasileira está dentro dos padrões
internacionais, mas é muito recente e não foi regulamentada. A lei não exige, por
exemplo, o uso de mecanismos modernos de aviso, como sirenes e envio de
mensagens pelo telefone celular para avisar em casos de acidente, comuns em países
como o Canadá. O papel da regulamentação seria justamente determinar detalhes
como esse. Monica Zuffo, doutora em segurança de barragens pela Universidade de
Campinas (Unicamp), diz que a lei não é falha, ao definir o que deve ser feito, mas sim
em especificar quem deve fiscalizar. “Não há interesse em atribuir responsabilidades
claras”, diz. O texto não regulamenta que órgão é responsável por fiscalizar o quê; nem
define uma instância máxima de fiscalização federal. “Fica subentendido que os
incidentes com barragens no Brasil são ‘culpa da ira divina’, pelo excesso de chuva, por
exemplo”, diz Monica.
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Falta fiscalização de barragens no Brasil?
Sim. Fazia três anos que um técnico do governo federal não comparecia a Bento
Rodrigues para vistoriar as barragens que se romperam. A última vez que um fiscal do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) visitou a área atingida foi em
2012. Depois disso, as barragens já passaram por reformas significativas, como o
alteamento, sem nunca terem sido monitoradas. A fiscalização é falha por falta de
organização e recursos. Quatro órgãos, subordinados a ministérios diferentes,
fiscalizam todo tipo de barragem no Brasil. As mais de 660 barragens de minério, como
as da Samarco, ficam sob a guarida do DNPM. Contudo, o DNPM não exige que as
empresas emitam relatórios anuais sobre a segurança de suas barragens. O DNPM tem
220 fiscais para cuidar de 27.293 empreendimentos.
Na semana passada, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, admitiu que o
DNPM gastou, neste ano, apenas 13% do orçamento destinado à fiscalização. “Como
as punições em caso de acidente demoram a ser aplicadas, já que as empresas
recorrem das decisões, não há um efeito pedagógico”, afirma o procurador da República
Eduardo Santos de Oliveira, responsável pelo caso de Cataguases, de 2003,
vazamento de barragem que contaminou a água de 600 mil pessoas, ainda sem
punição dos responsáveis. Há também falta de estrutura estadual. No caso de Minas
Gerais, há oito fiscais para fiscalizar 735 barragens. “Os técnicos avaliam dentro de sua
sala de trabalho”, afirma o advogado Maurício Guetta, do Instituto Socioambiental (ISA).
As leis lá fora são mais duras que a brasileira?
Quando comparada com a de outros países, a legislação brasileira é falha no aspecto
de atribuição de responsabilidades. Nos Estados Unidos, a Federal Emergency
Management Agency (Fema) é, claramente, o órgão máximo de fiscalização. No
Canadá, essa figura não existe, mas as províncias monitoram as barragens com
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extrema seriedade. Desde 1995, existe um Guia de Segurança em Barragens, que
descreve tudo o que deve ser feito. No Brasil, muitos Estados nem sequer aprovaram
legislação sobre o tema. “Esse é o paradoxo brasileiro: nossa legislação sobre águas é
das mais exigentes do mundo. Mas a aplicação das leis não é”, diz Monica Zuffo, da
Unicamp.
Nos Estados Unidos, os governos estaduais são responsáveis por regular 95% das
barragens do país, mas cabe à Fema liderar a fiscalização, através do Programa
Nacional de Segurança em Barragens. A tarefa da Fema é garantir que os Estados
tenham condições, recursos e treinamento no monitoramento de acidentes com
barragens e que cada Estado siga rigorosamente as diretrizes definidas no programa
nacional. Isso inclui compilar em um banco de dados na Universidade Stanford, na
Califórnia, todos os relatos de incidentes nas quase 80 mil barragens do país. A
Austrália começou a regular a segurança em suas barragens em 1978. Em 2000, o
governo aprovou um código que prevê que toda barragem tenha um relatório anual de
segurança e um programa de fiscalização elaborado por um engenheiro de segurança.
O Reino Unido começou ainda mais cedo a regular suas barragens: o primeiro conjunto
de leis é de 1930. Esse decreto foi aperfeiçoado em 1975 e está vigente até hoje. A lei
obriga que dois técnicos nomeados pelo governo façam a medição diária do nível dos
reservatórios e produzam um relatório anual.
