
Em entrevista exclusiva à revista Páginas Abertas, a Ministra do Meio

Ambiente Marina Silva fala sobre o impacto do aquecimento global no Brasil e

também de como as escolas e educadores podem contribuir efetivamente para o

processo de preservação ambiental

E s t e f â n i a B a s s o

aquecimento global e as medi-

dasque devem ser adotadas para

combatê-lo são tópicos amplamen-

tedebatidos ao redor do mundo. No Bra-

sil não poderia ser diferente. O País foi

apontado por um estudo do Centro Na-

cional para Pesquisa Atmosférica como

um dos países que mais serão afetados

pelo aquecimento global. Além disso, o

fenômeno irá criar um novo clima na Flo-

resta Amazônica até o final do século. O

Brasil não está indiferente às previsões que

pairam sobre seu futuro ambiental e, de

acordo com a Ministra do Meio Ambiente

Marina Silva, algumas ações já estão sendo

implementadas para enfrentar os desafios

decorrentes da mudança do clima, seja no

âmbito da redução das emissões de gases

de efeito estufa, como no da adaptação

aos seus efeitos. Acompanhe a seguir a

entrevista com a ministra.

Há algum trabalho sendo realizado

nas escolas brasileiras para se des-

pertar a consciência da criança para

a importância da preservação?

As Conferências Nacionais Infanto Juvenis

pelo Meio Ambiente, realizadas em 2003 e

2005/2006 e agora na sua terceira edição em

2007/2008, vêm trabalhando nas escolas a

temática das mudanças climáticas e outras

voltadas a conservação e recuperação do

meio ambiente e à melhoria da qualidade de

vida. Há uma dupla perspectiva na realização

desses trabalhos - a primeira é a do desenvol-

vimento de uma cidadania ambiental

planetária a partir dos debates, aprendizados

e da ação local; a segunda é estruturante,



no sentido de formarem-se as Comissões

de Meio Ambiente e Qualidade de Vida

(Com-Vida), responsáveis pela construção da

Agenda XXI na escola e por outras atividades

ambientalistas e educacionais na escola e na

sociedade. Outra iniciativa relacionada ao

mundo infanto-juvenil é o estimulo à criação

e funcionamento dos coletivos de Juventude

e Meio Ambiente em todas as Unidades

federativas do país. Estes jovens formaram

a REJUMA - Rede de Juventude e Meio

Ambiente, que vem realizando inúmeras

atividades dentre as quais pode-se destacar a

cooperação na organização das conferências

nacionais de Meio Ambiente.

Qual é a importância das escolas e

dos educadores nesse sentido?

A compreensão de educação ambiental que

anima a atuação deste Ministério do Meio

Ambiente e do Órgão Gestor da Educação

Ambiental no Brasil, composto por nós e

pelo MEC, é a da construção de uma po-

lítica estruturante de educação ambiental,

onde a implementação da Política e do Pro-

grama Nacional de EA seja responsabilidade

compartilhada entre todos os atores deste

campo. Não podemos jogar nas costas das

escolas e dos seus professores e estudantes

toda a responsabilidade pelo enfrentamento

da grave crise socioambiental que vivemos.

Portanto, compete a todos os educadores e

educadoras, nas escolas, nas associações de

moradores, nos sindicatos e empresas, movi-

mentos sociais e nos meios de comunicação,

nos museus, nos viveiros de espécies vegetais

e nas administrações municipais, nos órgãos

públicos estaduais e federais, dentre outros,

a responsabilidade de se unirem nesta mis-

são pela Vida. Temos trabalhado com o

fomento à organização, em toda a sociedade

brasileira, de Coletivos Educadores, Salas

Verdes, Agendas XXI Locais, Municípios

Educadores Sustentáveis e outros Projetos

e Programas que aproximem os atores

locais no debate e definição de estratégias

comprometidas com estas questões.

Quais são as iniciativas que as escolas

devem tomar para estimular pais e

filhos a ajudarem na preservação do

Meio Ambiente?

