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Soluções para salvar a Terra
ONU terá programa para descobrir como resolver problemas ambientais

O
desenvolvimento de metas
para medir a sustentabilida-
de e a criação de um PIB
mais amplo — um índice

que leve em conta, além do cresci-
mento econômico, o valor do capi-
tal natural — estão entre as princi-
pais recomendações da conferência
Planeta sob Pressão, que terminou
ontem em Londres, uma preparação
para a Rio+20. A conferência anunci-
ou o lançamento de um programa ci-
entífico global, chamado Terra do
Futuro, cujo foco será a busca de so-
luções para os problemas ambien-
tais. O consenso alcançado na con-
ferência é que a atividade humana
provocou alterações tão profundas
no planeta que já se pode falar no
início de uma nova era geológica, o
Antropoceno.

A declaração “O Estado do Plane-
ta”, divulgada ao término do encon-
tro, destacou a necessidade de cria-
ção de um Conselho de Desenvolvi-
mento Sustentável na estrutura da
ONU, que integre políticas sociais,
econômicas e ambientais numa es-
fera global.

— Temos que prover um acesso
mais aberto ao conhecimento, pre-
cisamos de uma nova forma de me-
dir o progresso, e de novas manei-
ras de trabalhar para nos adequar-
mos ao século XXI — afirmou o codi-
retor da conferência Mark Stafford
Smith. — A conferência ofereceu no-
vas ideias e soluções práticas.

Smith frisou a necessidade de cri-
ação de novos modelos de desen-
volvimento econômico, lembrando
que os atuais foram moldados após
a Segunda Guerra, numa sociedade
diferente da atual, em que o planeta
se encontra profundamente altera-
do pela ação do homem. Numa apre-
sentação feita por vídeo, o secretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-moon, afir-
mou que “as mudanças climáticas, a
crise financeira,e a falta de seguran-
ça em alimentos, água e energia
ameaçam o bem-estar da Humanida-
de e da civilização”.

A coordenadora executiva da
Rio+20, Elizabeth Thompson, afir-
mou que está em consonância com
as sugestões de Londres. Insistindo
num tema muito discutido na capi-
tal britânica, a crescente importân-
cia das ciências sociais e a com-
preensão do papel do indivíduo no
processo de deterioração do plane-
ta e na cobrança por soluções, Eliza-
beth frisou que a pressão sobre os
governantes é crucial.

— O papel do cidadão, das ONGs, é
pressionar os governos. Ocuppy Wall
Street, a Primavera Árabe, são isso.
Movimentos que fazem os governos
responderem às necessidades do po-
vo. O documento tem compromissos,
mas a ONU não pode fazer nada sozi-
nha, temos que fazer juntos — disse.
— Político ou servidor público, cien-
tista ou cidadão, comunidade ou em-
presa, somos todos acionistas da em-
presaTerrae temosumaresponsabili-
dade conjunta. n
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l Mais uma personalidade do mundo da
tecnologia e das artes anuncia projetos
inovadores para a ciência. Na mesma se-
mana em que o diretor de cinema James
Cameron atingiu o fundo das Fossas Ma-
rianas, o ponto mais profundo do plane-
ta, o fundador da Amazon Jeff Bezos dis-
se ter encontrado os motores do foguete
da histórica missão Apollo 11, que per-
mitiu ao homem pisar na Lua pela pri-
meira vez.

Os cinco propulsores do Saturno V fo-
ram encontrados com o uso de uma
avançada tecnologia de varredura a 4,3
mil metros de profundidade no Oceano

Atlântico. Bezos, entusiasta de projetos
espaciais, planeja recuperar um ou mais
motores. A Apollo 11 levou astronautas
para a primeira missão na superfície lu-
nar em 1969. Os motores F-1, um motor
de combustível líquido, foram usados
no gigantesco foguete Saturno V, que le-
vou o módulo de pouso da Apollo até a
Lua. Eles queimaram alguns minutos an-
tes de se separarem do módulo de se-
gunda fase e caíram no Atlântico.

“Eu tinha 5 anos de idade quando vi a
Apollo 11 na televisão, e, sem dúvida, is-
so contribuiu muito para a minha paixão
por ciência, engenharia e exploração",

escreveu o fundador da Amazon em seu
blog, afirmando que sua equipe locali-
zou os motores. "Ainda não sabemos em
que condições estão estes motores, já
que eles chegaram ao oceano em alta ve-
locidade e estão na água salgada há mais
de 40 anos. Por outro lado, são feitos de
material bem resistente. Por isso, va-
mos ver", completou.