As empresas multinacionais que atuam no Brasil seguem os mesmos
procedimentos de segurança que adotam no exterior?
Não. As empresas seguem as leis locais, de acordo com seu rigor. Além do Brasil, a
BHP explora minério de ferro na Austrália. Lá, em 2012, o departamento público de
Meio Ambiente australiano obrigou a BHP a fazer uma avaliação ambiental detalhada
da região onde atuaria e de áreas próximas. Teve de divulgar seu relatório para o
público, com um texto simples e claro, e com as fontes de informação, de forma que
pudessem ser checadas. Esse tipo de acompanhamento pode até ser sugerido pela lei,
mas não é prática no Brasil. A Vale não informou se adota os mesmos padrões em
todas as suas operações e disse cumprir as legislações específicas de cada país onde
atua.
Quais as consequências ambientais do acidente?
A lama que vazou da barragem em Mariana contém elementos considerados pouco
tóxicos. Mesmo assim, o distrito de Bento Rodrigues pode nunca mais ser recuperado,
pois a lama secará, impermeabilizará o solo e impedirá a vegetação de ressurgir.
Embora não contamine o solo, o material pode assorear rios, nascentes e margens. “Os
rejeitos podem alterar o hábitat aquático e as terras aráveis”, afirmou o consultor
americano David Chambers. O assoreamento muda a profundidade e a largura dos rios,
afetando a reprodução e a alimentação dos peixes. “Se não limpar, não tem material
orgânico nenhum para plantas. Nada se desenvolve por dezenas de anos. Se deixar por
conta da natureza, essa área toda vai ser estéril”, diz o professor Maurício Ehrlich, do
Coppe, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O abastecimento de
água nas cidades do Vale do Rio Doce será um problema por enquanto. Especialistas
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ainda não sabem dizer se o impacto no rio será permanente. Na quinta-feira, dia 12, o
Ministério Público Federal e o MP do Espírito Santo, junto a entidades ambientais e a
uma associação de pescadores, iniciaram a Operação Arca de Noé para retirar
espécies de peixes do Rio Doce antes da chegada da lama. Os peixes irão para duas
lagoas.
Quais punições poderão ser aplicadas aos responsáveis pelo acidente?
Na semana passada, o Ibama aplicou duas multas à Samarco, que somam R$ 250
milhões – uma pelo despejo de dejetos no rio e outra por danos à biodiversidade. A
Samarco foi autuada por cinco crimes ambientais. O Ministério Público deverá propor
uma ação civil pública exigindo pagamento de indenização. O Deutsche Bank calculou
em US$ 1 bilhão os custos para eliminar o passivo ambiental causado pela tragédia. De
acordo com a subprocuradora-geral da República, Sandra Cureau, as pessoas físicas
responsáveis podem ser punidas com multas ou com até quatro anos de cadeia. “Me
parece impossível que a empresa e seus responsáveis não venham a ser condenados
pela prática do crime, pelo menos na modalidade culposa”, afirma.
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Desastre em Mariana é o maior acidente mundial com barragens
15 JAN 2016 | 11h59

O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco em novembro de 2015 - que
destruiu o distrito mineiro de Bento Rodrigues - é o maior desastre do gênero da história
mundial nos últimos 100 anos. Se for considerado o volume de rejeitos despejados - 50
a 60 milhões de metros cúbicos (m³) - o acidente em Mariana (MG) equivale,
praticamente, à soma dos outros dois maiores acontecimentos do tipo já registrados no
mundo - ambos nas Filipinas, um em 1982, com 28 milhões de m³; e outro em 1992,
com 32,2 milhões de m³ de lama. Os dados estão presentes em estudo da Bowker
Associates - consultoria de gestão de riscos relativos à construção pesada, nos Estados
Unidos - em parceria com o geofisico David Chambers.
Apenas cinco acidentes com barragens de rejeitos excederam 10 milhões de m³ de
lançamentos, até hoje, em todo o mundo.
Mas não é apenas nessa métrica (volume de rejeitos) que a tragédia mineira sai
negativamente na frente. Em termos de distância percorrida pelos rejeitos de
mineração, a lama vazada da Samarco quebra outro recorde. São 600 quilômetros (km)
de trajeto seguidos pelo material, até o momento. No histórico deste tipo de acidente,
em segundo lugar, aparece um registro ocorrido na Bolívia, em 1996, com metade da
distância do trajeto da lama, 300 quilômetros.
