
Atividades relacionadas aomeio ambiente não param desde que Marina Silva se filiou ao PV

MEIO
AMBIENTE

CRONOLOGIA

Governocorreatrásdeagendaambiental

● 19/8 –Marina anuncia que
sai do PTpara se tornar
pré-candidata à Presidência
peloPartido Verde (PV)

● 31/8 –Marina se filia ao PV. Du-
rante lançamento domarco regula-
tório do pré-sal, aministra daCa-
saCivil, DilmaRousseff, diz que o
FundoSocial, que será abastecido
comrecursos dopetróleo, financia-
rá a preservação ambiental

● 1/9 –Minc afirma que o
desmatamento naAmazônia
no período 2008-2009 será o
menor dos últimos 20anos

● 3/9 –Dilma anuncia obras de
saneamento emsete Estados e
demonstra preocupação
ambiental: “Respeitar a água é
respeitar osmananciais; respeitar

osmananciais é respeitar omeio
ambiente; então, esse programaé,
emprimeiro lugar, o respeito
às águas deste País”

● 10/9 –No lançamento do
PlanoCerrado,Minc diz, em
crítica indireta aMarina, que não é
ministro “de uma nota só”

● 14/9 – Lula propõe projeto de
lei para restringir o cultivo da
cana-de-açúcar em81%doPaís,
comexceção do Pantanal e da
Amazônia. Setores internacionais
expressaram temor de que os bio-
mas sejam invadidos pelo cultivo

● 15/9 –Governo lança aNota
Verde e umplano para controlar
o acesso à biodiversidade na
tentativa de turbinar
compromisso ambiental

Motoristasbuscamalternativa

VIDA&

Uso comedido e escolha demodelo flex são exemplos

EstadosUnidosaprovam
vacinacontragripesuína
Vacinaçãopodecomeçarno
próximomês.Paíscomprou
195milhõesdedosesqPÁG.A16

Álcoolpolui tantoquantogasolina
AMBIENTE

Nota Verde informa emissão de 3 gases poluentes com base emmedições feitas nos carros fabricados em 2008

Associaçãodas
montadoras
apoiamedida
dogoverno

Saber o quanto cada quilôme-
trorodadoestáagredindooam-
biente não é novidade na vida
do taxista João Batista Santos,
de 46 anos. Após calcular o
quanto emitia de poluentes na
atmosfera por dia de trabalho,
elepassouaplantarárvorespa-
racompensarosdanosànature-
za. “Mas sozinho não adianta.
Queria que os outros também
pensassemna causa”, explica.

Então,hádoisanos,elecriou
o EcoTáxi, em que mostra aos
seus passageiros, por meio de
uma tabela com os valores de
emissão de carbono por tempo
de corrida, o quanto o trajeto
agride o ambiente. Além disso,
ele ainda pede ao cliente uma
taxaextraparaacomprademu-
dasdeárvore–suapreferidaéo
pau-brasil. “Temosdeproteger
cada vez mais o ambiente. Não
dá mais para pensar só em si
mesmo, temosdepensarcoleti-
vamente.”

Éoque faz a diretoradearte

Camila Tarifa, de 25 anos. Ela
usa seu carro apenas uma vez
por semana – nos outros dias,
utilizaometrô.“Achoque,além
de saber o quanto os seus car-
ros estão poluindo, as pessoas
deveriamapelarparaopçõesco-
mo as caronas.”

O administrador Felipe Sta-
niscia,de25anos,optouporum

carro flex na hora de com-
prarumveículo. “Tentopen-
sar de modo sustentável em
tudo que faço”, afirma. Para
ele, a iniciativadoMinistério
do Meio Ambiente e do Iba-
ma deveria ser bem divulga-
da entre os motoristas. “Se
não pensarmos no hoje, o
amanhã não existirá.” ● M.M.

BRASÍLIA

Aentradadaex-ministraMari-
naSilvanadisputapresidencial
desencadeou no governo uma
corrida atrás de uma agenda
voltada para o meio ambiente.
Comisso,opresidenteLuizIná-
cio Lula da Silva tenta impedir
que a ministra Dilma Rousseff,
da Casa Civil, sua candidata à
sucessão, sofra o que no gover-
no já se convencionou chamar
de “efeitoMarina”.

Até na divulgação do marco
regulatóriodopré-saloambien-
te entrou em pauta. De última
hora, Lula decidiu que parte do
dinheiro do pré-sal deverá ser
destinada à preservação am-
biental. O presidente encarre-
gou Dilma de dizer ali mesmo
queogovernoestavapreocupa-
docomospossíveisdanosquea
extração de óleo da região do
pré-salpodecausar.Odiscurso

foi feito no momento em que
três representantes da ONG
Greenpeace exibiam cartazes
dizendo que pré-sal é o mesmo
que poluição.

