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PLANETA

● Calor que não passa
Estudos mostram que a partir de
1950 aumentaram no Nordeste e
no Sudeste do Brasil o número
de dias e de noites quentes ao
longo do ano.

● Ex-terra da garoa
Em São Paulo, os eventos extre-
mos de chuva intensa estão au-
mentando. Hoje eles já ocorrem
com uma frequência três vezes
maior que 70 anos atrás.

● Maior frequência
Situações eventuais se repetirão
mais. Para o Nordeste, a tempe-
ratura mais alta dos últimos 20
anos do séc. 20 poderá ocorrer a
cada dois anos no fim do séc. 21.

● Chuva e seca
Na última década, a Amazônia
teve duas secas históricas inter-
caladas com duas cheias tam-
bém históricas. Há uma confian-
ça média de que isso se repita.

● Após lançar na semana passa-
da o Plano Nacional de Gestão de
Riscos e Respostas a Desastres
Naturais, o governo já estuda ou-
tros mecanismos para se anteci-
par a cenários de mais desastres
no futuro.

Para a Conferência do Clima,
que ocorre no fim do ano no Qa-
tar, está sendo programada a
apresentação da revisão do Pla-

no Nacional de Mudanças Climáti-
cas, já com algumas definições
dos planos setoriais. E para o
ano que vem, o governo planeja
ter uma estratégia nacional para
adaptação às mudanças climáti-
cas, de acordo com Carlos Klink,
secretário do Ministério do Meio
Ambiente para o assunto.

Outra abordagem vem do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia.
O secretário de Políticas e Pro-
gramas de Pesquisa, Carlos No-
bre, disse que iniciou estudos
para elaborar uma rede nacional
de detecção precoce de impac-
tos de eventos extremos. / G.G.

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

O interesse dos brasileiros por
ações que ajudem o meio am-
biente existe, mas governos e
mesmo ONGs não apenas não
aproveitam, como algumas ve-
zes atrapalham.

A pesquisa O que o Brasileiro
Pensa do Meio Ambiente e do
Consumo Sustentável, divulga-
da ontem pelo Ministério do
Meio Ambiente, mostra que 85%
dos entrevistados estariam dis-
postos a evitar o uso de sacolas
plásticas. No entanto, apenas 19
cidades do País investiram na
abolição desse material.

Entre os 2,2 mil entrevistados,
48% fazem hoje a separação do
lixo em casa, mas apenas 496 dos

5.564 municípios brasileiros têm
coleta seletiva.

“Não há harmonia entre a dis-
posição da população e as políti-
cas públicas. Essa disposição pre-
cisa ser melhor aproveitada, pe-
lo poder público e pelas ONGs”,
analisa Samyra Crespo, secretá-
ria de Articulação Institucional e
Cidadania Ambiental do ministé-
rio e coordenadora da pesquisa.

Essa boa vontade nem sempre
se traduz em atitudes realmente
sustentáveis. Apesar de garanti-
rem que adeririam a uma campa-
nha para evitar as sacolas plásti-
cas, apenas um terço dos entre-
vistados leva sua própria sacola
ou carrinho ao supermercado e
31% dizem evitar o uso das saco-
las de alguma forma – com caixo-
tes de papelão, por exemplo.

O tema em muitos casos acaba
na Justiça. Além das 19 cidades
que conseguiram abolir as saco-
las plásticas com campanhas,
três capitais criaram leis locais
que terminaram na Justiça, co-
mo em São Paulo. Em Belo Hori-

zonte e Vitória, quando a legisla-
ção foi suspensa na Justiça, as
prefeituras optaram por intensi-
ficar as campanhas. “Houve um
avanço muito grande nessas ca-
pitais”, afirma Samyra.

A secretária explica que, ao

contrário da reciclagem, o fim
das sacolas plásticas não integra
a legislação dos resíduos sólidos
e as únicas leis, quase sempre
contestadas, são mesmo as esta-
duais. Apesar da posição total-
mente contrária do ministério,

há uma questão cultural e econô-
mica: o brasileiro usa as sacoli-
nhas para colocar o lixo.

Já a reciclagem faz parte da lei
nacional e até 2014 todos os mu-
nicípios brasileiros terão de im-
plementá-la – hoje são menos de
10%, apesar do interesse das pes-
soas em pelos menos fazer a se-
paração. De acordo com a secre-
tária do MMA, uma das reclama-
ções dos entrevistados foi a falta
de reciclagem nas suas cidades e
a impressão de que, apesar do es-
forço das pessoas, a prefeitura
termina por misturar o lixo.

Desinformação. Ainda assim, a
pesquisa mostra que falta infor-
mação na hora do descarte e boa
parte dos entrevistados nem
sempre faz o mais correto. Pou-
co mais de 40% dizem que sem-
pre jogam pilhas e baterias usa-
das no lixo e 32% fazem o mesmo
com remédios vencidos. Ao mes-
mo tempo, só 16% costumam jo-
gar o óleo usado na pia, uma das
práticas mais poluidoras.

“Os hábitos de descarte da po-
pulação ainda são altamente pre-
datórios”, afirmou Samyra, expli-
cando que não há como a lei pu-

nir o que é feito dentro de casa.
“O desafio é informar e conven-
cer as pessoas. Não se pode legis-
lar na vida privada”, explicou.

