Debates realizados no SESC-RIO em 24/03/2009

Mesa 2:
As Águas e o Futuro da Cidade

Ilana Strozenberg: Para compor essa mesa, tenho o prazer de chamar Sergio
Besserman, que, além de um grande especialista em meio-ambiente e cidade, é um
dos Conselheiros d’O Instituto (o que muito nos honra), o professor Dieter Muehe,
da Faculdade de Geografia da UFRJ, um dos maiores nomes da pesquisa sobre o
nível das águas oceânicas, e Andréa Margit, da Fundação Roberto Marinho, que
coordena um projeto de educação voltado para a preservação dos recursos hídricos.
A moderação dessa mesa vai ser feita pelo urbanista e arquiteto Manoel Ribeiro.
Passo, então, a palavra, para Sergio Besserman, que será o primeiro expositor dessa
mesa sobre As águas e o futuro das cidades.
Sérgio Besserman: O Rio de Janeiro não é uma cidade igual às outras. Às vezes
isso também pode ser entendido no mal sentido: nós temos muitos problemas, essa
cidade antecipa os problemas, como se o Rio fosse o Brasil de amanhã. Nem tudo,
entretanto, é negativo. Se, na demografia, o Rio realmente antecipa uma série de
problemas urbanos, por outro lado, somos vanguarda cultural.
Mas o Rio é uma cidade diferente no contexto das cidades do planeta, por algumas
razões objetivas. O escritor Carlos Heitor Cony, disse, uma vez, na CBN –nunca
esqueci esse comentário – que adorava o Rio, porque o Rio é uma das raríssimas
cidades do mundo que, tendo chegado a uma população de milhões de pessoas,
continuava a ter alma. O normal teria sido perder a alma ao longo desse processo de
se transformar numa megalópole. O Rio é raro, o Rio tem alma! Verdade é que, em
seguida, ele disse que essa era uma alma de sacana. Mas no bom sentido.
Além desse aspecto, nós temos, nessa cidade, dois ativos raros e que pertencem à
agenda do século XXI. A agenda do século XXI, que irá mexer muito com a vida de
todos nós aqui, já nos próximos anos, e que trará

imensas transformações, é a

agenda da sustentabilidade. Nela, a dimensão da mudança climática é um vetor
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fundamental. O tempo é curto. Outro dia ouvi o C.E.O. (chief executive officer) da
Shell – famosa por suas expertises e planejamento voltado para a elaboração de
cenários futuros – lembrar que nós temos 100 meses para estabilizar a curva de
emissão de gases de efeito estufa de forma a

tornar viável um cenário que já é

complicado mas ainda está abaixo do limite do perigo. É sobre isso que vou falar
antes de chegar ao tema das águas e o futuro das cidades.
100 meses é muito pouco tempo, são apenas oito anos. Então, é imediatamente que
as nossas vidas começarão a mudar. E os ativos que nossa cidade possui e marcam
sua diferença em relação às outras, coincidindo com a agenda do século XXI, são o
verde incrustado na cidade em forma de três grandes florestas urbanas - a Pedra
Branca, a maior do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, a Medanha - e as águas.
Nós somos água, o Rio de Janeiro é água: a Baía da Guanabara, a Baía de Sepetiba,
o sistema lagunar, o litoral oceânico, os rios que descem das montanhas e
alimentam o sistema lagunar e as baías, enfim, nós somos água. E o futuro das
cidades no mundo, da maior parte delas, que são cidades costeiras, está sendo
afetado por um processo global que é a mudança climática, através do aquecimento
global. Um dos grandes cientistas da mudança climática, Jim Hansen, disse,
inclusive, que é a subida do nível dos mares que irá definir “o limite do perigo”. A
Convenção da Mudança Climática, elaborada durante o Rio 92, recomendava “evitar
o aquecimento do planeta que ultrapasse o limite do antropogenicamente perigoso.
Tudo o que seja perigoso para a humanidade”. Mas como definir tudo o que seja
perigoso para a humanidade? Nossa ignorância é vasta sobre muitos assuntos
importantes, mesmo sobre aquilo que a gente sabe que vai acontecer com a
mudança climática. Os que estão discutindo a situação global, estão discutindo em
que cenário ele se dará, se mais perto dos dois graus centígrados - o já não é mais
possível - se serão os três centígrados previstos pela IPCC para o século XXI, ou se
bem mais do que isso. Qualquer um desses cenários é muito complicado – não dá
para discutir esse assunto nessa mesa - e as consequências são muito graves. Uma
delas é a elevação do nível do mar. Isso foi dito já há algum tempo pelo Jim Hansen,
diretor do Instituto Nacional da NASA, que é um cientista da mudança climática. Ele
se tornou nosso herói quando o governo Bush fez o favor de censurar um texto dele
e, a partir daquele momento, passou a receber medalhas, comendas, homenagens,
tapete vermelho. Mas ele já era um dos nossos heróis há mais tempo, ele é o cara
que o Al Gore levou em 1982 ao Congresso norte-americano, 16 anos antes de ter
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sido candidato a presidente, em 98. Lá ele fez até uma brincadeira. Vocês lembram
do filme Apolo 13, quando o comandante da missão espacial diz “Huston, temos um
problema”? Bem,

ele foi à comissão de Ciências e Tecnologia do Congresso

norte-americano em 82 e disse: “Washington, temos um problema, o planeta vai
ficar quente”. Todo mundo já sabe disso há muito tempo, não é nenhuma novidade.
O Jim Hansen, num artigo que vocês podem ler na Scientific American do Brasil, de
abril ou maio de 2004, ou no número especial sobre aquecimento global no site,
propõe que o que define o limite do perigo é a subida do nível do mar. Ele é que
teria maior impacto sobre os custos de infraestrutura e sobre as populações
humanas, trazendo mais custos sociais, especialmente se levarmos em conta a
vulnerabilidade dos povos. Porque o aquecimento global não é o apocalipse, mas,
como sempre, são os pobres do planeta inteiro que irão arcar com as piores
conseqüências. Mesmo assim, Jim Hansen não resolveu o problema. E a minha
missão é despertar o interesse de vocês para que acompanhem o noticiário científico
dos próximos anos pelos sites, jornais, rádios e televisão. É muito interessante a
gente ver a ciência descobrindo algo que mexe profundamente com as nossas vidas.
Jim Hansen não resolveu o problema porque, embora ele tenha lá suas estimativas,
a subida do nível do mar decorrente do aquecimento do planeta ainda apresenta
algumas grandes incertezas, embora esteja todo mundo de olho, tentando resolver.
No famoso relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) de
2 de fevereiro de 2007, logo em seguida ao filme do Al Gore, que gerou tanto
impacto e que continua a ser uma das peças fundamentais dessa luta, a previsão é
de que, no século XXI, haveria uma subida do nível do mar de 20 a 60 centímetros
sendo 40 centímetros o número mais provável. Parece pouco. Por exemplo,
Copacabana está a um metro e meio do nível do mar. Mas não é exatamente pouco,
porque são 40 centímetros na média. Numa ressaca com tempestade, com lua cheia,
é bem mais do que 40 centímetros. Se o aumento for de 60 centímetros, fica ainda
um pouquinho mais complicado manter areia, principalmente podendo haver
mudanças no regime das correntes, etc. Talvez a gente tivesse que colocar areia
também no Leblon ou fazer alguma obra engenharia, o que é até mais provável.
Com a tempestade, com a ressaca, a infraestrutura das galerias fluviais, dos esgotos
e até dos prédios seria forçada. Então, já é um baita de um problema. A questão é
que o problema é ainda um pouco maior. Acompanhem o noticiário sobre o que a
ciência está descobrindo. Leiam, por exemplo, os cadernos de ciência da Folha de S.
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Paulo e d’O Globo, que são os melhores, e vejam os sites. As notícias que vou
mencionar a seguir são de semana retrasada.
Uma delas, é justamente sobre os resultados do relatório de 2007 do IPCC. O IPCC
não faz ciência e sim uma varredura de tudo o que foi feito num determinado campo
e produz um relatório consensual que, por definição é um pouco conservador. Isso
porque, para levantar toda a produção científica relevante, o relatório de 2007 só
considera o que foi realizado até 2004, na medida em que seria impossível ler tudo o
que foi feito de importante em 2005 e 2006. Portanto, ele tem uma defasagem de
cerca de 4 anos em relação a 2009. É nesse relatório que está prevista uma subida
do nível do mar de 20 a 60 centímetros. E aí tem um asterisco. E, no asterisco, está
escrito, a grosso modo: se a degradação do gelo dos mantos da Groelândia e do Pólo
Sul for não-linear, a previsão é de um metro e meio. Para se ter uma ideia, na
reunião do Painel, o cientista da delegação norte-americana saiu batendo a porta em
protesto contra os chineses. Porque, mesmo no governo Bush, o cientista dos
Estados Unidos pensa com a própria cabeça. Já os cientistas chinêses corre o risco
de perder a própria cabeça, estava numa posição muito conservadora e, por isso,
não deixaram colocar que já havia sinais de grandes mudanças. O que quer dizer
degradação não-linear? A subida do nível do mar de 20 a 60 centímetros, sendo 40 o
mais provável, tal como consta no cenário básico do relatório, considera como
fatores de elevação do nível do mar a expansão térmica do oceano, na medida em
que a água quente tem mais volume do que a água de temperatura ambiente. Esse,
junto com o derretimento das geleiras, é o principal fator da elevação do nível do
mar nos próximos séculos, devagarinho, mesmo que o aquecimento global seja
interrompido. Só que o gelo da Groelândia,