Ontem, em cerimônia com o
ministro Sergio Rezende, de
Ciência e Tecnologia, para
anunciaroenviodeanteprojeto
de lei à Casa Civil para tratar
dos trabalhos científicos a res-
peitodabiodiversidade(maisin-
formações na pág. A15), o minis-
tro do Meio Ambiente, Carlos
Minc, aproveitou para cutucar
aantecessora:“Oquenãotínha-
mos há umano emeio, hoje nós
temos: plano, projeto emetas”.

ÁREA PARA CANA
O presidente Lula indica ama-
nhã,pordecreto, umaáreacor-
respondente a cerca de 1% do
território nacional (8,5milhões
de hectares) como a mais ade-
quadaparaoplantiodecana-de-

açúcar.Esseporcentual,segun-
do fonte do Planalto, seria sufi-
ciente para dobrar a área plan-
tada,hojede7,9milhõesdehec-
tares, para 14,8milhões de hec-
tares em 2017.

Essa área faz parte de uma
faixade19%doterritórioondea
lavouradacanaserápermitida.
Por outro lado, o governo veta-
rá o cultivo em 81% da área na-
cional, incluindo o Pantanal, a
Amazônia e o Alto Rio Para-
guai, emMatoGrosso.

Aproibiçãodeáreasdeplan-
tio será enviada ao Congresso
nesta semana, pormeio de pro-
jeto de lei, apósmais de umano
dedebate.Asnovasrecomenda-
çõesfazempartedoZoneamen-
to Agroecológico da Cana-de-
Açúcar(ZAECana)e levamem
conta a necessidade de o País
ofertarmatéria-primasuficien-
teparaequilibraraexpectativa
de demanda doméstica e inter-

nacional por etanol.
Ainda que haja preferência

do governo para que o plantio
de cana se concentre nesse 1%
do território, o agricultorpode-
rá expandir a lavoura na faixa
de 19%que será liberada.Mas o
produtorqueaceitaraáreaindi-
cadaterábenefícios.Háainten-
ção de se criar uma linha de fi-
nanciamentoparaessefim,que
deve ser regulamentada pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN) depois que o projeto de
leipassarpeloCongresso.Ogo-
vernotambémprevêumalegis-
lação sobre as queimadas, de
modo a extingui-las em2017.

O projeto será apresentado
pelo presidente em reunião
com os nove governadores da
Amazônia Legal. Lula chamou
os governadores para alcançar
umobjetivo especial: acalmaro
governador de Mato Grosso,
BlairoMaggi(PR),descontente
como veto ao plantio.

MaggieogovernadordeMa-
to Grosso do Sul, André Pucci-
nelli (PMDB), defendiama libe-
ração do plantio de cana na
área,alémdaconstruçãodeno-
vas usinas na região. ●

JOÃO DOMINGOS e CÉLIA FROUFE

João Domingos
BRASÍLIA

Dados divulgados ontem pelo
Ministério do Meio Ambiente
mostramqueoálcoolcombustí-
vel pode poluir tanto quanto a
gasolina. Eque osmotores com
menor potência chegam a po-
luirmais do que os equipamen-
tos com maior capacidade. O
cálculofoi feitocombasenaNo-
taVerde,que informa,paraveí-
culos fabricados em 2008, as
mediçõesdaemissãodetrêsga-
ses poluentes – o monóxido de
carbono(CO),hidrocarbonetos
e óxido de nitrogênio.

Em relação ao CO
2
, um dos

principais causadores do efeito
estufa, o álcool, por ser renová-
vel, temsuasemissõesneutrali-
zadas pela absorção de gases
feita pelas folhas da cana-de-
açúcar no cultivo da planta.

Norankingde258provasso-
brepoluiçãoe emissãodegases
aqueasempresassubmeteram
os veículos, as melhores notas
(quevariamde0a10) foramda-
dasacarrosqueusavamgasoli-
na no momento dos testes. O
campeãofoioFordFocus2008,
motor 2,0 DOHC I-4 SFI, o que
jogou por terra o mito de que
veículos com motores menos
potentes poluem menos. Pelo
contrário. Do primeiro ao séti-
mo lugar entre os menos polui-
dores, prevaleceram os moto-
res mais potentes, de 1,4 cilin-
dradas a 3,5. De acordo com
MárcioVeloso,analistaambien-
tal doProgramadeControlede
PoluiçãodoArporVeículosAu-
tomotores do Ibama, os moto-
res de menor cilindrada po-
luemmais porque exigemmais
força – e consequentemente
maior consumodecombustível
–parafazerocarrosemovimen-
tar. O álcool, por queimarmais
rápido que a gasolina, libera
mais gases.

Coube a um Fiat Uno com
motor demil cilindradas o oita-
vo lugarentreosmenospoluen-
tes. Por coincidência, na hora
do teste, a montadora usava o
álcoolcomocombustível.Quan-
to à emissão de CO

2
, umFiat de

milcilindradas,deoitoválvulas,
emotor L5, com gasolina, obte-
ve a nota 10, o que representa
zerode liberaçãodegases.Ose-
gundo lugar na emissão de CO

2

coube também a um Fiat, mas
modeloUnoWay,motor1,0, ga-
solina. Ele obteve nota 9,9.