As escolas e todas as demais estruturas edu-

cadoras podem e devem tomar inúmeras

atitudes no sentido de estimular pais e filhos,

adultos e crianças, jovens e idosos, homens e

mulheres em todos os setores da sociedade



Não podemos jogar

nas costas das escolas

toda a responsabilidade

pelo enfrentamento

da grave crise

socioambiental que

vivemos. Portanto,

compete a todos

os educadores, nas

escolas, nas associações

de moradores, nos

sindicatos e empresas,

movimentos sociais e nos

meios de comunicação,

nas administrações

municipais, nos órgãos

públicos, dentre outros,

a responsabilidade de se

unirem nesta missão

pela vida

brasileira, para um decidido engajamento

nesta luta pela Vida. São iniciativas que

vão do próprio exemplo, do testemunho

cotidiano, que cada um de nós pode dar,

eliminando o desperdício de água, energia

elétrica, papel, alimentos e outros, até

ações coletivas de defesa da natureza e pela

melhoria da qualidade de vida. Todas as

estruturas educadoras podem e devem es-

timular os seus participantes a planejarem

e partilharem os seus projetos de futuro,

defi nindo estratégias cooperativas para

construí-lo. Deve-se estudar e conhecer

o ambiente local e as suas interconexões

com todo o Bioma e com a sociedade

onde está inserido, e com todo o planeta.

Deve-se aprender a fazer diagnósticos

socioambientais participativos. Deve-se

promover reuniões e debates sobre os temas

mais importantes para cada comunidade.

Deve-se promover melhorias na legislação

ambiental, educacional e de controle

social, visando a maior participação e

compromisso de todos, enfi m, deve-se

partir do diálogo afetivo e atencioso com

a própria realidade onde está inserida e

junto com todos os participantes buscar as

melhores alternativas para a conservação

do ambiente e melhoria das condições de

vida para todos.

Conter o aquecimento global também

é uma prioridade brasileira?

Sim, o governo brasileiro priorizou em sua

agenda ambiental, ações para enfrentar os

desafi os decorrentes da mudança do clima,

seja no âmbito da redução das emissões de

gases de efeito estufa, como no da adaptação

aos seus efeitos.

Quanto à redução de emissões, o Brasil

já tem feito bastante. Poderia citar dois

exemplos: o Brasil possui uma das ma-

trizes elétricas mais limpas do mundo.

Atualmente, a capacidade instalada de

geração de energia elétrica é de 93 GW,

dos quais cerca de 76% provenientes de

hidrelétricas, com baixas emissões. Nossa

matriz energética conta com uma parti-

cipação de 40% das fontes renováveis.

Outro exemplo é a queda da taxa de des-

matamento da ordem de 50% nos últimos

dois anos. O Brasil entende que cabe aos

países desenvolvidos cumprir suas metas

quantifi cadas de redução de emissões de

gases de efeito estufa, mas entende tam-

bém que o problema, por sua dimensão,

exige um esforço global. O Brasil está

fazendo sua parte e reconhece que ainda

há muito a fazer. O princípio da responsa-

bilidade comum, porém diferenciada, no

âmbito da Convenção sobre Mudança do

Clima, não deve ser traduzido em falta de

responsabilidade.

O Fórum Econômico Mundial ter-

minou a sua reunião anual com a

promessa de converter em ações os

compromissos assumidos no encon-

tro, como as questões que envolvem

as alterações climáticas. Qual foi o

compromisso assumido pelo Brasil e

quais ações efetivas estão (ou serão)

colocadas em prática para conter o

aquecimento?

O Fórum Econômico de Davos foi criado

para "contribuir na solução dos problemas

da nossa época", e o problema do aqueci-

mento global, como não poderia ser dife-

rente, ganhou relevância na última reunião

realizada em janeiro. Mas esse é um entre

outros fóruns de grande relevância para

lidar com a questão. Poderia ser citado tam-

bém o diálogo que o G-8 vem estabelecendo

com o Brasil, China, índia, México e

África do Sul. Contudo, essas ações devem

ser consideradas como ações adicionais que

promovam o fortalecimento da Convenção

sobre Mudança do Clima.



Urna pesquisa divulgada pelo Insti-

tuto Nacional de Pesquisas Espaciais

mostrou que o Brasil sofrerá sérias

mudanças climáticas nos próximos 50

anos caso não tome medidas enérgi-

cas. Tais medidas já vêm sendo adota-

das para que isto não aconteça?