especialmente do Pólo Sul, não é

simples. As águas lá adentram rios maiores do que o Paraíba do Sul, há lagos muito
maiores do que a Baía de Guanabara, e eles se conectam, há frestas. É um sistema
dinâmico. Como se comporta este gelo? A ciência está interessadíssima em
descobrir. A gente poderia ter notícias boas. Por exemplo, se os mantos de gelo
estiverem entrando lentamente no oceano, mas ao mesmo tempo estiver nevando
no miolo do continente, por exemplo, na Antártica, então se manteria um certo
equilíbrio. A ciência poderia descobrir que está nevando mais e que, com isso, se
estivesse juntando mais gelo. Só que não é isso, infelizmente, o que a ciência está
descobrindo.
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As duas grandes grandes preocupações atuais são:
1) O gelo, em função do aquecimento, derrete mais e se infiltra por este sistema
dinâmico. Ao lubrificar o contato dos mantos de gelo com o solo, se acelera um
pouquinho a velocidade com que esses imensos montes de gelo entram no oceano
2) Estes mantos de gelo encontram as plataformas que a gente volta e meia vê
mencionadas no jornal - colapsou a plataforma de Matos, colapsou aquela outra,
agora mesmo tem uma se preparando para colapsar. E estas plataformas, embora
não interfiram no nível do mar, porque já estão na água, fazem uma resistência ao
avanço dos mantos de gelo na direção do continente. Na medida em que elas estão
sendo lançadas, a velocidade parece estar aumentando. As notícias recentes da
semana retrasada - divulgadas de propósito devido ao encontro que estava havendo
em Copenhague, na Dinamarca, para pressionar as lideranças do mundo para
chegarem a um acordo no final desse ano –, são de que a coisa está muito mais para
um metro, um metro e meio e até 1,80 metro, dependendo dos estudos, porque a
velocidade dos mantos de gelo que entram na água é maior. E há notícias até mais
preocupantes, relativas a ciclos mais longos, daqui a 300, 500 anos - aparentemente
há ciclos de até 40 mil anos -, quando a quantidade de carbono irá aumentar, que
geram um processo irreversível.
Mas não vamos nos preocupar com daqui a 200, 300, 500 anos. Não que a gente
não deva se preocupar, a gente deve se preocupar, mas não devemos ficar
extremamente pessimistas porque a engenharia humana pode se tornar capaz de
coisas que hoje parecem ter uma escala acima do economicamente aceitável. Não é
impossível: a Holanda está aí para provar que a gente pode fazer muitas coisas.
Vamos nos concentrar nos próximos 100 anos, no caso da elevação do nível das
águas do mar ser de um metro e meio. A esse respeito, vale a pena acompanhar o
resultado das pesquisas: o ano polar internacional foi em 2008 e é agora que os
dados levantados vão ser processados, sempre haverá notícias sobre isso

nos

jornais. Mas tudo caminha para que se confirme um metro e meio.
No site do Instituto Pereira Passos, se procurarem aquecimento global, vão ver uns
dados sobre elevação do nível do mar na cidade do Rio de Janeiro que ficaram
defasadas. Um metro e meio é um problema, problemas já previstos que poderiam
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ser lidados com mais tempo são antecipados para daqui a dez anos, isto é, amanhã.
Todas as nossas águas têm a ver com a elevação do nível do mar, uma vez que
todas se encerram na Baía de Guanabara, que já está poluída. É em torno dela que
vive a maior parte da população, nas calhas de rio. Se fosse um processo a mais
longo prazo a gente poderia planejar para evitar o problema na Zona Oeste, da
ocupação do litoral e assim por diante. Os conjuntos habitacionais em Sepetiba,
quando tem lua cheia e maré enche, o chão das casas fica úmido. Esse é um
testemunho pessoal, vi num dia em que passava por lá. Imaginem dez centímetros a
mais daqui a vinte anos!
O nível do mar vai subir. Nossas águas do sistema lagunar não são um caso tão
problemático, já contratamos um estudo, mas mesmo assim, ali também, ao redor
da baixada de Jacarepaguá, vai precisar ter um sistema de dragagem algum dia, e
nossas praias também acentuam a erosão. A elevação do nível do mar mexe com
todas as nossas águas. Até por aquelas que passam por dentro de nós. Porque há
um outro sistema de águas, além da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, das
baías hidrográficas, do sistema lagunar, das praias oceânicas, também tem mais
águas que estão lá no Paraíba do Sul. Aí a gente transplanta as águas e emite um
montão de gases de efeito estufa, depois emite mais gases ainda

para tratá-la,

porque ela vem muito poluída com a química no mais alto parâmetro. Como diz o
Wagner Victer, você pode enfiar o copo na torneira e beber, sim, porque ela foi tão
tratada que, fiquem tranquilos, podem beber. Mas este tratamento implica em
produção, em alguma fábrica em algum lugar, implica transporte até o Bangu,
portanto, muita emissão de efeito estufa. Depois essa água é bombeada na base de
energia elétrica por essa cidade de seis milhões de habitantes, sobe o morro, vai
para umas caixas d'água, aí desce, vem para o nosso prédio, cai no fundo do prédio,
aí a gente paga energia e emite gás efeito estufa para jogar ela no alto do prédio. E
então a gente bebe a água, ou a usa e, tanto no ato de beber quanto no ato de usar,
se paga um preço – e tem que ter um preço. Então, esta água pode estar aí, mas
tem que mudar o preço dela. Um terço dessa água é usada para levar o cocô e o xixi
embora, e isso representa

um terço do condomínio. Só para uma conta rápida,

quem tem um condomínio alto, de 600 reais, paga 200 reais de água, e desses 200
reais, 65 reais é água para levar o cocô e o xixi embora. Que tal mudar tudo nas
cidades e usar uma tecnologia “avançadérrima” de uns três mil anos atrás, botar
umas telhas, uma calha que leve a água da chuva para uma caixa d'água ligada na
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coluna do vaso sanitário. Se não chover, um sujeito vai lá, aperta um botão e entra
água do sistema. E essa água seria usada também para lavar calçada.
Todas estas águas terão impactos profundos na mudança climática e nada é mais
importante do que o trabalho do pessoal da Geografia da UFRJ, da Coppe, do
Instituto Pereira Passos e de outros que tentam agora produzir conhecimento, como
se está fazendo neste seminário e nesta exposição. A gente tem um pouco de
tempo, mas a chave, a chave do assunto, a chave da vitória ou da derrota é o
conhecimento. Então, produzir conhecimento e disseminá-lo, sobre mudança
climática, seu impacto nas cidades, especialmente sobre as águas, é o fundamental.

Dieter Muehe: Boa tarde. Agradeço este convite, é uma oportunidade bastante
especial para discutirmos um pouco os problemas levantados pelo Besserman. Bom,
como é o comportamento do nível do mar no litoral do Brasil? Ele já esteve bem
mais alto. Estamos preocupados com 50 centímetros, um metro, mas, há mais ou
menos 7000 anos, o nível do mar chegou à posição do nível atual, depois subiu, fez
um patamar em torno de três metros, mais ou menos, acima do nível atual, e aí há
uma discussão sobre se o nível do mar efetivamente desceu, subiu de novo, desceu
de novo e depois teria uma descida contínua. Isso gerou inclusive uma longa
discussão na academia, porque essa conta foi feita com base em evidências
geomorfológicas, paleontológicas, e, na verdade, para os últimos 50 anos este
método não tem resolução para indicar claramente a tendência. Esta só é
identificável a partir de dados maregráficos de longa duração.
Mais ou menos nas décadas de 1970 e 1980, começamos a perceber que houve
muita erosão no Brasil, em vários pontos, o que não combina com um rebaixamento
do nível marinho. Depois descobrimos que, na verdade, não é só o nível do mar que
provoca erosão, há outros processos que também a provocam. Os trabalhos mais
recentes estão apontando no sentido de uma elevação, mas o nível já esteve mais
baixo. Uma das evidências disso é a existência de rochas areníticas de praia, areia
de praia cimentada por carbonato de cálcio. Isso é muito típico em regiões de águas
quentes como o Caribe, mas, curiosamente, ocorre inclusive aqui no Rio de Janeiro,
sob forma geralmente submersa ou aparecendo na base da praia e se estendendo
um pouco mar afora, mostrando como a praia recuou até chegar à sua posição atual.
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Este é um indicador da posição do nível do mar e se localiza mais ou menos nas
faixas da amplitude entre alta e baixa mar.

Estes arenitos ocorrem aqui, por

exemplo, na Barra da Tijuca, onde todas estas feições escuras mostradas na figura
são arenitos e formam uma linha de profundidade de mais ou menos um, dois, três
metros.