O ineditismo numérico continua em um terceiro quesito: o custo. O investimento
necessário para reposição das perdas ocasionadas pelo desastre, no caso brasileiro,
está orçado pela consultoria norte-americana em US$ 5,2 bilhões até o momento. O
maior valor contabilizado com a mesma finalidade, após os anos 1990, foi de um
acidente com perdas próximas a R$ 1 bilhão, na China. "Essas avaliações não levam
em consideração a 'limpeza' das áreas afetadas, nem a 'correção' de danos diversos,
para os quais os reparos podem não ser economicamente viáveis ou tecnicamente
realizáveis", acrescenta o estudo da consultoria norte-americana.
"Embora os números exatos permaneçam um pouco distorcidos, a diferença de
magnitude em relação a catástrofes passadas torna inequivocamente claro que o caso
da Samarco é o pior registrado na história sobre essas três medidas de gravidade",
pontua Lindsay Newland Bowker, coordenadora da Bowker Associates. O estudo
registra, de 1915 a 2015, um total de 129 eventos com barragens - de 269 conhecidos e projeta, em média, um acidente grave por ano no período de uma década.
Até 2015, foram registrados 70 eventos "muito graves" com barragens em todo o
mundo. A classificação leva em conta o fato de esses acidentes terem ocasionado o
vazamento de, no mínimo, 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos, cada. De acordo com
a pesquisa, enquanto na década que se encerra em 1965 havia sido contabilizado 6
milhões de m³ vazados em desabamentos de barragens, na década que termina em
2015, esse número saltou para 107 milhões de m³.
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O estudo prevê que a década que se encerrará em 2025 registre 123 milhões de m³ de
vazamentos de barragens de rejeitos. Em termos de quilometragem, também é
registrada a tendência de crescimento. Na primeira década pesquisada, eram 126,7
quilômetros tomados por lama de rejeitos. Na última década, foram 722,2 quilômetros
totais, já incluindo a falha da Samarco. A expectativa para os dez anos que se encerram
em 2025 é de 723,5 km.
"Todas as catástrofes na mineração são ocasionadas por erro humano e falhas ao não
se seguir as melhores práticas estabelecidas, o melhor conhecimento, a melhor
ciência", pondera Lindsay.
A consultora complementa que os acidentes são, também, "falhas dos parceiros
públicos". Uma das preocupações é que o Brasil permite a utilização de barragens à
montante, o método menos estável de construção, com barragens grandes. Trata-se de
um desvio aos conhecimentos e práticas globalmente aceitas", explica. "No caso
específico da Samarco, essa instabilidade inerente foi exacerbada por uma taxa de
deposição de rejeitos e uma taxa de aumento na barragem muito superiores aos
melhores padrões globais", complementa Lindsay.
O estudo lembra, ainda, outro acidente ocorrido com barragens no Brasil, em setembro
de 2014, em Itabirito, também no estado de Minas Gerais. A Herculano Mineração é a
responsável pela obra. Na ocasião, dois trabalhadores morreram e um desapareceu.
"As falhas da Samarco e da Herculano são apenas os dois exemplos mais recentes de
um Estado que tem falhado na política nacional de mineração. Nenhuma ação foi
tomada pelo governo em nível estadual ou federal para identificar quais foram os
problemas e evitar a sua manifestação com novas falhas repentinas", conclui Lindsay.
Esta semana, o subsecretário de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio
Ambiente de Minas Gerais, Geraldo Vítor de Abreu, em depoimento à comissão da
Assembleia Legislativa do Estado que investiga o desastre da barragem de Mariana,
afirmou que Minas Gerais quer proibir o sistema de alteamento de barragens à
montante na unidade da Federação. Procurada pelo Portal EBC, a empresa Samarco
não se manifestou, até o momento, sobre os dados apresentados pelo estudo da
Bowker Associates.

Adaptado
de:
https://noticias.terra.com.br/brasil/desastre-em-mariana-e-o-maior-acidentemundial-com-barragens-em-100-anos,874a54e18a812fb7cab2d7532e9c4b72ndnwm3fp.html.
Acesso em 25.08.16.

50