E preciso conhecer para se adaptar. O

estudo das vulnerabilidades regionais é

um importante instrumento para constru-

ção de políticas locais de adaptação aos

efeitos das mudanças climáticas. Assim, é

imprescindível a identificação das vulne-

rabilidades da sociedade, inclusive, aquelas

das atividades agrícolas e dos ecossistemas,

vulnerabilidades que possam colocar em

risco a produção de alimentos, a qualidade

dos recursos hídricos e do ar e a biodiver-

sidade. Estes estudos já foram iniciados,

como por exemplo o realizado pelo INPE e

coordenado pelo MMA, o qual a pergunta

se refere. Os resultados dessas e de outras

pesquisas, ainda que preliminares, serão a

base da Estratégia Nacional de Mitigação e

Adaptação às Mudanças Climáticas.

Além disso, estima-se que, se o des-

matamento e a poluição continuarem

na proporção atual, a temperatura na

Amazônia pode subir entre 6 e 8 graus,

e o volume de chuvas pode diminuir

em 20%. Quais são as medidas que

estão sendo tomadas para combater

o desmatamento da floresta Amazô-

nica? Como a população pode ajudar

neste sentido?

O desmatamento, que representa 3/4 das

emissões de CO2 do Brasil, tem sido for-

temente combatido no âmbito do Plano

de Ação para Prevenção e Controle do

Desmatamento da Amazônia Legal. Esse

Plano, elaborado por 13 ministérios e sob

a coordenação da Casa Civil, fez a taxa de

desmatamento da Amazônia cair em 31%,

entre O l de agosto de 2004 e 31 de julho

de 2005. A previsão feita para o período

de 2005 a 2006 foi confirmada: uma nova

queda, desta vez, em 30%. Isso corresponde

a uma queda de 52% na taxa acumulada do

desmatamento. Vale lembrar que o Quarto

Relatório de Avaliação (AR-4) do Painel

Intergovernamental de Mudanças Climáti-

cas, lançado em fevereiro último, indica um

aumento da temperatura média global de

1,8 C a 4,0 C nos próximos cem anos.

Todos estes dados apontados podem

justificar um estudo do Centro Na-

cional para Pesquisa Atmosférica,

que foi publicado pela revista es-

pecializada Climatic Change, que

mostra que o Brasil está entre os

países que mais serão afetados pelo

aquecimento global?

Sem dúvida, o Brasil faz parte da lista de

países com potencial alto de serem afetados.

Até mesmo pela sua dimensão territorial e

contradições sócioeconômicas que o atual

governo vem trabalhando para minimizar.

Mas, ao ser abordada a questão da vulne-

rabilidade às Mudanças Climáticas, deve-se

considerar que todos os países em desenvol-

vimento serão afetados e que as estratégias de

adaptação dependerão do grau dos impactos.

Segundo o Terceiro Relatório de Avaliação

do IPCC, os custos associados a eventos

climáticos ordinários e extremos têm aumen-

tado rapidamente nas décadas recentes. As

perdas econômicas globais provenientes de

eventos catastróficos aumentaram de USf 3,9

bilhões/ano na década de 50 para US$

40 bilhões/ano na década de 1990. Apro-

ximadamente 1/4 das perdas ocorreram

em países em desenvolvimento. Portanto,

antes de se estabelecerem os diversos graus

em que os países serão afetados, existe uma

considerável necessidade de definição de uma

estratégia global por partes dos países em

desenvolvimento para alcançarem meios de

lidar com a questão, principalmente com a

transferência de recursos por parte dos países

do Anexo I. O Sumário para Formuladores

de Políticas do 2o Grupo de Trabalho do 4o

Relatório do IPCC, que será divulgado no

início do mês de abril, identifica várias regi-

ões do mundo particularmente vulneráveis,

como as pequenas ilhas, sob ameaça de serem

engolidas pelas águas; a África, por ser um

continente muito exposto à escassez de água

e à perda de solos cultiváveis, e por sua baixa

capacidade de adaptação. Os estuários dos

rios asiáticos, que são regiões muito povoadas,

também estão entre os territórios mais sensí-

veis. No sul da Europa, os recursos de água

podem cair significativamente, prejudicando

a produção agrícola e de energia hidroelétri-

ca, e facilitando a propagação de incêndios.