Em Itaipuaçu temos uma verdadeira barreira submarina cuja profundidade começa
em torno de 2 metros, vai até 7 metros e se afasta um pouco da linha da costa à
medida que vai se tornando mais profunda. A idade dos arenitos é da ordem de
6.700 a 6.500 anos. Na praia de Saquarema e em Arraial do Cabo, ocorrem a uma
profundidade de três metros, com idade entre 6.600 e 6.400 anos. Por outro lado, a
praia de Itaipuaçu, perto de Niterói, faz parte de um cordão litorâneo arenoso, com
altura de sete metros acima do nível médio do mar. Nas tempestades as ondas
passam por cima. Este cordão litorâneo, que teria sido construído a cerca de três
metros acima do nível do mar atual, não deveria ser ultrapassado pelas ondas. Isso
sugere que este litoral está baixando. Bom, mas se nós pegarmos aqui uma descida
de três metros em cinco mil anos, nós vamos ter cerca de 6 centímetros de
subsidência em 100 anos. Observem, é muito pouco mas, se o nível do mar está
subindo e o continente está baixando, então as duas coisas se somam e nosso nível
de elevação das águas vai ficar um pouco maior, subindo um pouco mais rápido.
O que nós sabemos realmente, aqui no Brasil, em relação ao comportamento do
nível do mar? A estação mais antiga é a de Cananéia, em São Paulo, e há também,

Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

8

aqui, no Rio de Janeiro, a da Ilha Fiscal, da DHN (Diretoria de Hidrografia e
Navegação). São duas estações que realmente têm observações de razoável
continuidade. Pesquisa realizado por Afranio Mesquito do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo mostra que a tendência histórica era, em 2000, de uma
elevação do nível do mar da ordem de 18 centímetros por século, devido ao
aquecimento das águas e sua consequente expansão; mais seis centímetros por
século, devido ao degelo, e mais seis centímetros devido ao rebaixamento do crustal
de menos seis centímetros por século. Estamos aí numa tendência na faixa de 30
centímetros por século, que é mais ou menos a previsão feita pelo IPCC. Para o Rio
de Janeiro temos esta curva aqui, foi feita a partir de dados da Ilha Fiscal, por
Geraldo Silva, em 1992, e depois pelo Dr. Cláudio Neves para o período de 1995 a
2000. Este primeiro segmento aqui era a informação que se tinha até 1970, e isso
dava uma elevação de dois metros em cem anos, ou seja, a primeira avaliação dessa
curva resultava numa elevação duas vezes maior que o pior cenário previsto pelo
IPCC. O problema é que muitas das visões mais catastróficas da atualidade estão se
baseando em períodos muito curtos de observação. Se nós pegarmos, por exemplo,
este segundo segmento da curva, teríamos praticamente um aumento da ordem de
sete metros em cem anos. Mas, se nós considerarmos todo o período abrangido pelo
gráfico, teríamos uma elevação de cerca de 2,9 milímetros por ano, isto é, cerca de
30 centímetros em cem anos, ou seja, dentro da faixa das previsões.
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Mudança no clima, elevação do nível do mar. Estamos preparados?
Bom, existem alguns problemas bastante sérios. Quais as evidências? Uma das mais
comentadas é o descongelamento do Ártico. Os ursos já estão sofrendo, se bem que
eles têm muito espaço ainda. Está se tentando fazer uma contagem da sua
população, mas é muito difícil. A passagem do noroeste, por exemplo, está aberta.
Isso é ótimo para navegação, entra pelo Atlântico e sai lá no Pacífico. E a passagem
nordeste também está começando a se abrir. Isso realmente é uma evidência clara
de que está havendo mudança. Agora, o Ártico é um mar cercado de terra, a
Antártica é uma terra cercada por mar. Na costa da Groenlândia nós temos uma
reativação das geleiras, e esta aqui, após um período de retração, passou a se
deslocar com velocidade de 20 metros por dia, o que dá um aumento de aceleração
do escoamento da geleira.
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Mar Artico Passagem NW (amarelo) aberta e passagem NE (azul) ainda bloqueada. 2007

Mas na Antártica a situação é menos dramática. A área da Antártica que está
aquecida é a parte oeste. Mas é muito menor do que a parte leste. Na parte oeste,
sim, nós temos, por exemplo, esta ilha, a Pine Island, um pedaço de geleira, num
tamanho de 20 por 34 quilômetros. O tamanho de Manhattan, uma coisa grande e
que mostra efetivamente uma atividade de descongelamento. Mas na parte leste há
muita

dúvida.

Aparentemente

lá

é

muito

frio,

muito

difícil

imaginar

um

descongelamento.
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Temperatura da superfície
Entre 1957 e 2006 (NASA)

Também são contraditórias as informações da espessura do gelo do Ártico, porque a
espessura pode ser medida de baixo para cima (a partir de submarinos) e por
satélite, de cima para baixo. Ambos têm erros, portanto, não há uma coincidência.
Agora tem um grupo se deslocando a pé com equipamento para medir a espessura
do gelo o mais diretamente possível, informação importante quando este estudo
estiver disponível. O problema potencial de liberação de gases metano talvez seja o
maior risco. Principalmente na região do Ártico, perto da Rússia, na plataforma
continental, o aquecimento da água do fundo faz com que o gás que está lá
aprisionado e que está muito congelado, possa se gaseificar, e começar a subir. Uma
das teorias sobre o Triângulo das Bermudas, que na verdade não é nada disso, é que
o desaparecimento de navios seria provocado pelo desprendimento repentino de
gases levando à perda de sustentação. No entanto, a liberação do metano por efeito
do aumento da temperatura é uma possibilidade real e já foi observado localmente.
E, no nosso hemisfério, para dar um exemplo mais próximo, temos a geleira
Ventisquero Negro, no Parque Nacional Nahuel Huapi, nas proximidades de
Bariloche, Argentina, que retraiu centenas de metros, e a base dela continua a sofrer
retração. Um espetáculo, porque quando cai faz um barulho enorme. A força da
natureza é muito grande. Quais as previsões? A previsão que todo mundo usa é do
IPCC de 2007. Eu tinha a expectativa de que a previsão feita para 2007 seria mais
catastrófica do que aquela apresentada em 2004. No entanto, foi menor, passando
de 1 m para 0,5 m, porém com muitas dúvidas em relação ao valor real. Modelagens
mostram também que esta elevação não é igual em todo o lugar. No nosso caso, por
exemplo, no Atlântico Sul, seria uma elevação menor, talvez 30 centímetros. Outros
lugares seriam maiores. Uma das vulnerabilidades da linha de costa é a
intensificação

da

erosão

costeira.

Associada

à

mudança

climática,

ocorre

normalmente uma intensificação de tempestades, principalmente ciclones, porque o
ciclone se desenvolve muito em associação com o aumento da temperatura das
águas no oceano. O Catarina, que afetou o litoral de Santa Catarina, é um exemplo
do que pode ocorrer e com maior frequência. Inundação é outra consequência, tanto
pelo aumento das precipitações durante as tempestades quanto pela bloqueio da
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drenagem pelo empilhamento da água do mar junto à costa. A vulnerabilidade do
litoral brasileiro como um todo está muito associada às áreas de população maior.
Quer dizer, na verdade, são as grandes metrópoles, as regiões metropolitanas que
têm os maiores riscos, principalmente de inundação. Também de erosão, quando as
construções são muito próximas. Em Recife, por exemplo, vemos direto isso. Mas
grande parte do litoral não tem uma ocupação tão grande. Então, os efeitos são
muito localizados. Em termos de erosão, o nosso litoral tem uma plataforma
submarina muito rasa, de baixa declividade no norte e que aumenta gradativamente
para o sul. Então, a vulnerabilidade aumenta muito em direção ao norte e diminui
em direção ao sul. E nós estamos aqui nesta faixa em que a elevação do nível do
mar de um metro está na faixa de um recuo na ordem de 50 metros. Tanto é que no
Projeto Orla, do Ministério do Meio Ambiente, nós sugerimos um recuo de pelo
menos 50 metros, além do final da praia, ou 200 metros em região não urbanizadas.
E isso, se não tiver outras informações que mostrem que já existe uma tendência de
recuo da linha de costa. Nestes casos teremos que considerar isso e aumentar esta
faixa. Falamos muito do nível do mar, mas é preciso enfatizar que não se trata de
um nível estático. A ele estão associadas oscilações por efeito da maré e das ondas,
o que o torna uma ferramenta de ataque dinâmico da linha de costa. Se a gente vai
para a Amazônia, o nível dos rios varia dezenas de metros, sem que ocorra um recuo
das margens correspondente. Isto porque as ondas, quando tem, são muito
pequenas comparado às ondas do mar Já no mar não, tem ondas de um, dois, três,
até quatro metros em algumas áreas. Como eu disse, em Itaipuaçu as ondas podem
ultrapassar um cordão litorâneo de sete metros der altura.

Mas aí surge outro

problema, de um lado o aumento de frequência e intensidade de tempestades, quer
dizer, tempestades que vinham uma vez em cem anos, talvez venham uma vez a
cada dez, e é quando as coisas acontecem. Você passa muitos anos sem nenhuma
mudança substancial, vem uma tempestade excepcionalmente forte que, combinada
com maré cheia e ventos fortes, tem um efeito erosivo e não se recupera mais.
Então, olha só que coisa interessante. Uma modelagem de refração, com ondas de
Sudeste, Sul e Sudoeste. Esta parte vermelha, amarela, são ondas mais altas. Olha
como elas convergem para este ponto que normalmente é abrigado. À medida que
muda a direção das ondas, este feixe de ondas mais altas se desloca, funcionando
como uma mangueira, que ora atinge um lugar da praia, ora outro.
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Então alguns segmentos de uma mesma praia são mais vulneráveis que outros. E
aqui [primeira foto acima], justamente nesta curva, tem casas destruídas, e tinha
uma praia aqui na frente. E esse aqui [segundo foto acima], é um pouco mais para
cá, um condomínio que teve a cerca e arvores destruídas. A área urbanizada está
ainda uns 30 metros para trás, mas o pessoal está preocupado, tentando vender as
casas. Esta é a tempestade de maio de 2001, foi a maior dos últimos anos. Olha o
ciclone que se formou aqui. Ondas com mais de sete metros atingindo o Rio de
Janeiro, e olha só, essa aqui é a Ilha Fiscal Fiscal, na Baía de Guanabara. A previsão
é a curva preta, e o que foi medida é a curva em vermelho. Tem mais de um metro
acima do nível previsto. Então não é preciso subir o mar um metro pelo efeito estufa.
Ele já sobe isto nas condições atuais. E isso numa região abrigada. Agora, imagine
numa área não abrigada. Foi o que aconteceu neste litoral. Temos em Maricá casas
destruídas, e em Saquarema mais da metade da estrada foi derrubada. A prefeitura
deve ter gasto uma fortuna para recuperar esta faixa com a areia que não sei de
onde tirou, acho que foi das lagunas. Então é um custo enorme. E estas casas estão
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muito próximas. Essa ocupação tem que mudar no sentido de garantir uma faixa que
não seja de edificação. Outro problema sério é inundação. Ao ciclone Catarina, por
exemplo, estão associados ondas, ventos fortes e precipitação intensa, atingindo
cidades que não estão preparadas. Então há destelhamento, destruição de casas,
inundação e erosão costeira. Os problemas maiores são justamente as cidades e as
áreas das baixadas, quer dizer, principalmente nos deltas, como em Bangladesh, um
dos mais críticos.