A tabela com todas as no-
tas para os veículos fabrica-
dosem2008podeseracessa-
da na página do Instituto do
Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Iba-
ma) – www.ibama.gov.br –,
no linkNota verde. Lá, pode-
se verificar se o carro é pou-
cooumaispoluente e seemi-
te mais ou menos gases que
contribuem para o aqueci-
mentoglobal.Épossíveltam-
bém saber detalhes sobre os
poluentes emitidos.

Dapoluição veicular, 99%
resultamdaliberaçãodemo-
nóxidodecarbono,hidrocar-
bonetos e óxido de nitrogê-
nio. “Achamos que divulgar
os dados poderia levar pro-
prietários a observar quais
os veículos que poluem ou
emitem mais ou menos ga-
ses”, disse o ministro do
Meio Ambiente, Carlos
Minc.

REPERCUSSÃO
OcoordenadordoLaborató-
rio de Poluição da Universi-
dade de São Paulo (USP),
Paulo Saldiva, considera
uma ótima notícia a divulga-
ção das informações. “Mos-
tra que, neste caso, o gover-
no foimais forte que asmon-
tadoras.”

Ele pondera que, com o
tempo,osconsumidoresado-
tarão um costume já estabe-
lecidonaEuropaenaAméri-
cadoNorte: levaremcontao
impacto ambiental ao adqui-
rir umautomóvel.

Apesar dos benefícios da
iniciativa, especialistas fa-
zem ressalvas. “Por uma
questão de saúde pública, o
governo deveria pensar em
investir na tecnologiade veí-
culosquenãopoluem, incen-
tivando o transporte limpo”,
dizJoãoTalocchi, coordena-
dordacampanhadeclimado
GreenpeaceBrasil.

Além disso, pesquisa di-
vulgadapeloInstitutoBrasi-
leiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec) aponta que, de 11
montadoras instaladas no
País,nenhumadelaspublica
nainternetosníveisdeemis-
são de gases poluentes e de
efeito estufa dos veículos
que produz. ● COLABORARAM

MARIANA MANDELLI e ALEXANDRE

GONÇALVES

‘ECOTÁXI’–Santos temtabela comvaloresdeemissãodecarbono
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Dados de 2009
devem ser
publicados assim
que liberados

AAssociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), entidade que
representa a maioria das mon-
tadoras existentes no Brasil,
apoia a iniciativa do Ministério
do Meio Ambiente e do Ibama.
“É um ato positivo e razoavel-
mente pioneiro na divulgação
dedados relativos à emissão de
poluentes”,afirmouoengenhei-
ro e presidente daComissão de
Energia e Meio Ambiente da
Anfavea, Henri Joseph Junior.

Segundoele,acriaçãodaNo-
ta Verde e do indicador de CO

2

valoriza as intenções sustentá-
veisqueaindústriaautomobilís-
ticavêmdesenvolvendonosúlti-
mosanos. “Anoçãodequantoo
veículogastapodedarumavisi-
bilidade positiva para a indús-
tria”, disse o presidente.

AAnfaveapretende,empar-
ceria com asmontadoras asso-
ciadas, divulgar no site os da-
dosdasempresassobreapolui-
ção que cada veículo causa na
atmosfera. “O ministério aca-
bou nos antecipando”, afirmou
Joseph. O projeto da Anfavea
ainda está sendo discutido e
nãoháprevisãode quando será
divulgado,masaassociaçãodiz
que publicará informações
atualizadas sobre os automó-
veisproduzidosem2009–para
a Nota Verde e o indicador de
CO

2
o governo usou apenas os

valores de emissões medidos
emtestesdeproduçãode2008.

“Desdeoanopassado, novos
níveis de emissão de gases po-
luentes entraram em vigor, ca-
davezmais limitados, easmon-
tadoras tiveram que se adap-
tar”, afirmou Joseph. “A tecno-
logia dos veículos muda muito
deumanoparaooutro.Asmon-
tadoras têmde obedecer às no-
vas regras e, por isso, fazem
grandes investimentos nesse
sentido”, explicouopresidente.

A expectativa da Anfavea é
que a iniciativa do governo aju-
de a conscientizar o motorista.
“O proprietário também deve
estar atento à inspeção e à ma-
nutenção do seu carro. Essas
medidas fazem a diferença nu-
ma cidade comoSão Paulo.”

Entreasmontadorasconsul-
tadas pela reportagem, apenas
aFiatrespondeu.Aempresain-
formouqueapoiaa iniciativado
ministério. ● A.G. e M.M.

ERNESTO RODRIGUES/AE
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 set. 2009, Primeiro Caderno, online.