A equipe, financiada com fundos priva-
dos,planeja recuperarumoumaismotores,
além de pedir à Nasa, dona do foguete, per-
missão para exibir um num museu. A agên-
cia espacial informou que estava ansiosa
para saber mais sobre a missão. n

Fundador da Amazon acha motor de foguete
Propulsores da missão Apollo 11 foram localizados por Jeff Bezos no fundo do Atlântico

Nasa/1-7-1969

MOTORES QUE levaram a Apollo 11 ao espaço foram localizados

ABELHAS: Uso de pesticidas provoca declínio global da população do inseto
l O declínio da população de abelhas registra-
do em diversas partes do mundo pode estar
associado ao uso de pesticidas em larga esca-
la, dizem especialistas. Mesmo pequenas

quantidades de veneno já podem causar gran-
de impacto nas colônias. Trabalho publicado
ontem na revista “Science” por franceses indi-
ca que os insetos perdem a orientação. A dimi-

nuição mundial das abelhas tem grande im-
pacto ambiental, pois esses insetos são im-
portantes polinizadores de florestas e cultu-
ras comerciais.

Vasily Fedosenko/Reuters
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LIDIA BRITO

l Copresidente da Conferência
Planeta sob Pressão, que termi-
nou ontem em Londres, a moçam-
bicana Lidia Brito, diretora de Po-
líticas Científicas da Unesco, fez
um balanço da reunião. Ela se diz
otimista em relação a Rio+20.
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‘O recurso mais escasso agora é o tempo’

O GLOBO: Que balanço a senhora
faz da conferência?
LIDIA BRITO: Estou satisfeita,
animada. Acho que a qualidade da
interação que conseguimos aqui
foi diferenciada. Não só trouxe-
mos cientistas das mais diferen-
tes áreas, como também repre-
sentantes de governos, da socie-
dade civil, de empresas, todos en-
gajadas num debate alternativo
para encontrar soluções. Alguns
pontos chamam a atenção. A

questão da equidade social como
forma de se alcançar a sustentabi-
lidade. O papel do indivíduo nesse
processo. E ainda a questão do
PIB. Precisamos de novos indica-
dores para trazer para esta equa-
ção não só o lado econômico mas
também o social e o ambiental.

l O papel político da ciência sai
reforçado?
l LIDIA: Sim, acho que a ciência
está mais visível frente à política.
Os cientistas estão mais ativistas,
falando de forma mais aberta.
Acho que há uma aproximação
maior dos discursos políticos e ci-
entíficos. E acho também que a ci-
ência está mais apta a responder a
necessidades específicas da soci-
edade. Ouvir suas demandas e
achar respostas.

l O que a conferência leva em ju-

nho para a Rio+20?
LIDIA: Todo este conhecimento e
também o senso de urgência. A no-
ção de que o recurso mais escasso
agora é tempo. Estamos de fato na
Era do Homem, o Antropoceno. En-
tão, temosqueestaratentosaos limi-
tes do planeta. Vamos levar para o
Riosoluções,conhecimentoeocom-
promissodaciênciaderesponderao
que for pedido.

l A senhora tem esperanças de
um bom resultado na Rio+20?
LIDIA: Sim, acho que é um mo-
mento importante, que deve ser
visto em todo o seu contexto, no
que acontece antes, durante e de-
pois da conferência no Rio e tam-
bém no resto do mundo, como es-
ta conferência aqui. Já estamos
mudando, abrimos um diálogo,
buscamos soluções, buscamos
novos indicadores econômicos.

l Os organizadores da Planeta
sob Pressão selecionaram no-
ve temas para a Rio+20. São
eles:

l ÁGUA: Vital e cada vez mais
escassa.
l COMIDA: Garantir a produ-
ção para 9 bilhões de pessoas
até 2050.
l GOVERNANÇA: Mesmo com
mais de 900 tratados ambien-
tais, o planeta está mais em
risco do que nunca.
l BIODIVERSIDADE E ECOS-
SISTEMAS: É preciso buscar a
sustentabilidade.
l SOLUÇÕES: A ciência para
evitar o colapso do planeta.
l BEM-ESTAR: A sustentabili-
dade social.
l ECONOMIA VERDE: A ne-
cessidade de um novo sistema
econômico.
l ENERGIA: Precisa ser limpa.
l SAÚDE: Deve ser prioridade.

na Legado para a
Rio+20
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