Inundação em Bangladesh (2004)

No Rio de Janeiro, o que temos? Um conjunto de dois cordões litorâneos, um junto à
praia atual, outro mais elevado, mais interiorizado e mais antigo, cada um
representando sistemas de lagunas, algumas já preenchidas de sedimentos. Estas
últimas favorecem a ocupação, mas apresentam enormes problemas de drenagem e
inundação. Outro problema, as praias do Rio de Janeiro não têm como recuar. Na
praia do Leblon, e outras, as ondas de tempestade batem no muro e voltam. Ao
voltar, levam os sedimentos para o mar. Os sedimentos são levados para muito
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longe e não voltam durante as condições de tempo bom. Isto que acontece às vezes
no Leblon, ou também por causa da direção de incidência das ondas. Se as ondas
incidirem muito tempo de uma só direção, provocam um transporte para uma das
extremidades da praia, ficando a outra sem areia. Outro problema são os canais de
escoamento como ao longo do Jardim de Alah e Visconde de Albuquerque [foto
abaixo]. Observe que na maré cheia a onda penetra pelo canal, se a onda está
penetrando, a água está penetrando, todos os escoamentos ficam prejudicados, não
sai nada.

No Canal do Cortado, na região da Barra da Tijuca [foto abaixo], vocês vêem uma
área já sedimentada de uma laguna que deixou de existir.
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Agora a prefeitura já obriga o pessoal a fazer aterro – não sei se é correto –, então
as casas têm uma certa segurança. Mas a drenagem vai ser um problema. Se o mar
subir vai ser muito pior. Na praia da Macumba [fotos abaixo], em várias situações,
era uma praia que já tinha erosão, construíram um muro bonito, o muro foi
desestabilizado, foi feito outro muro e este já foi destruído de novo. Então, é uma
busca contínua de manter a praia no lugar. A única solução seria fazer um aterro,
mas é caro, e pode exigir recuperações frequentes.

Praia da Macumba (2001)
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Praia da Macumba (2005)

Praia da Macumba (2007)
Outra situação bem típica – o aterro atrás do muro –, a idéia é muito boa, mas
observe que atrás do muro já começa a haver deslocamento, a onda por baixo vai
escavando tudo. Outra situação, os canos de drenagem na preamar ficam
completamente cheios, a drenagem cessa, se estiver chovendo ao mesmo tempo, vai
ter inundação. Então os casos que acontecem hoje só vão piorar. É esse o cenário
que a gente pode esperar.
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Pedra de Guaratiba – afogamento da tubulação de esgoto
Em Guaratiba, as pessoas já convivem com mar, baixa-mar e preamar. Mas se subir
mais um pouco, aí começa a entrar, não escapa.
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Guaratiba, Rio de Janeiro
Bom, na Prefeitura do Rio, neste trabalho que fizemos, foram poucos lugares no
Brasil a ter isso, que tem condições de fazer um modelo de digital de terreno. Então,
foi feita uma avaliação das áreas de potencial inundação em vários cenários, de meio
metro a um metro ou mais. Estas seriam as áreas de risco. Isso se considerarmos o
nível estático, se inunda dá nisso; a verdade é muito pior. E o resultado disso é que,
dependendo da altura do nível do mar, pode-se até calcular quantas pessoas seriam
atingidas, como feito por Mendonça e Silva, do Instituto Pereira Passos. Para uma
elevação de até um metro e meio, teríamos cerca de 60 mil pessoas afetadas. Para
uma elevação de até três metros, 400 mil pessoas, e quase um milhão para a cota
de cinco metros. A altitude de cinco metros é significativa, porque ela inclui, além
dos efeitos da elevação do nível do mar, também a inundação que é consequente de
transbordamento de rios.
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Bom, essencialmente são esses os pontos mais importantes a serem discutidos, mas
o que está faltando? Hoje está começando a se ter uma consciência muito clara, este
seminário é um exemplo disso, um trabalho do Instituto Pereira Passos foi pioneiro
no Brasil, no mundo, de uma metrópole fazer um estudo de impacto, fazendo uma
previsão dos efeitos de mudança climática sobre uma megacidade. São poucos
lugares no mundo onde foram feitas, e acho que foi bastante bem feita. E os
seminários estão se multiplicando, o Ministério do Meio Ambiente acabou de lançar o
macrodiagnóstico da zona costeira e marinha do Brasil. Enfim, as reações estão
acontecendo e, em vários seminários que nós temos participado, inclusive em
Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, alguns aspectos ficam claros: nós temos
que ter informações. Nós não podemos ficar só fazendo previsão sem dados. Nós
temos que ter um sistema, e isso tem que ser uma articulação entre o governo
federal, estado e município para que se crie uma rede de informações de dados
oceanográficos e climáticos, sobre como a temperatura do mar está aumentando,
como a direção das ondas está mudando, como a altura das ondas está aumentando,
como o clima está mudando. Estas observações têm que ser medidas. O Rio de
Janeiro tem dinheiro, precisaria ter um serviço específico de armazenamento para
interpretação destas informações ambientais, porque daqui a 30 ou 50 anos é que a
gente pode ter uma tendência de como todas estas variáveis estão se comportando.
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Impossível

o

administrador

tomar

uma

decisão

baseado

em

informações

generalizadas. Isso é um aspecto. Outro aspecto é a mudança de mentalidade nossa,
isto é, da sociedade. Eu acho que quem vai promover isso é a nova geração, através
do ensino secundário. E sobre isso as prefeituras tem muito domínio, os estados
também, porque têm a redes estadual e municipal de ensino. E os professores têm
que ter uma formação adequada, porque o problema da falta de água vai ser
fundamental, a necessidade, como se falou, de reutilizar água de chuva, armazenar,
reduzir o consumo, ter uma noção da importância da redução do consumo individual.
Outro problema é o reflorestamento. Está certo que o Rio de Janeiro tem florestas,
mas há regiões nas cidades com ruas inteiras sem nenhuma arborização. A
arborização cria um aspecto melhor, melhora o clima e melhora a paisagem. Quando
a gente sobrevoa a região de Minas e chega no Rio de Janeiro é um deserto. Não
tem agricultura, não tem gado, e só tem morros sem vegetação com tendência a
desmoronamentos. Então, isso aí teria que sair na mídia para um programa de
reflorestamento, porque a floresta garante e reduz a temperatura, ele normaliza a
frequência de precipitações. No Paraná, houve uma mudança completa nas
precipitações em função da derrubada nas florestas. Isso aí, de alguma forma, temos
que ver se é possível mudar toda uma atitude. E parece que a percepção de
mudança climática já é evidente.

Manoel Ribeiro: Obrigado, professor. Agora a professora Andréa Margit, que é
gerente de meio ambiente da Fundação Roberto Marinho.
Andréa Margit: Boa noite a todos. Não sou professora, não sou cientista, tampouco
especialista em cidades ou em água, mas sou uma cidadã interessada em viver num
lugar são, num lugar pacífico, que ofereça sustentabilidade e, por isso, interajo
sempre da melhor maneira possível com todos que estão aí desenvolvendo projetos
na área científica, na área política. Esta é a razão pela qual eu vim aqui, porque
tenho a sorte de trabalhar numa organização que tem os mesmos ideais que eu, a
Fundação Roberto Marinho, que trabalha fortemente com educação e com
comunicação social. Então, de maneira geral, estou sentada na platéia de seminários
e debates e, às vezes, fico incomodada quando estão falando muito e não temos
oportunidade de dialogar. Assim, se estiverem ansiosos para conversar, me
interrompam e a gente vai conversando também. Está bom?
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O que eu trago para vocês é bastante sucinto, vou tentar não falar muito, são alguns
projetos que a fundação desenvolve, nesta linha que o professor acabou de citar.
Como é que a gente – que está na comunidade, na escola, nas empresas que na
região onde a gente mora muitas vezes exercem um papel de governança forte nos
municípios,