O estudo, que é feito periodica-
mente desde 1992, mostra que a
consciência ambiental dos brasi-
leiros vem aumentando. Na pri-
meira edição, 47% não sabiam di-
zer ou achavam que não exis-
tiam problemas ambientais no
País. Este ano, o índice é de 11%.

Também aumentou o número
de pessoas que conhecem os
principais conceitos ligados ao
tema, como desenvolvimento
sustentável e biodiversidade.

85% dos brasileiros evitariam uso de sacolas

PASSADO E FUTURO NO BRASIL

DANIEL TEIXEIRA/AE

Gastos no País com
desastres crescem
15 vezes em 6 anos
Relatório do IPCC aponta que eventos extremos aliados à alta
exposição humana a situações de risco podem aumentar tragédias

Governo prevê
rede de adaptação
e detecção

Mudanças em
extremos
climáticos

GOVERNO DO AMAZONAS

FABIO MOTTA/AE–12/1/2011

Mudança. Dezenove cidades conseguiram abolir sacolinhas

Giovana Girardi

Nos últimos 30 anos, o aumen-
to da ocorrência de desastres
naturais no mundo foi respon-
sável por perdas que saltaram
de poucos bilhões de dólares
em 1980 para mais de 200 bi-
lhões em 2010. No Brasil, em
s o m e n t e s e i s a n o s

(2004-2010), os gastos das
três esferas governamentais
com a reconstrução de estru-
turas afetadas nesses eventos
evoluíram de US$ 65 milhões
para mais de US$ 1 bilhão – um
aumento de mais de 15 vezes.

Os dados foram citados on-
tem durante evento de divulga-
ção do Relatório Especial sobre
Gestão de Riscos de Extremos
Climáticos e Desastres (SREX),
do Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas
(IPCC). A elaboração do docu-
mento foi motivada justamente
por conta dessa elevação já ob-

servada de desastres e perdas. O
alerta, porém, é para o futuro – a
expectativa é de que essas situa-
ções ocorram com frequência ca-
da vez maior em consequência
do aquecimento global.

Alguns dos autores do relató-
rio estiverem presentes ontem
em São Paulo, em evento promo-
vido pela Fapesp e pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), para divulgar para a co-
munidade científica e tomado-
res de decisão os resultados espe-
cíficos de América Latina e Cari-
be. A principal conclusão é que
para evitar os desastres naturais,

os cuidados vão muito além de
lidar com o clima.

Vulnerabilidade. “O desastre
natural não tem nada de natural.
É a conjunção do evento natural
com a vulnerabilidade e a exposi-
ção das populações a situações
críticas”, afirma Vicente Barros,
da Universidade de Buenos Ai-
res e um dos coordenadores do
relatório.

Segundo ele, desde 1950 vem
ocorrendo um aumento do nú-
mero de dias extremamente
quentes e com chuvas extremas.
Apesar disso, afirma o climatolo-
gista Carlos Nobre, co-autor do
trabalho, o que foi considerado
como fator determinante para
os desastres foi a maior exposi-
ção dos seres humanos por con-
ta do aumento do adensamento
urbano. No final das contas, aca-
ba sendo um problema de plane-
jamento urbano.

Com base nas pesquisas exis-
tentes, ainda não dá para dizer
com elevado grau de confiança
que esse aumento de eventos ex-
tremos já seja resultado das mu-
danças climáticas. Mas para o fu-
turo a indicação é de que o aque-
cimento possivelmente irá im-
pulsioná-los. Situações conside-
radas hoje extremas poderão se
tornar mais comuns – chuvas ou
secas que acontecem a cada 20

anos, poderão aparecer a cada
cinco, dois ou até anualmente.
Outra tendência também é que
elas possam se inverter, chuva
forte num ano, seca em outro.

Independentemente do cli-
ma, porém, o relatório alerta que
o risco de desastres continuará
subindo uma vez que mais pes-
soas estarão em situação vulne-
rável. “É daí que virão os proble-
mas. É um alerta para pensar-
mos em formas de adaptação. O
Nordeste teve uma grande seca
neste ano e o que o governo fez?
Mandou cesta básica. A popula-
ção, assim, não se adapta”, afir-

ma o pesquisador José Marengo,
do Inpe.

Além de alertar para ações dos
governos, os pesquisadores cha-
maram a atenção também para a
necessidade de mais estudos re-
gionais. A confiança sobre o que
é mais provável de acontecer,
principalmente na Amazônia,
ainda não é alta. Uma das ferra-
mentas para isso é o desenvolvi-
mento de modelos climáticos re-
gionais. O projeto de um está sen-
do coordenado pelo Inpe e pela
Fapesp, que pode estar pronto
em até um ano, adaptado para a
realidade brasileira.

● Outros dados

Pesquisa do governo
mostra que 48% separam
o lixo em casa, mas
apenas 496 municípios
têm coleta seletiva

Desastres naturais. Tragédias como o deslizamento de terra em Teresópolis, na região serrana do Rio, em fevereiro do ano passado, podem se tornar mais frequentes, dizem os cientistas

35%
dos entrevistados afirmaram
que há campanhas para evitar
o uso de sacolas plásticas
sua cidade

85%
ficam mais motivados em
comprar algo fabricado de
forma ambientalmente correta
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A20.