As alterações previstas para a América do Sul

também foram identificadas, com destaque

para a transformação da floresta tropical em

vegetação semelhante à savana (cerrado). De

qualquer modo, estudos como o elaborado

pelo Centro Nacional para Pesquisa Atmos-

férica são sempre justificáveis sob o ponto



Todas as estruturas

educadoras podem e

devem estimular os

seus participantes a

planejarem e partilharem

os seus projetos

de futuro, definindo

estratégias cooperativas

para construí-lo

de vista de ampliação do conhecimento das

vulnerabüidades regionais de um país tão

diversifi cado como o Brasil.

A chamada neutralização, medida

que vem sendo muito aceita na so-

ciedade brasileira, é um mito ou re-

almente pode compensar à agressão

ao ambiente?

A neutralização de emissões de gases de efeito

estufa é uma medida que, de fato, merece

uma boa receptividade da sociedade. A ação

pode auxiliar, de maneira temporária, na

retirada do carbono que já faz parte do ciclo

atmosférico. Mas a neutralização de carbono

não pode ser entendida como uma medida de

redução de emissão, visto que se trata de com-

pensação, mediante o plantio de determinada

quantidade de árvores, por uma emissão já

realizada. Por exemplo, se o plantio for utili-

zado para compensar a emissão proveniente

da queima de combustível fóssil, o resultado

será negativo para o sistema climático, pois

haverá a troca de um carbono permanente

por outro não permanente. O ideal seria se

as emissões tivessem sido evitadas, e não com-

pensadas. Mas é importante pensarmos em

medidas como essas que, inclusive, chamam

a atenção da sociedade para a quantidade de

gases emitida individualmente.

A visita de W. Bush ao Brasil pode re-

sultar no início de uma aliança entre

os dois países para incentivar o uso

do álcool combustível, já que ambos

os governos têm interesse em pro-

mover o produto como substituto da

gasolina com o objetivo de diminuir

a dependência do petróleo e reduzir

a emissão de gases poluentes. No

entanto, há dúvidas de que o etanol

pode ser a solução defi nitiva para o

aquecimento global. Mesmo que o

álcool diminua em 80% a liberação

de gás carbônico na atmosfera, em

comparação com a gasolina, há o fato

de que a redução de emissões pode

ser anulada pelo impacto ambiental

causado pela necessidade de ocupar

vastas áreas para plantar cana-deaçú-

car. Como o Brasil está se preparando

para resolver esta equação?

O uso do etanol não deve ser encarado como

solução defi nitiva para o aquecimento global,

mas como uma das iniciativas relevantes

para alcançar esse objetivo. O Brasil tem a

convicção de que o uso dos biocombustíveis

contribuirá de maneira signifi cativa para

mitigar o aquecimento global. Na realidade, a

necessidade de ocupar vastas áreas para plan-

tar cana-de-açúcar não anularia a redução de

emissões, mas poderia trazer outros impactos

ambientais que não se adequariam ao desen-

volvimento sustentável. Não seria desejável

resolver um problema, de forte caráter global,

e criar outro, com rebatimentos nacionais de

elevada magnitude. A ampliação da cultura

da cana-de-açúcar para atender a demanda

mundial deverá considerar de maneira efetiva

seus impactos ambientais.

Nesse sentido, o Ministério do Meio Am-

biente desenvolveu a chamada "Agenda

Etanol" com base nas preocupações le-

vantadas. Serão propostas, no âmbito do

CONAMA, regulamentações de procedi-

mentos para o licenciamento ambiental

de complexos produtivos sucroalcooleiros;

sobre o descarte do vinhoto, bem como so-

bre a proibição das queimadas na cultura

da cana. Destaca-se ainda que o MMA

tem se articulado com órgãos ambientais

estaduais que apresentam tendência de

expansão do setor sucroalcooleiro para a

produção de álcool combustível. Buscam-

se ações preventivas que visem minimizar

eventuais impactos ambientais, aprovei-

tando-se inicialmente da experiência de

São Paulo.
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