principalmente

na

área

de

energia

–

pode

dialogar

com

esse

conhecimento científico que vocês trazem aqui e, ao mesmo tempo, trabalhar com a
nossa observação, com a nossa experiência, com conhecimento tradicional que,
muitas vezes, descomplica esta observação e que pode trazer realmente ações
concretas para mudança e melhora do nosso ambiente?
São em geral quatro coisas nos projetos de meio ambiente que a gente articula na
fundação. A gente busca organizar informações, e não necessariamente impor ou
sugerir conceitos. A gente busca os vários conceitos que estão aí sendo propostos na
área de mudanças climáticas, aquecimento global, derretimento das calotas,
aumento do nível do mar, e deixamos então que esta comunidade de professores e
de alunos interaja com estes conceitos buscando aqueles que mais se adequam à
observação que eles possam fazer do seu lugar. Articular estas instituições, sejam as
secretarias de educação, de meio ambiente, as próprias escolas, as empresas que
investem nos projetos; provocar essa reflexão; trazer a temática para dentro da sala
de aula. Muitas vezes, ter um projeto que você inclui na agenda de educação abre
espaço para essa discussão que não existiria de outra maneira. E mobilizar para
reverter a deterioração ambiental na medida e no alcance do universo das pessoas
que estão envolvidas.
Eu trago aqui um projeto específico, o Caminho das Águas, que foi desenvolvido
junto com a Agência Nacional de Águas (ANA), já dentro desse contexto de
participação, de gestão participativa dos recursos hídricos, das bacias. Em Campos
dos Goitacazes, cidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente já vê um movimento
que empurra a cidade para as margens dos rios, que gera uma margem muito
diferente de uma visão ideal, do que a gente imaginaria de um rio saudável. O que é
que faz o Caminho das Águas? É um programa que trabalha essencialmente com
alunos e professores do ensino básico, então aí tanto da primeira quanto da segunda
parte do ensino fundamental, ou seja, sexto a nono anos, assim como do ensino
médio. A gente busca disseminar todos os conteúdos sobre gestão da água de uma
maneira muito livre. Muitos dos professores, quando travam conhecimento com esse
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material, quando participam de um workshop, um encontro de capacitação, se
sentem às vezes inseguros, porque a gente não está levando um conceito específico,
mas está abrindo discussões sobre estes conceitos, mas rapidamente eles veem que
isso ajuda a incorporar o aluno na discussão, ajuda a trazer várias visões para o
programa. E mobilizar para gestão compartilhada das bacias hidrográficas. Este
programa – eu trouxe aqui para vocês o kit, o material educativo que a gente
distribui através das Secretarias de Educação, eu posso, ao final da nossa fala,
passar para vocês – foi desenhado especificamente para trabalhar com quatro
bacias, e vocês veem nesse quadro em vermelho a configuração geográfica dessas
bacias, a do Rio Paraíba do Sul, do Rio Doce, do Rio São Francisco e dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E ainda que elas tenham uma configuração geográfica
distinta, e algumas histórias de aspectos culturais distintos até do seu uso, elas têm
problemas que se parecem muito: ocupação desordenada desse território. O Rio
Paraíba do Sul recebe um milhão de litros de esgoto por dia, fora os efluentes
industriais.

Esta

descarga

traz

grandes

danos

às

atividades

que

existiam

normalmente neste rio, principalmente na pesca, lazer. Na última matéria que eu li
sobre o Rio Paraitinga, o Ibama sugeriu que não se pescasse mais nele até o dia 31
de maio, porque houve vazamentos de pesticidas na região, a pesca está proibida. E
isso a gente vê em várias outras bacias, a drástica redução da cobertura vegetal
como os dois palestrantes anteriores mencionaram. Inadequado uso do solo, erosão,
assoreamento, então em momentos de seca realmente a gente vê os níveis dos rios
baixarem com crise de água, crise de energia. O Rio Paraíba do Sul, esta bacia
especificamente, tem um sistema light, como o Sérgio [Besserman] mencionou; em
geral nossas crises de energia são crises de água, e quando a gente vê uma cena
como aquela, em que o rio está bastante alterado na sua configuração natural, a
gente vê um ambiente severo como esse em momentos de chuva e de maior
precipitação. Outro problema que a gente vê comumente é o dos resíduos sólidos,
tanto domésticos quanto industriais. Aí, uma foto do lixão de Volta Redonda [abaixo]
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A maioria dos lixões do Estado do Rio não têm licenciamento ambiental, muitos deles
são a céu aberto. A gente está na fundação começando a trabalhar no
desenvolvimento de um projeto que é um museu do amanhã, que vai ser um dos
projetos de revitalização da área portuária e começamos a discutir a certificação de
green build. A primeira coisa que nos disseram os especialistas nessa área foi: vocês
vão demolir alguma coisa? Vocês vão tirar dejetos desses galpões, desses armazéns
onde vão instalar o museu? A primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, definir
o destino, definir a melhor maneira de fazer demolições, de descartar este material,
porque realmente no Rio vocês vão ter opções muito limitadas, e para deslocar isso
daqui a 80, 100 quilômetros, a gente vai ter realmente um gasto maior. Então, a
gente começa a ver os resíduos sólidos impactando em todo tipo de negócios,
porque você não consegue mais destinar este lixo de uma maneira adequada. Estes
são alguns dos problemas que a gente vê e que são frequentes e comuns a todas
estas bacias, e o que esse material propõe é olhar para os problemas, olhar para os
tipos de uso, e se perguntar: o que eu posso fazer no meu contexto, o que eu posso
fazer na minha comunidade, no meu município, como eu interajo com as
informações científicas que estão sendo veiculadas, que chegam nas mídias ou vêm
de institutos de pesquisa, como eu uso isso para melhorar meu dia a dia para evitar
problemas que são frequentes?
A gente trabalha com um certo número aqui de materiais audiovisuais, de recursos
pedagógicos e esse kit tem essa lista que vocês veem aí. Programas do “Globo
Ecologia”, do “Globo Ciência”, “Sala de Notícias”, cadernos de capacitação para os
professores, mapas dessas regiões geográficas, jogos, CDs de música, justamente
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porque a gente quer que não apenas o professor de biologia ou de ciências esteja
envolvido, mas que praticamente os professores de todas as disciplinas de uma
escola trabalhem com este material. Em geral, a gente convida, no processo de
capacitação de professores, aqueles que têm maior empatia com o tema e que
também vão se sentir mais à vontade para mobilizar os professores na volta a suas
escolas e funcionar como multiplicadores.
Esse programa, Caminho das Águas, foi implementado com muito sucesso no Estado
de Minas. Os professores realmente se apropriaram do material, criaram novas
alternativas de usá-lo e saíram da escola para trabalhar com a temática dentro da
comunidade. Esse grupo da escola Cantinho do Céu, em Mutum, Minas Gerais, tem
uma professora muito articuladora que logo viu que na região havia algumas colinas
que estavam totalmente sujas, muitos resíduos sólidos e, com as chuvas, estes
resíduos corriam para o córrego da cidade. Ela saiu gritando na escola: “Quem é aí
que vai se mobilizar para catar o lixo? Quem vai botar mão na massa?”.
Rapidamente ela mobilizou 50 alunos que trabalharam com a comunidade no
entorno e recolheram o lixo. Eles não tinham pás, sacolas, mas a própria
comunidade deu os recursos necessários e eles conseguiram executar o trabalho. E a
professora nos contava, no último encontro, que a coisa mais difícil era trazer os
alunos de volta para a sala de aula, porque se sentiam realmente envolvidos na
solução do problema que tinham na comunidade e por eles passariam o dia em torno
daquele trabalho, conversando com moradores, explicando o que eles tinham
aprendido, aprendendo técnicas que já existiam ali dentro do grupo também para
melhorar a situação do lixo ou da própria agricultura ou da qualidade de água.
Então, foi uma convocação que não parou por aí, a despeito do término oficial do
programa, a escola toda continua trabalhando na atividade. Em Tumiritinga –
também um município de Minas Gerais, com este nome indígena, tupi, que, se não
me engano, quer dizer uma cachoeira pequena e muito limpa –, a situação era de
erosão e assoreamento do rio do município. Esse grupo decidiu trabalhar com uma
atividade um pouco mais cultural. Foram atrás dos moradores mais antigos, tiraram
fotos da localidade, fizeram trabalhos de reflorestamento, de limpeza, e com o lixo
que eles coletaram, criaram personagens, bonecos que representavam a história
indígena do local, e isso provocou uma tremenda curiosidade na região, que não
conhecia totalmente o passado indígena tão forte que existia, começaram a visitar a
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escola, começaram a pedir para que a ação fosse estendida e hoje praticamente
todas as escolas do município, todos os alunos estão envolvidos neste projeto.
Eu quero só concluir fazendo uma pequena provocação para aqueles que têm
interesse na área de análise de redes sociais. Trata-se de uma metodologia que a
gente está usando em outro projeto de questão de bacias hidrográficas com Itaipu,
para identificar, quando a gente começa a fazer um trabalho na comunidade, aquelas
pessoas que já estão mais sensibilizadas, já estão provocando encontros, trazendo
essa temática ambiental e de conservação para uma determinada região, e, a partir
daí, realmente trabalhar com estes grupos que a gente chama de brokers ou de
conectores. A proposta é expandir o trabalho e a capacidade de liderança desses
grupos para um grupo maior, mobilizando mais, criando redes mais densas. A gente
frequentemente fala de redes sociais, mas tem muita dificuldade em demonstrar
como é que estas pessoas estão conectadas. Eu tive a chance, no meu último
trabalho, de identificar uma metodologia que está sendo desenvolvida pela
Universidade de Virgínia, muito simples, e que cria na verdade diagramas de relação
entre as pessoas. Então, neste momento, a gente está terminando uma primeira
análise dessas pessoas que vão participar do projeto de gestão de bacias
hidrográficas em 29 municípios da Bacia do Paraná 3, e que vem de três atividades
diferentes: líderes comunitários, técnicos em meio ambiente e professores. Em
Itaipu, na Bacia do Paraná 3, vem sendo feito um trabalho histórico de longa data
com professores e comunidade. Mas nunca pararam para medir em que medida
estas pessoas estão realmente trabalhando juntas ou colaborando. Em que medida a
gente está formando redes de aprendizagem e ação. Tudo fica muito dentro das
histórias, das anedotas e a gente está tentando implementar uma metodologia que
começa a mostrar em diagramas como é que estas relações aparecem.
Então, se vocês considerarem os três grupos, os professores em amarelo, os líderes
comunitários em azul e os técnicos em meio ambiente em cor-de-rosa, já começam
a ver algumas pessoas centrais num momento de diagnóstico, como esta daqui que
tem muito relacionamento com várias outras pessoas, não só do próprio grupo de
professores, mas de outros grupos também. Esta outra pessoa, que é bastante
central, dissemina informações e provavelmente é bem influente neste grupo de
técnicos.
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Interações mensais entre participantes (diagnóstico)

