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Os países estão discutindo metas para reduzir as emissões de carbono, para aplacar o 
aquecimento global. 
 
Mas esta tarefa não é só dos governantes e dos políticos. O cidadão comum pode fazer a sua 
parte. Esta é a proposta do movimento Eu Neutralizo, que visa justamente conscientizar as 
pessoas sobre seu papel quanto às mudanças climáticas no planeta. O grupo fará um evento 
neste fim de semana para difundir estas ideias. E o local não poderia ser mais adequado e 
inspirador: o Jardim Botânico do Rio. 
 
Quando se pensa na questão do aquecimento global, muitas pessoas acham que o impacto 
individual de nossas ações e hábitos são pequenos. Mas somando todas as pessoas do Brasil e 
do mundo, este impacto ganha uma dimensão gigantesca – diz o coordenador do projeto, 
Sérgio Mello. 
 
Pessoas e árvores E o impacto ambiental de cada indivíduo nem é tão pequeno assim, diz 
Mello. Segundo ele, um brasileiro emitirá em média, ao longo de sua vida, com suas diversas 
atividades e hábitos, 135 toneladas de CO². E uma árvore, em média, absorve 600 quilos de 
CO² em 20 anos. 
 
O que nós propomos é uma combinação de ações. Desde plantar árvores a modificar hábitos 
de comportamento e consumo, como usar menos o carro e comprar produtos, como 
geladeiras, que consumam menos energia – diz. 
 
Outro medida seria optar por comprar madeira certificada. 
 
Comprando este tipo de madeira, o cidadão está ajudando a deixar uma floresta em pé e 
combatendo o desmatamento ilegal. 
 
Estes são só alguns exemplos e sugestões para estimular a participação popular O evento no 
Jardim Botânico, nos dias 19 e 20, de 9h às 17h, oferecerá uma série de atividades para 
crianças e adultos com mais sugestões. Já é a segunda edição do evento no Jardim Botânico. A 
primeira aconteceu em 2007. 
 
A criança e o adolescente têm uma participação essencial neste movimento contra o 
aquecimento global. É uma geração mais consciente, que aprende estes conceitos na escola, e 
acaba conscientizando os pais e cobrando deles ações mais efetivas – diz Sérgio. 
 
Por isso, a programação será bem lúdica, com peças de teatro, filmes e visitas guiadas ao 
arboreto do Jardim Botânico. Além disso, três ONGs ambientais participam do programa: a 
WWF, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e o Instituto Terra. 
 
Uma das atrações será um sistema, uma espécie de calculadora, no qual os visitantes poderão 
avaliar qual a sua “pegada ambiental” – o impacto de cada indivíduo sobre meio ambiente. 
 
A missão do Jardim Botânico está orientada para a conservação da biodiversidade, que vai ao 
encontro da redução do aquecimento global. E a ideia do movimento Eu Neutralizo tem este 
aspecto de colaborar para pequenas mudanças individuais, que podem ajudar muito neste 
desafio – diz o diretor de gestão do Jardim Botânico, Renato Cader. 
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