Algumas redes isoladas de pessoas que já estão se comunicando, mas que não se
conectam com ninguém. Então, este é nosso momento de diagnóstico. O que dá
para ver é que quando a gente começa o projeto, não precisa tratar todas as
pessoas igualmente, algumas já estão mais sensibilizadas que outras, algumas já
podem cooperar mais, já podem liderar grupos, chamar atividades mais
independentemente, já têm essa força de mobilização dentro do grupo. E o que a
gente espera, a partir desse primeiro diagnóstico, é poder desenhar uma rede muito
coesa, muito densa, que um ano depois, provavelmente, vai estar formatada pelas
tendências iniciais que a gente viu nas áreas de atuação, mas que a gente vai poder
identificar também proximidades, intensidades de relação em razão dos municípios
onde estas pessoas moram.
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Interações mensais entre participantes (um ano depois)

Então, há dois dados aí, tanto o demográfico, quanto o tipo de atividade que vai
definir a localização dessas pessoas na rede. E provavelmente a gente vai ter
algumas pessoas que se conectam com todos os grupos e que vão ser muito
importantes para a gente dar continuidade neste trabalho. Eu vejo que no Brasil não
têm muitos grupos e muitas pessoas ainda trabalhando com esse tipo de
metodologia, que não só facilita a gente saber quem está se comunicando com
quem, em que medida, a gente pode extrair vários outros indicadores aqui que eu
não vou me alongar, mas uma grande facilidade da gente demonstrar como é que
um grupo está criando realmente capital social, está criando relacionamento em
razão de uma atividade, de um projeto, que tipo de benefícios esse projeto pode
trazer para o relacionamento de uma determinada comunidade.
Quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, eu estou tentando montar um
grupo aqui no Brasil que queira aplicar essa ferramenta em vários projetos, que
queira identificar depois o que fazer com essa informação, como é que meu projeto
interage com esta informação, no que é que esta informação me ajuda, ou a gastar
Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

29

menos dinheiro conversando com pessoas que já são realmente chave nesse grupo,
ou a cultivar estas pessoas para que elas não saiam do grupo e arrastem toda esta
rede de contatos, isso acontece frequentemente. Eu estou interessada em avançar
um pouco mais nisso, na área ambiental, porque é uma ferramenta que tem sido
pouco usada aqui. Então, se alguém tiver interesse em olhar para isso, vamos
conversar. Esta ferramenta também permite, é claro, você destacar alguns grupos.
Acima vocês veem, por exemplo, o grupo destacado ali dos professores. É um tema
pelo qual eu tenho muito apreço, porque eu acho que a gente não consegue fazer
conservação sozinho. Essa conservação depende da nossa atitude individual, mas as
atitudes individuais são muito influenciadas pelo grupo e dependem da nossa opção,
das nossas alternativas e as alternativas também são muito definidas pelo tipo de
pressão, de organização que um grupo pode fazer. Então, quem tiver interesse, aqui
está meu contato [Andrea Margit, Unidade Meio Ambiente | Fundação Roberto
Marinho. Tel: (21) 3232-8832. email: andrea.margit@frm.org.br] Muito obrigada.
Manoel Ribeiro: Obrigado aos palestrantes. Nós vamos ter oportunidade de o
público se manifestar e eu pediria que quem tivesse colocações a fazer que
preparasse isso por escrito, a organização me pediu que solicitasse que as perguntas
fossem encaminhadas por escrito. Eu queria, enquanto vocês escrevem as
perguntas, fazer um pequeno comentário.
De fato, quer dizer, este evento começa a ficar meio bitolado. [Na mesa de] ontem,
o professor [Paulo] Canedo tinha exacerbado o otimismo, descrevendo o Brasil como
um país com grandes possibilidades na conjuntura atual, porque ele dispunha de
uma unidade, de disponibilidade de áreas, de diversidade de biomas e, portanto,
poderia ser um local estratégico para produção de alimentos e de biocombustíveis. Já
hoje, com a perspectiva da elevação das águas, tanto de mares quanto de rios e
lagoas, por conta da entrada da língua salina e desse tipo de situação, a gente tem
uma perspectiva da perda de várzeas férteis, portanto, de áreas de produção. Por
outro lado, temos as próprias alterações físicas ou químicas da atmosfera, as
repercussões sobre as florestas e oceanos, e aqui digo as alterações físicas, a
questão da temperatura, mas químicas também pela composição da própria
atmosfera. O professor Dieter [Muehe] falou da liberação de metano no fundo dos
oceanos. Ontem uma pessoa do público também falou da necessidade de mudança
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de hábitos alimentares, aí me veio à mente a eliminação de metano por conta dos
grandes rebanhos, que é outro problema muito sério.
Então, eu fico, enfim, oscilante entre estas duas situações e me preocupo, porque
antigamente eu tinha preocupação ambiental com o futuro da humanidade, depois
foi com os netos e agora já tenho uma certa preocupação comigo mesmo. Porque eu
acho que antes que o clima chegue numa situação irrespirável ou que não permita a
vida humana pelo menos na Terra, eu acho que vai ter um cruzamento entre a crise
ecológica e a crise social, por conta de mudanças de regime de chuvas, por conta de
mudanças na possibilidade de safra e elevação de preços de alimentos, que vai
privar a sociedade entre aqueles que podem e aqueles que não podem comprar
alimentos. E neste momento este cruzamento do ecológico com o social vai nos
atingir a todos, sobretudo as pessoas das grandes cidades, de maneira dramática e
aí a gente fica buscando para que lado correr.
Então, acho que tanto o professor Dieter [Muehe] como o professor [Sérgio]
Besserman, e ontem o [Fernando] Gabeira também falou, são mudanças de
paradigmas, temos que através das crianças ou através de ensino, como a Andréa
[Margit] também ressaltou, mudar hábitos, mudar práticas econômicas, mudar
visões de mundo.
Por enquanto, a responsabilidade disso tudo está lançada muito em cima de nós,
indivíduos. Quer dizer: poupe água na sua casa, o lixo tem que ser reciclado. E nós
ainda não estamos responsabilizando os governos, os conglomerados econômicos
por atitudes equivalentes. Não é? O modelo econômico, o consumismo, a velocidade
da obsolescência planejada, quer seja a obsolescência funcional, porque quebra,
quer seja a obsolescência estética, porque no ano que vem você tem que mudar seu
carro porque seu modelo já não pega muito bem, como a própria obsolescência
tecnológica, a cada ano a gente joga fora um computador; quer dizer, este modelo
acho que temos que repensar.
Já tem gente aí com as perguntas preparadas?

Pergunta do Fernando Henrique:

“Por que ainda não acabaram com o prazo de validade das notas fiscais?”.
Desperdício, é verdade, a nota fiscal vale dois anos e você joga fora. Isso é
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interessantíssimo. Tem que destruir e, na crise econômica, você, infelizmente, emite
menos nota fiscal, sobram mais blocos, isso é engraçado.
Outra pergunta, esta não está assinada: “Como está a legislação sobre a
implantação dos hidrômetros individuais?”. É questão dos condomínios que hoje o
gasto das águas é um hidrômetro único e é compartilhado entre todos os
condôminos, o que leva o consumidor individual, se não tiver espírito de grupo a
consumir com certa...
Sérgio Besserman: Manoel, sabemos todos, é um idealista, um homem que
acredita no ser humano, nos diz: “Se não tivermos todos espírito de cooperação”.
Este negócio de hidrômetros individuais nos apartamentos é fundamental, porque na
casa de todo mundo aqui é igual na minha. O porteiro liga e diz: “Olha, quebrou a
bomba da Siqueira Campos [rua do bairro de Copacabana, no Rio] – eu moro ali –,
vai faltar água. O síndico está pedindo para economizar”. Aí a gente enche a
banheira, as pias, vários baldes, as panelas, garrafas de coca-cola, aí por um acaso,
consertam a bomba e de tarde voltou a água, e se desperdiça toda aquela água.
Todo mundo fará isso sempre, enquanto o interesse econômico individual não tiver
mobilizado para atender necessidades de interesse coletivo, Então, botar hidrômetro
individual é fundamental.
Manoel Ribeiro: As duas sugestões são pertinentes, porque...
Sérgio Besserman: Da nota fiscal também, ainda mais na era da informática, que,
além da desburocratização, você não precisava derrubar uma árvore para fazer, você
precisava bolar um sistema...
Manoel Ribeiro: Mas gastar em papel, isto é, gasto em árvores, celulose... Então,
não só esquenta o planeta como as notas fiscais frias esquentam mais ainda. Acho
que nós todos esquecemos um pouco que a água é um produto industrial e caro. A
água tratada. Produto que tem um custo extraordinário e repercussões, vamos dizer,
no meio ambiente, como ressaltou o Besserman. Mais uma pergunta aqui: “Como vai
ficar a situação do Rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua [RJ]? A [Indústria]
Cataguases [de Papel] está despejando 3 milhões e 720 mil litros de resíduos no rio
por dia, isso acontecerá por três anos. A associação de comerciantes e outras

Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

32

associações de Pádua entraram em contato com o Ministério Público Federal e hoje
estão lá em Pádua distribuindo folheto falando dessa situação?”. O negócio da bacia
que se falou...
Sérgio Besserman: E das redes que a Andréa [Margit] falou, de mobilizar,
organizar, pressionar as autoridades.
Manoel Ribeiro: E autoridade de bacia, né? Tem um exemplo de 1920, os Estados
Unidos começaram a gerir água e território por bacia, independente de visões
políticas administrativas. Quer dizer, neste sentido o município de Cataguases [MG]
não é separado do município de Santo Antônio de Pádua, é território que está
influenciado por uma bacia da contribuição desse rio que vai desaguar no Paraíba do
Sul e daí por diante. “Fala-se muito em biocombustíveis. Mas eles também são
poluidores ambientais tanto no processo de produção quanto depois no seu uso.
Algumas novidades tecnológicas de última geração no campo da energia motora?”
Sérgio Besserman: Bom, primeiro, biocombustíveis é um rótulo genérico para
produtos muito diferentes entre si. De fato, biocombustível alemão, por exemplo, os
últimos estudos sugerem que produz a mesma quantidade de efeito estufa do que
um combustível de gás natural; é melhor que gasolina, mas nada demais. Etanol de
milho é muito ruim. Já o nosso etanol de cana-de-açúcar – desde que com a garantia
absoluta de que não provocou desmatamento, principalmente na Amazônia, mas em
qualquer mata, é preciso esta garantia, esta certificação, e isso é facílimo de
conseguir, e a terra mais do que suficiente – emite, estamos falando aqui não só de
poluentes em geral, muito menos gases de efeito estufa no balanço, porque o carro
emite, mas acontece que a cana ao crescer captura carbono.
Agora, a pergunta é até mais para nosso Manoel Ribeiro, um urbanista. É, por
exemplo, meu único ponto com o [Barack] Obama, de preocupação; as mudanças
que nós temos que fazer pela frente para evitar que o planeta aqueça além do
suportável. De novo, são os pobres que vão pagar. Só que os pobres não vão assistir
a isso acontecer quietos. Hoje, a imigração não é um problema dos Estados Unidos,
Europa, do cenário mais otimista do aquecimento global que já não tem a menor
chance de acontecer. O cálculo é de 250 milhões de refugiados ambientais,
especialmente 30% da população de Bangladesh. Então, as cidades e o nosso modo
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de vida terão que mudar. E aí a preocupação de atender a locomoção, ou seja, de
viabilizar que os automóveis continuem a ter o mesmo papel do modal de transporte
na mobilidade hoje existente é que também fica uma coisa do Obama, até para
salvar a General Motors [a falência da empresa foi declarada em 2 de junho de 2009,
e 60% da empresa passou para as mãos do Estado]. O Obama está indo muito bem
nesta área, mas neste ponto – vejam, eu posso estar errado, erro muito, meu irmão
dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca, careca por quê? Trinta
anos, todo santo dia: “Ai meu Deus, errei de novo!” Já errei muito, mas nesta não
vou errar –, esta história de ficar indo para lá e para cá de carro está condenada ao
desaparecimento, carro tem que ser caro. Como é que vai ser? Cada cidade vai se
virar. Tem já muita cidade com pedágio eletrônico, tem outras com pedágio para
quem está sozinho no carro, se está com outro companheiro fica liberado do
pedágio. Outras resolveram o problema: pode usar o carro à vontade, mas não tem
vaga! Viena é assim, pode ir para o centro da cidade, mas não tem vaga para
estacionar, é proibido ter vaga, você fica rodando ali. É melhor do que São Paulo,
onde tudo fica parado. Mas não vai ser carro a solução, vamos ter milhões de outras
soluções, entre as quais carros que emitam menos gases, quando o transporte
urbanístico não puder atender.
Manoel Ribeiro: Do ponto de vista urbanístico, até para a rede das cidades mais
distribuídas, como também internamente as cidades, temos a questão de aproximar
trabalho e residência com subcentros de localização de trabalho, a questão do
transporte de massa, além dessa questão de fazer carros que emitam menos
poluentes. A bicicleta é super usada no Rio de Janeiro, só que para lazer, né? Nós
temos a segunda maior rede de ciclovias na América Latina, só perde para Bogotá,
mas está toda na área de lazer, e onde o pessoal usa bicicleta mesmo para treino ou
para ir ao trabalho, na zona oeste, não tem ciclovia. Só fico preocupado, ainda
temos duas perguntas, mas preciso falar isso aqui. A questão do biocombustível, eu
estou trabalhando atualmente em Maceió, Alagoas. Quando eu sobrevoo a zona da
mata, zona mais costeira, que tem água, florestas e tal, no caso de Alagoas, é um
imenso canavial que é queimado regularmente.
Sérgio Besserman: Ainda em Alagoas, né?
Manoel Ribeiro: É.
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Sérgio Besserman: São Paulo, não.
Manoel Ribeiro: O problema, quer dizer, a zona que é mais propícia para produção,
que tem água, que tem solo fértil, tem uma exclusividade para exportação ou para
um tipo de consumo... E depois tem o sertão que é devastado por natureza, né? E aí
se fala da transposição do Rio São Francisco, canal do sertão para levar água para a
região mais seca. Eu fico pensando: será que não têm regiões que são realmente
para não serem habitadas? Ninguém está falando da transposição do Nilo para
transformar o Saara num lugar, vamos dizer, fértil e tal. Fico pensando: se a questão
não é da propriedade fundiária, quer dizer, deixem estes caras lá e não deixem
virem para cá, não, porque precisamos plantar cana, criar gado. Então, as grandes
propriedades tanto da zona da mata quanto do agreste, que tem água às vezes e
não tem, mas tem uma série de açudes e tal, travam o pessoal mais pobre, que é do
sertão e que ali não interessa nada, né? E quem vai às regiões das usinas
hidrelétricas de Xingó e Sobradinho, encontra o São Francisco como um riacho, dá
pena de ver.
Bom, vamos aqui a mais uma pergunta: “Por que a coleta seletiva de lixo não se
estende a todo o Rio de Janeiro?” Denise é quem pergunta. Quando penso nos
grandes investimentos necessários para o saneamento e a retirada dos moradores
de área de risco, duas dificuldades de se fazer coleta de esgoto das grandes áreas
faveladas, eu me pergunto: por que, em vez de investir em saneamento, se investe
em eventos de retorno duvidoso para a população, como Copa do Mundo, Olimpíadas
etc.? Construção de megaempreendimentos esportivos são negócios, na questão da
água também, as grandes companhias de saneamento jamais têm controle de
programas de controle de perdas, 40% da água é perdida... O negócio é o grande
investimento, duplicação do Guandu, transposição do São Francisco, quer dizer, o
pequenininho que resolveria não interessa, isso dá licitações muito pequenininhas, a
comissão também pequenininha...
Sérgio Besserman: Sobre a coleta de lixo, acho que uma visão empresarial
excessiva fez com que a coleta do lixo não se desenvolvesse na cidade, porque o
cálculo da Comlurb [Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro], do
ponto de vista do custo, sugeriria esta forma. No meu modo de ver, é uma forma de
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raciocinar com a economia do passado. Tomara que seja cumprida a atual promessa
de que haja coleta seletiva de todo mundo, porque, além da seleção, tem o retorno
intangível que é a mobilização das pessoas para fazer separação, e isso é um
engajamento, formação de uma rede e, naturalmente, vai ficar mais eficiente com o
tempo. Então, acho que a gente deveria caminhar celeremente para isso. Concordo
com o Manoel sobre a questão do Nordeste, mas principalmente no seguinte aspecto
que é o que o professor mais enfatizou, o que não pode é ter uma megaobra em que
o custo de planejamento não considere a mudança climática. Qual é o cenário para o
semiárido, porque o INPE [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] já tem essa
modelagem, qual é o cenário para o regime de chuvas? Porque mesmo agora na
cidade, nem sei se é verdade, há a notícia maravilhosa de um monte de obras no Rio
Acari, região de uma população supercarente, em que levaram em conta a subida do
nível do mar, porque senão vai ter que fazer de novo daqui a pouco. Conhecimento é
fundamental.
E uma última provocação, só porque o Manoel nos falou da mobilidade, a gente falou
de carro. Eu sou funcionário do BNDES, se eu morasse no Recreio dos Bandeirantes
[zona oeste do Rio] – só para mostrar que vai mudar tudo e rápido – minha vida ia
ser assim: eu acordava, entrava no computador para ver blog, jornal, botar qualquer
coisa no meu blog. Eu parava e começava a esquentar o planeta a sério, banho
quente, elevador, entrar num carro, toneladas de aço, combustível feito que vem do
fundo do mar ou da Venezuela ou da Arábia Saudita, uma hora e meia no arcondicionado da Barra até a Avenida Chile, no centro do Rio. Eu fui diretor do
BNDES, fiz carreira lá e, com meia dúzia de geradores a diesel no subsolo, é proibido
abrir a janela, por causa do risco de incêndio. Pode estar frio e não pode abrir a
janela, é bombando diesel. E eu lá pegando elevador até o vigésimo andar
esquentando o planeta. Eu sento no computador. Cem por cento do meu trabalho vai
ser feito do mesmo jeito que no meu computador de casa, onde eu estava lá antes
de esquentar. Mas o chefe tem que me ver, é a norma. Eu estou jogando paciência e
ele passa ali e eu... puff, planilha Excell. Estou p. da vida de ter vindo este tempo
todo, tenho que relaxar, então estou jogando paciência. Se eu estou em casa, não
com tecnologia de hoje nem de amanhã, mas de quatro, cinco anos atrás, abro lá
um MSN, um Orkut, e o gerente, o chefe, todos vão me botar para trabalhar 20
vezes mais e eu não vou esquentar o planeta. Então, percebe como é que as cidades
do mundo e nossa vida vão mudar assim dramaticamente? Ah, o dia que eu tiver

Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

36

que carregar uma base de dados maior, por acaso eu trabalho com economia, com
meio ambiente, às vezes tem, aí eu vou na central de trabalho do condomínio, que
me ofereça uma banda larga, internet e tal, e descarrego um arquivo, todos mapas
digitais da cidade. Eu não tenho tudo isso em casa, mas tenho numa estação de
trabalho ali do lado, aí vai mudar tudo, ainda vão querer central de dados perto. Aí
já é área do Manoel, ele falaria horas aqui e daí vai mudar tudo e vai voltar a
vizinhança, é o contrário. Eu vou ter amigos que vão estar na Nova Zelândia, em
Nairóbi [capital do Quênia], e falar com eles pela internet, mas meus amigos
conhecidos, que eu passeio com cachorro, vai ser tudo ali, porque já não vou mais
gastar três horas, ir até o centro e voltar. Posso recuperar a vida comunitária, me
organizar. Mas aí tem que ter uma igreja, uma pracinha, vai mudar tudo! Graças a
Deus, porque estava chato para cacete.
Manoel Ribeiro: E nesta lá se vai o projeto modernista, né?
Sérgio Besserman: Ah, deixou de ser sustentável, Niemeyer é de longe o arquiteto,
mas é século XX e não XXI.
Andréa Margit: Queria só fazer um comentário sobre a coleta de lixo, e comecei a
me perguntar quando eu mudei para o Rio por que não era possível fazer a coleta
seletiva. Eu divido grande parte do meu lixo dentro de casa, o destino é bastante
duvidoso, mesmo assim não perdi a esperança, eu continuo separando o lixo. E
aconteceu um fenômeno interessante, porque no lugar onde morava antes eu sabia
bem para onde o lixo ia e era bem destinado. Como aqui eu só sei que não é bem
destinado, decidi que poderia rever o tipo de lixo que eu estava gerando. Então, esta
é uma outra possibilidade. Não só para onde o lixo é destinado, para onde ele vai,
mas a partir do momento em que você duvida do destino, você começar a se
questionar: eu preciso gerar tudo isso de lixo? E eu mudei muitas atitudes que eu
tinha em relação à minha ida ao mercado, em relação ao tipo de papel que eu usava
em casa, mesmo tigelas em que guardava a sobra da minha comida. Tem pequenas
coisas que a gente pode fazer em casa, pensando também na geração de lixo, não
apenas no destino. Um bom exercício que eu aprendi no Rio.
Sérgio Besserman: Mais duas perguntas. A questão dos eventos é muito
interessante, é um cálculo difícil. Primeiro vamos tirar, não quero mencionar nenhum
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evento concreto, tá? Porque o Panamericano especificamente, eu tenho minhas
divergências, não consigo ver, não vejo razão para o Engenhão [estádio construído
para os Jogos], localizado de um jeito que traz pouco retorno para a cidade. Não é
nenhum preconceito com o local, mesma ponderação que eu tenho sobre a Cidade
de Música, deveria estar na região do porto, se era para fazer, fazia no porto, já
perto do Municipal e não obrigando todos a saírem de automóvel e tal. Nada contra o
pessoal da Barra, mas a maior parte da população vive do lado de cá, então botasse
perto. Sobre os eventos em geral é uma análise do custo-benefício que deve
considerar artigos tanto tangíveis quanto intangíveis. É claro que saneamento é
investimento de maior retorno, mas ele não deixa de ser feito porque vai dinheiro
para estes negócios, ele deixa de ser feito porque até hoje não resolveram como é a
concessão, se municipal, estadual, é o negócio ali da companhia estadual, dos
municípios etc. E agora veio a crise. Deve-se considerar se o evento trará um
retorno e deixará um legado para a cidade como um todo, e este legado deve ser
pensado tanto em termos tangíveis como não tangíveis. Por exemplo, as Olimpíadas,
mesmo que o legado seja forte em termos de sustentabilidade, até porque já se fez
estes equipamentos aí, como, por exemplo, um velódromo de primeira linha do
mundo. Mas para quê? Não sei, porque a gente aqui não tem este hábito de correr
em morros. Mas está lá, é um bom uso, já que está lá, pode ser usado na Olimpíada,
mas duas questões são fundamentais. O legado para a cidade, e a marca. O mundo
de hoje é marca. O Rio tem este privilégio de ter marca, as pessoas no mundo
inteiro sabem que aqui é o Rio de Janeiro. O negócio, às vezes, um business é muito
mais tangível do que intangível, não é o prédio, não são máquinas, é a relação com o
cliente, a marca. O Rio tem marca. Então, ele tem que alavancar isso. Não é possível
alavancar sem eventos de repercussão global. Então, nós temos que regularmente
no Rio ter eventos de repercussão global, porque senão a marca vai sendo
esquecida. Só que estes eventos devem ser pensados não pelos interesses das
empreiteiras, construtores, de ocasionais empresários da coisa e, sim, no legado da
cidade. E há os prejuízos, como o [da violência] que aconteceu na Ladeira dos
Tabajaras, em Copacabana. Além do prejuízo da bala perdida, das pessoas mortas,
das pessoas feridas etc., você tem prejuízo intangível, o da marca, que é o principal
de todos, e o outro, que acontece todo dia no [Complexo do] Alemão, nas áreas
mais conflagradas. Agora, o Rio tem vocação global. Copacabana, por exemplo,
quando teve o show da Cláudia Leitte foi o maior pandemônio que vi na minha vida,
um desastre para quem mora lá. De madrugada, eu saí na rua só para ver o
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pandemônio, porque pandemônio também não é todo dia, a gente não pode perder.
E aquela confusão! Por outro lado, nós tivemos o show dos Rolling Stones, que de
fato mudou a rotina toda, o que é bom, porque é rotina e funcionou direitinho.
Então, coisa de evento é isso, pode ser um desastre, um prejuízo, mas também pode
ser... Copacabana não pode ter sempre, mas tem que ter. Copacabana já é marca,
eu pelo menos estou com falta de um show lá. Você vai em Hong Kong, puxa papo
com motorista de táxi é Copacabana, Rio de Janeiro, agora, que cidade do mundo
tem isso? A gente vai contar com os dedos da mão, vai falar de Paris, conta nos
dedos de mão! Hong Kong, uma cidade famosa, alguém aqui, Hong Kong, o quê?
Então, o Rio tem isso, é um ativo...
Manoel Ribeiro: Bom, outra pergunta aqui com uma letra ótima, deve ser de
arquiteto: “A maior parte dos rios urbanos cariocas estão poluídos, ontem foi citado
que, dependendo do nível de poluição, não é viável economicamente a interação dos
rios. A pergunta é: quais os critérios para classificação de que um rio não é
economicamente viável para sua recuperação?”. E outra pergunta: “Falando tanto de
economizar água, enquanto tomamos banho, escovamos os dentes, mas nos
esquecemos que a carne animal é o alimento que mais desperdiça água. O pessoal
vegetariano, será que não é hora de boicotarmos este produto a fim de realizar o
verdadeiro consumo consciente?”. Fora o metano, aquele negócio que eu falei dos
rebanhos.
Andréa Margit: Eu vou falar dos alimentos, até porque me interessa, sou
vegetariana há muitos anos, desde que compreendi o que isso significava de impacto
para o ambiente, então é uma causa que me pertence pessoalmente. O que a gente
tem buscado fazer nestas áreas onde temos educação ambiental é justamente trazer
a temática da dieta para dentro do ambiente, da conservação, levando dados e
informações que permitam às pessoas tomarem atitudes em relação a isso. É claro
que a dieta talvez seja a maior liberdade que a gente tem. Quando você veta a
liberdade de escolher um alimento, talvez isso seja uma das maiores torturas que a
gente possa submeter qualquer tipo de espécie. Então tem que ter uma decisão
consciente e relativamente individual. Agora, a gente tem dentro de alguns grupos, é
claro, também, tabus ou religiões, aspectos que podem alavancar uma dieta que
seja mais responsável com o ambiente. Em geral, nas comunidades mais tradicionais
isso acontecia quase que por causa do ambiente, do que o ambiente oferecia como
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condições favoráveis de ter uma dieta. A nossa contribuição dentro da educação
ambiental é levantar este diálogo, levantar esta oportunidade de discutir o que a
dieta representa para a cultura e para o próprio ambiente.
Manoel Ribeiro: Vou dar uma provocada. Primeiro, eu concordo inteiramente,
quase não como mais carne vermelha, eu gosto para burro, mas quase não como.
Porque é isso mesmo, é um vilão do aquecimento global. Um quilo de carne de boi
corresponde a passar três horas e meia num carro com ar-condicionado, então a
solução para isso é preço, na hora que o preço da emissão de gás estufa e o preço
da água estiverem enfiados dentro de boi, em vez de comer carne de boi toda
semana, quando o filho fizer aniversário, quem gosta muito, vai e come uma
picanha, enquanto isso vai para fontes de proteína outras. Agora, deixa eu fazer uma
provocação para dizer que nada é fácil para o Homo sapiens. Temos que provar que
somos sapiens. Eu sou, compartilho inteiramente com a Andréa, não como carne
vermelha por essa razão. Agora, para os bois é horrível! Estou falando seriíssimo. Na
natureza as coisas se movem pela seleção natural darwiniana, quando o homem
intervém é uma seleção natural. Existem 190 milhões de brasileiros e quase 200
milhões de bois. Os bois têm um destino chato, aos três anos de idade levam um
choque, uma marretada na cabeça, mas todos nós teremos um destino chato
também. Se todo mundo parar de comer carne preocupado com os bois – os quais
eu prezo, não gosto do sofrimento deles, é uma das razões pelo qual não como – o
que vai acontecer é que dos 200 milhões, vão virar 60. Dez no jardim zoológico de
São Paulo, oito aqui na Boa Vista e quatro em Belo Horizonte. É o holocausto, é
boicídio! Então, isso é para ficar bem claro que não tem solução fácil. Quer energia,
tem que lidar em como vai produzir energia, vai ser nuclear, vai ser elétrica etc.?
Não quer, são outros quinhentos. Quem gosta de boi deve rezar para a gente
continuar comendo boi. Porque aí eles são milhões de bois. É que nem os coelhos,
são pouquinhos, se todo mundo comesse coelho, seriam muitos coelhos.
Acho que já estamos na hora, mas eu queria deixar uma última mensagem para
vocês. Aqueles que se preocupam com o futuro do planeta, da Terra, eu queria
tranquilizá-los, porque eu acho que se seguirmos a tendência de destruição que nós
estamos executando, quaisquer 200, 300 milhões de anos na nossa ausência, a
Terra se recuperará e se tornará de novo o planeta lindo que a gente recebeu dos
nossos ancestrais. Muito obrigado.
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